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Aleksandra Kokaj, De Voorzitster, ;
Thibaud Wyngaard, Jonathan Biermann, Maëlle De Brouwer, Carine Gol-Lescot, Perrine Ledan,
Valentine Delwart, François Jean Jacques Lambert, Daniel Hublet, Schepen(en) ;
Björn Becker, Marc Cools, Béatrice Fraiteur, Joëlle Maison, Emmanuel De Bock, Céline Fremault,
Jean-Luc Vanraes, Jérôme Toussaint, Pierre Desmet, Bernard Hayette, Kathleen Delvoye, Diane
Culer, Marion Van Offelen, Stefan Cornelis, Odile Margaux, Vanessa Issi, Michel Cohen, Cécile
Egrix, Blaise Godefroid, Aurélie Czekalski, Véronique Lederman-Bucquet, Yannick Franchimont,
Cédric Didier Norré, Michel Bruylant, Fathiya Alami, Lise Batugowski, Jean-Pierre Collin,
Jacques Spelkens, Gemeenteraadslid(leden) ;
Patrick De Nutte, De wnd. gemeentesecretaris.

 
Boris Dilliès, Burgemeester ;
Eric Sax, Caroline Van Neste, Nicolas Clumeck, Hans Marcel Joos Van de Cauter, Patrick Zygas,
Gemeenteraadslid(leden).

Zitting van 24.03.22

#Onderwerp : Motie van Mevr. Lederman inzake de toetreding van de gemeente Ukkel tot de EU-
strategie ter bestrijding van het antisemitisme en ter bevordering van het Joodse leven in Europa,
ingediend door Mevr. Lederman. #

Openbare zitting

De Raad,
Gelet op de Europese en internationale verbintenissen die België is aangegaan om de fundamentele rechten
van het individu te eerbiedigen: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - artikel 2 over de
vrijheid van godsdienst en artikel 3 over de vrijheid en veiligheid van de persoon,
Gelet op dezelfde verbintenis m.b.t. het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens - artikels 5 en 9,
Gelet op het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, artikel 2, lid 2
Gelet op de goedkeuring van de definitie van de IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)
door België, een niet-bindende goedkeuring, maar niettemin goedkeuring via een resolutie van de Senaat op
14 december 2018;
Gelet op artikel 23 van de Belgische Grondwet dat eenieder het recht garandeert :
            4° op de bescherming van een gezond leefmilieu;
            5° op culturele en maatschappelijke ontplooiing;
Gelet op de toename van antisemitische daden die zorgwekkende vormen aanneemt, zowel in perceptie als in
ervaring (zie de Eurobarometer 484, de tweede enquête van de Fundamental Rights Agency in 2018,
gepubliceerd in 2019);
Overwegende dat dit onderzoek aangeeft dat een op de twee Europeanen antisemitisme als een probleem
beschouwt, dat 89% van mening is dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen, voornamelijk via
internet, en dat al deze cijfers alleen al rechtvaardigen dat er krachtig moet worden opgetreden en een
duidelijke boodschap moet worden afgegeven;
Overwegende dat de Europese strategie, zoals beschreven tijdens de persconferentie van 5 oktober 2021, een
primeur is in de strijd tegen antisemitisme op Europees niveau, met een tijdschema van verwezenlijkingen en
evaluaties
Overwegende dat deze strategie gebaseerd is op drie assen :
1.         De preventie en bestrijding van alle vormen van antisemitisme;
2.         De bescherming en bevordering van het Joodse leven in de EU, met een financiering voor veiligheid
van 24 miljoen;
3.         Onderwijs, onderzoek en herdenking van de Holocaust;
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Overwegende dat deze zelfde strategie niet uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de Europese of
federale autoriteiten maar de steun vereist van alle staten, en daarbinnen van de verschillende machtsniveaus;
Gelet op het tijdschema voor deze strategie tot 2030 en de voor 2024 en 2029 gevraagde verslagen over de
uitvoering ervan;
Overwegende dat het gemeentelijke niveau het niveau is dat het dichtst bij de burgers staat, en dat het op dit
niveau is dat het samenleven kan bijdragen tot het welslagen van de Europese strategie onder alle burgers
van dezelfde gemeente;
Overwegende dat de gemeentes - zelfs in een beperkt kader - manoeuvreerruimte hebben en zelf voorbeeldig
gedrag kunnen vertonen;
Gelet op de gezondheidscrisis COVID-19 en de enorme gevolgen daarvan voor de meest kwetsbare
bevolkingsgroepen en de fantasieën over een mogelijke samenzwering, die antisemitisme in zich draagt,
zoals blijkt uit een Frans-Duitse studie van juni 2021[1];
Gelet op de woorden van voormalige eerste minister Charles Michel, "België zonder de Joden is geen
België";
Gelet op de motie die onze raad op 28 maart 2019 unaniem heeft goedgekeurd en waarin Ukkel wordt
uitgeroepen tot gastvrije en solidaire gemeente;
Overwegende dat de gemeente zich er in haar algemene beleidsverklaring toe heeft verbonden structurele
discriminatie, zowel in het bestuur als op elk ander gebied, zoals de openbare ruimte, te bestrijden; dat in
dezelfde verklaring eraan wordt herinnerd dat een goed veiligheidsbeleid een aangepaste opvang impliceert
van slachtoffers van elke daad die in het bijzonder gericht is tegen vrouwen [...], ouderen, slachtoffers van
daden van racistische, xenofobe of antisemitische aard of die verband houden met seksuele geaardheid;
Gezien de talrijke maatregelen die de gemeente heeft genomen, en dit al jaren, om antisemitisme te
bestrijden, via door opvoeding en herinneringsplicht, bezoeken van onze scholen aan het fort van Breendonk,
deelname van leerlingen van de gemeentescholen aan plechtigheden, zoals het leggen van gedenkstenen, de
naamgeving van de rechtvaardigen of door het verspreiden van educatieve werken die de geschiedenis van
de Holocaust oproepen;
Overwegende dat Ukkel beantwoordt aan de verzoeken van de binnenlandse veiligheidsdienst van de
Centraal Israëlitisch Consistorie van België door de toegangswegen tot de plaatsen van de Joodse
gemeenschap door middel van inrichtingen te beveiligen en onmiddellijk op te treden in geval van racistische
en antisemitische uitlatingen, zodat de veiligheid en de orde worden gewaarborgd,
Beslist zich aan te sluiten bij de EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het
Joodse leven;
Verzoekt het College bijzondere aandacht te besteden aan de naleving van deze strategie en de evaluaties
ervan;
Verzoekt de federale autoriteiten :
- het programma ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van antisemitisme na te leven en uit te
voeren;
- het joodse leven te beschermen en te ondersteunen, door te verzoeken een deel van de voor deze strategie
voorziene 24 miljoen uit te trekken voor de beveiliging van onder meer openbare ruimten en ereplaatsen;
- actief deel te nemen aan het programma voor onderwijs, onderzoek en herdenking van de Holocaust.
Verzoekt de gewestelijke regering zich op haar eigen bevoegdheidsgebied op dezelfde weg te begeven;
en beslist deze motie over te maken aan het federale parlement, het parlement van het Brusselse Gewest, de
eerste minister, de minister van Buitenlandse Zaken en de Brusselse minister-president.
 
[1] European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, Comerford, M., Gerster,
L. , The rise of antisemitism online during the pandemic : a study of French and German content ,
Publications Office, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2838/408086
 
 

37 stemmers : 37 positieve stemmen.

2/3Gemeenteraad - 24.03.2022 - Uittreksel van dossier 48391

#016/24.03.2022/A/0035#

https://data.europa.eu/doi/10.2838/408086


ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De wnd. gemeentesecretaris, 
(g) Patrick De Nutte  

De Voorzitster, 
(g) Aleksandra Kokaj

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

De wnd. Gemeentesecretaris,

Patrick De Nutte  

Het College,

Boris Dilliès
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