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Vraag om uitleg van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: De opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen in Brussel 

___________________________________________________________________________ 

 

De toestroom van Oekraïense vluchtelingen in ons land blijft onverminderd doorgaan. Het zijn 

veelal vrouwen met kinderen, jongeren, ouderen en mensen met medische problemen. Zeer 

kwetsbare burgers, die zo snel mogelijk zichzelf en hun familie in veiligheid proberen te 

brengen. Meer en meer mensen komen toe, die geen familie of kennissen in België hebben. 

Er is een grote golf van solidariteit tot stand gekomen bij burgers en organisaties. Zo zijn er 

onder andere inzamelacties gestart in verschillende gemeenschapscentra en bij Nasci. 

 

Sammy Mahdi sprak over 200.000 Oekraïense vluchtelingen, die België de komende tijd zou 

opvangen. Op datum van 23 maart 2022 zijn reeds 20.000 mensen uit Oekraïne in ons land 

ingeschreven. 

 

Op vrijdag 18 maart stelde ik een actualiteitsvraag naar aanleiding van de situatie aan Paleis 8 

op de Heizel.  Ik kom hier graag op terug, omdat de situatie op het terrein zeer schrijnend blijft 

en alle professionele hulp welkom is.  

De VGC heeft een sterk uitgebouwd netwerk van welzijnsinstellingen, waaronder CAW 

Brussel, Huis van het Kind, Lokale Dienstencentra enz… Hun professionaliteit en expertise 

kunnen een reële meerwaarde betekenen voor de net aangekomen vluchtelingen in het Zuid-

Station, aan Paleis 8 op de Heizel of nadat de vluchtelingen in een gemeente geregistreerd 

werden. 

 

We kunnen 3 belangrijke fasen onderscheiden in de hulpverlening ten aanzien van de 

Oekraïense vluchtelingen: 

1. Vanaf het moment dat ze toekomen op Belgische bodem, meestal is dat in het Zuid-

Station – tot aan het moment dat ze ingeschreven zijn aan Paleis 8. Dit moment kan al snel 

oplopen tot 5 of 6 dagen wachttijd. Hier is bed, bad en brood nodig, een luisterend oor en zeer 

goede informatie.  

2. Vanaf het moment dat ze aan Paleis 8 een attest van tijdelijke bescherming gekregen 

hebben tot het moment van inschrijving in een gemeente en OCMW. Hier is administratieve 

en praktische informatie belangrijk. 

3. Het ogenblik dat ze administratief in orde zijn, een vaste verblijfsplaats en een 

vervangingsinkomen hebben. Ze kunnen denken aan het zoeken van een school, zoektocht naar 

werk, vrije tijdsbesteding voor zichzelf en de kinderen, taallessen starten en psychologische 

hulp indien nodig. 

 

In die 3 periodes is hulp en begeleiding belangrijk en in elke fase is de nood van een andere 

orde. 

  



 

Mijn vragen: 

 

- Op welke manier wordt VGC betrokken bij het Brussels crisisplan voor de 

vluchtelingen? 

 

- Op welke manier wordt VGC betrokken bij het Federaal Overleg mbt deze crisis? 

 

- Er is sprake van een consortium van professionele organisaties, waaronder het Rode 

Kruis, Bruss’Help en Platforme des Citoyens om de éérste hulp te bieden. Worden hier 

organisaties betrokken vanuit VGC? 

 

- Wat kan de VGC in die verschillende fases doen vanuit welzijnsoogpunt, om te helpen 

bij de onmiddellijke opvang, doorverwijzing, psychologische bijstand. 

 

- Op welke manier kan het CAW in de drie verschillende fases actief zijn tav de 

Oekraïense vluchtelingen? Onder andere door het aanbod van slachtofferhulp? Zal de equipe 

versterkt worden? Wordt hierover overleg gepleegd met Vlaams Minister van Welzijn Beke? 

 

 

Els Rochette 

 


