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Interpellatie van de h. Norré: illegalen en de coronacrisis.
De h. Norré herinnert eraan dat kwetsbare burgers zwaarder getroffen worden door de gezondheidscrisis
dan de rest van de bevolking. Het gaat om senioren, minder bedeelden, daklozen of illegalen. Deze illegalen, die al
kwetsbaar zijn door hun toestand, worden extra getroffen door de gezondheidscrisis.
Aan het begin van de legislatuur heeft de gemeente verklaard een "gastvrije gemeente" te zijn, een
belangrijke stap naar betere leefomstandigheden voor de meest kwetsbare burgers. Dit moet ook een concrete
vorm krijgen. De h. Norré vraagt aan het college om een bijzondere aandacht te besteden aan illegalen op het
Ukkelse grondgebied zodat ze zich kunnen beschermen (gratis maskers, handschoen, gel, …).
Hij vraagt ook om de federale en gewestelijke instanties te verzoeken maatregelen zoals opsluiting op te
schorten in deze periode. Deze personen moeten geïntegreerd en geregulariseerd worden zodat ze zich kunnen
beschermen in deze crisis.
De h. Toussaint vindt dat regels ook in deze uitzonderlijke crisis gerespecteerd moeten worden. Men kan
niet aangeven dat het voldoende is om in een welbepaalde gemeente toe te komen om een verblijfsvergunning te
krijgen. De opvangcentra voor illegalen stonden voor de crisis al onder druk. De regels voor social distancing
moeten zeker gerespecteerd worden. Elk dossier moet individueel onderzocht worden. Een collectieve
regularisatie van illegalen moet uitzonderlijk blijven, voorbehouden voor uitzonderlijke situaties.
Op federaal niveau verlopen asielaanvragen al meerdere weken volgens afspraak. De capaciteit van de
opvangcentra werd met de helft verminderd, waardoor honderden mensen vrijgelaten werden en social
distancing gegarandeerd kan worden. De regering heeft bovendien beslist om de beroepstermijnen bij de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen te verlengen om het recht op verdediging te versterken.
De h. Vanraes geeft aan dat Ukkel een pionier was in de lancering van lokale opvanginitiatieven. Het
OCMW verleent bovendien steeds dringende medische hulp, ongeacht het statuut van de patiënt. Voor de rest is
het aan de federale regering om initiatieven te nemen. Hij vindt dat het huidige beleid van de regering als
voorbeeld kan dienen voor de buurlanden.
Schepen Ledan antwoordt dat het college van Ukkel een gastvrije gemeente wil maken en hier ook naar
handelt. Er zal nog meer samengewerkt worden met het OCMW en burgerinitiatieven zoals La Plateforme, Le
Citoyen solidaire en Coronaid om deze doelstelling te bereiken (o.a. leveren van beschermend materiaal). Tijdens
deze crisis besteedt het college veel aandacht aan niet-begeleide minderjarigen die verblijven in het Ukkelse
centrum van het Rode kruis (o.a. levering van maskers).
In het kader van de motie "gastvrije gemeente" wil het college de bevoegde overheden vragen hun
Europese verplichting inzake vluchtelingen na te leven en elk migratiebeleid dat leidt tot geweld of schending van
mensenrechten te verwerpen. Het college zal desgevallend de gewestelijke en federale instanties contacteren
voor een eventuele schrapping van maatregelen zoals opsluiting in deze periode. De schepen vindt dat de motie
"gastvrije gemeente" aan het einde van dit jaar opnieuw geëvalueerd moet worden, in het bijzonder rond
medische hulp en sensibilisering van burgers. Ze geeft nog aan dat er een bijkomende werknemer werd
aangesteld voor de dienst Internationale Solidariteit om transversaal in dit domein te kunnen werken.
Schepen Lambert-Limbosch bevestigt dat er maskers werden verdeeld via het OCMW en andere partners
zoals de ambtenaren van de Preventiedienst die in direct contact staan met daklozen en illegalen.
De h. Norré herinnert de h. Toussaint eraan dat de wet toelaat om verblijfsvergunningen toe te kennen in
uitzonderlijke omstandigheden en dat de coronacrisis hieraan voldoet. De gemeentes die bereid zijn opvang te
voorzien, worden bovendien niet overspoeld door asielaanvragers. De h. Norré signaleert dat een gedeelte van de
betrokken personen al maanden of jaren op het Ukkelse grondgebied verblijft.
Hij bedankt schepen Ledan voor haar antwoord dat van een open geest getuigt.

