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Schriftelijke vraag van de h. Marc Cools over het gevoerde beleid om bedelarij te
beperken.
Bedelarij komt in talrijke gemeentes voor, ook in Ukkel. Het benadeelt de
aantrekkingskracht van onze handelscentra. Bedelarij kan verschillende oorzaken hebben:
georganiseerde bedelarij waarbij illegalen op strategische plaatsen afgezet worden of
particuliere burgers in erg moeilijke situaties. Alcoholisme ligt soms aan de oorzaak ervan.
In alle gevallen is een gepaste sociale begeleiding noodzakelijk zodat ze niet meer
bedelen en een beroep gaan doen op het OCMW. Soms moet de politie tussenkomen,
bijvoorbeeld wanneer met kinderen gebedeld wordt. Wat heeft het college ondernomen om
bedelarij in Ukkel beperkt te houden?
Antwoord:
Sinds 1993 is bedelarij niet meer strafbaar en wordt het niet meer als verstoring van de
openbare orde beschouwd, hoewel sommigen er uiteraard hinder van kunnen ondervinden.
Het Federaal Migratiecentrum Myria vermeldt in zijn jaarverslag 2016 dat bedelaars mensen
zijn die sociale hulp nodig hebben. Er zijn twee manieren om tussen te komen.
Het algemeen politiereglement bepaalt dat bedelaars de openbare orde niet mogen
verstoren en de veiligheid, de rust en de volksgezondheid niet in gevaar mogen brengen, noch
voorbijgangers of bestuurders mogen lastigvallen. De burgemeester heeft de politie gevraagd
om niet te wachten op een klacht alvorens te reageren. Patrouilles komen systematisch tussen
en vragen deze personen om deze plaatsen te verlaten. In geval van verstoring van de openbare
orde kan een tijdelijk verbod opgelegd worden om een bepaalde plaats te betreden.
De Preventiedienst probeert deze mensen opnieuw in de maatschappij te integreren en
houdt contacten met bedelaars op het Ukkelse grondgebied. Dit verloopt in overleg met de
gemeenschapswachten en de straakhoekwerkers.
Twee keer per week (meer tijdens koude periodes) gaan de gemeenschapswachten en
de straakhoekwerkers naar de bedelaars om ze door te verwijzen naar opvangstructuren zoals
de dienst Sociale Actie (in samenwerking met de sociale assistenten), het OCMW of de Samu
social. Ze kunnen hen ook praktische informatie geven: DoucheFlux (douche, was, …), de
voedselbedeling via Open Free Go, …
De gemeenschapswachten werken ook samen met de lokale politie om agressieve of
verdoken (valse petities) vormen van bedelarij of bedelarij met kinderen aan te pakken en om
ze te wijzen op het respect voor de plaatsen (reinheid, lawaai). Wanneer ze private plaatsen
bezetten, kan er samen met de bewoners gesproken worden over het illegale karakter hiervan
en kan men ze indien mogelijk doorverwijzen naar een gepaste vorm van onderdak. De
gemeenschapswachten zoeken steeds de dialoog op om de goedkeuring van de betrokkene te
verkrijgen. Enkel de politie mag dwangmaatregelen opleggen. De gemeenschapswachten

praten ook met handelaars, enkel indien er zich problemen voordoen (klacht van een
handelaar rond bedelarij voor zijn winkel). De politie voert ook een sociaal beleid door ze door
te verwijzen naar het OCMW.

