
Informatie zitting over het onderdak in Watermaal-Bosvoorde 
van de personen die uit Oekraïne zijn gevlucht  

14 april 2022 

Deze presentatie zal beschikbaar zijn na de informatie zitting vertaald in NL



• Beslissing van 4 maart 2022 van de Raad van EU om het statuut van tijdelijke 
bescherming toe te kennen aan de onderdanen en inwoners van Oekraïne. 

• Vraag van de federale staatssecretaris dat de gemeenten de voorstellen van openbaar en 
particulier onderdak op hun grondgebied op een lijst zetten. 

• Totstandbrenging in Watermaal-Bosvoorde van het online formulier en kadaster van de 
openbare mogelijkheden (OCMW, Gemeente). 

• Het onderdak wordt door de Federale Staat en de Brusselse Regio, met de actieve 
medewerking van de gemeenten gecoördineerd.  

• De administratieve praktische regelingen zullen geleidelijk duidelijk worden, nog vandaag. 
• Wij wachten tot de regels volkomen duidelijk en vast zijn om deze adressen, de uwe, toe 

te vertrouwen, aan de Regio. 20.000 plaatsen blijven te vinden in Brussel.

Context



• Het invoeren van het formulier google form met inachtneming van RGPD (Europese 

beschermingsregeling van de gegevens)  

• Specifieke en gerichte organisatie van verzamelen van giften voor de gevluchte personen 

(farmaceutische producten en beddengoed) 

• Steun en omkadering aan onderdakverleners van de gemeente: van harte bedankt aan 

alle onderdakverleners en vrijwilligers die in deze humanitaire crisis helpen. 

• Het invoeren van collectieve oplossingen (Sportpark, zaal van gymnastiek,…) als het 

aantal vluchtelingen sterk stijgt, 

In Watermaal-Bosvoorde



• Ten laste name van de inschrijvingen in de gemeente (dienst bevolking) alsook 

in het OCMW, 

• Wij zijn aan 150 personen die in WB worden gehuisvest. 

• Activering van het centrale nummer van algemene informatie van maandag tot 

vrijdag 026747410 van 9:00 tot 16:00. 

• Mobilisatie van onze diensten Sociaal Leven, Onderwijs, Gezondheid, 

Huisvesting, Preventie,… op alle niveaus waar dat mogelijk en nuttig is. 

• Beschikbaar stellen van verschillende huisvestingen Regie, OCMW. 

In Watermaal-Bosvoorde



Onderdak bij de inwoner 
U bent reeds méér dan 60 onderdakverleners om gevluchte personen te ontvangen. 

Wij bevoorrechten het duurzame onderdak voor verschillende maanden. Derhalve 
concentreren wij ons momenteel op de autonome huisvestingen (studio, appartement of 
deel van huis waar de personen op onafhankelijke wijze zullen kunnen leven). 



U bent bereid om één of méér vluchtelingen te 
huisvesten? 
 

Enkele vragen om zich te stellen: 

- Voor hoeveel tijd kan ik een onderdak voorstellen? Enkele dagen of enkele 
maanden?  
- Is het onderdak in mijn woonplaats of een andere plaats voorgesteld?  
- Over hoeveel plaatsen beschik ik? Zullen de ondergebrachte over hun 
intimiteit kunnen beschikken? Zullen zij toegang hebben tot een waslokaal? 
Zullen zij vrij kunnen komen en gaan?  
- Zou ik, mijn intimiteit kunnen behouden?  
- Aanvaard ik de huisdieren?  
- Aanvaard ik de kinderen?  
- Is de toegang mogelijk voor mindervaliden?  
- Beschik ik over een beetje tijd om de ondergebrachte in de methodes bij de 
gemeente en OCMW te vergezellen?



Verplichting die door de federale overheden 
wordt opgelegd

• Ministerieel rondschrijven van 18 maart 
2022, van de ministers van 
Binnenlandse zaken, Justitie en de 
staatssecretaris voor migratie 

                     
  
• Verplichting om het strafregister van 

alle méérderjarige leden te controleren 
die het huishouden van een kandidaat 
onderdakverlener samenstellen 



Hoe handelen ?
☞https://www.watermael-boitsfort.be/fr/vivre-a-watermael-boitsfort/ukraine/accueil-des-citoyens-ukrainiens 

☞Naar het Gemeentehuis gaan  
☞Of een mail sturen  solidarite.ukraine@wb1170.brussels na het formulier aangevuld te hebben dat zich op de site bevindt: 

Ter herinnering: 
- Het gemeentebestuur beschikt reeds over deze informatie 

maar moet uw toestemming hebben om ze te raadplegen 
- Geen enkel gegeven dat op uw samenstelling van huishouden 

en/of uw strafregister voorkomt, zal overgebracht worden naar 
derden 

aan te vullen formulier beschikbaar door hier te klikken:  
 
Een oplossing van onderdak voorstellen   
     
Het rondschrijven van 18 maart 2022 betreffende de controle van personen kandidaten aan het 
huisvesten van vluchtelingen die het gewapend conflict vluchten in Oekraïne, legt  aan de lokale 
besturen met name richtlijnen op om het strafregister van elke méérderjarige kandidaat 
gastheer en méérderjarige leden van zijn huishouden levend onder zijn dak te raadplegen opdat 
de ontvangst van deze personen in optimale veiligheidsvoorwaarden tot stand komt. Het gaat 
om, u zult het begrijpen, een eenvoudige voorzorg die wij voor iedereen moeten uitvoeren.  
 
Formulier onderdakverlener – strafregister 
 
De Gemeente en OCMW zullen zich aflossen met de diensten die de personen in nood helpen. 
Behalve het onderdak, moeten de basisbehoeften en de zorgen (voedsel, hygiëne, was, enz) 
gegarandeerd worden. 
Het nieuws evolueert bijna van uur tot uur, wij hebben geleerd dat de ontvangst op ordentelijke 
wijze in het centrum van Brussel gebeurt, en dat de personen in verschillende centrale centra 
en structuren van ontvangst worden gehuisvest. Buiten voor de personen die reeds in contact 
met residenten in België waren, zal het burger onderdak in tweede instantie tot stand komen.  
Wij zullen derhalve naar de vrijwillige burgers terugkomen wanneer Federaal ons zal mededelen 
dat de gemeenteontvangst wordt geactiveerd. 
Wij zullen prioriteit moeten geven aan een onderdak/verhuren op de middellange termijn, voor 
onafgebroken en zo autonoom mogelijke duur, die geen of weinig aanwezigheid vereist. Opdat 
dat in vertrouwen tot stand komt, werken wij, OCMW en Gemeente, op gemeenschappelijke 
wijze en op advies van de verenigingen waarvan de ontvangst het bestaansdoel is. 
Onze gemeente kent de gastvrije ontvangst sinds vele jaren, maar wij beleven hier een nieuwe 
bijzondere crisis en wij leren erover met u, al vooruitgaand. 
Wij zullen regelmatig de belangrijke gegevens evenals de doorgegeven behoeften bijwerken. 
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Het onderdak is reeds begonnen?
☞U wordt reeds op de lijst van de gemeente vermeld:  
u moet niets ondernemen, u gaat een e-mail ontvangen om uw situatie dossier van 
onderdakverlener (uittreksel van strafregister en informatie adviezen) aan te vullen  

☞U wordt niet op de lijst van de gemeente vermeld: 
Bedankt om u aan te melden door een e-mail met uw naam en uw adres te sturen naar 
solidarite.ukraine@wb1170.brussels 

! Wij raden u aan om een overeenkomst tussen onderdakverlener en onderdaknemer af  
te sluiten, waar een model van beschikbaar is op de site van de Gemeente 
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De gemeente vergezelt u in de ontvangst 
van de vluchteling(en)

• Ziektekosten 

De personen die van de tijdelijke bescherming genieten en de ingeschrevenen hebben toegang tot de medische behandeling (zie met OCMW) 

• Voeding en dringende kosten 

De gevluchte personen kunnen een financiële steun ontvangen (zie met OCMW) 

• Crèches en scholen  

De kinderen worden in onze crèches ontvangen en in onze gemeentescholen en scholen van de andere netwerken gelegen op de gemeente 
(contact : school: het T-onderwijs.: 02.674.74.60 - enseignement@wb1170.brussels) 

Via RVA, wordt een geneeskundige-sociale opvolging voor de kinderen van 0 tot 6 jaar voorgesteld (beschikbare informatie op hun website) 

• Recyclerie  

Men stelt voor elke gevluchte persoon die zich aan het Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde inschrijft een bon van 30€ die aan 
Recyclerie moet geruild worden (Epicéas, 67 – 1170 Watermaal-Bosvoorde). Een specifieke ontvangst wordt hun de donderdag van 10:00 tot 
12:00 voorgesteld. Deze bon zal het mogelijk maken om te beschikken over beginnen te functioneren (kleding, vaatwerk, speelgoed…). 

• Aanleren van het Frans 

Cursussen van „Frans vreemde taal“ zijn nog toegankelijk in het Wijkhuis van Dries 
Dries 38 - 1170 Brussel 
T. 02.660.71.05 – alphadries@wb1170.brussels 

 
 



Na de verificatie 
• De verantwoordelijke aangewezen door de Burgemeester, werkt de kandidatenlijsten van de 

onderdakverleners bij met de gegevens die zij hebben doorgegeven (naam, adres, telefoon, aantal 

beschikbare plaatsen, soort onderdak (duurzaam of urgentie) 

• Na de installatie, kan de vluchteling zich inschrijven in de Gemeente, voorzien van zijn identiteits- 

papieren, zijn verblijfadres en het attest van tijdelijke bescherming (Dienst van de vreemdelingen) 
• De personen worden verzocht om zich in het OCMW in te schrijven 

• Een politie onderzoek wordt geactiveerd om de domicilie (klassieke procedure) tot een goed einde 
te brengen 

• Als een situatie niet meer blijkt in een onderdak te houden, zal de gemeente een alternatieve 
oplossing zoeken. 



VAN HARTE BEDANKT VOOR UW SOLIDARITEIT 

Hebt u vragen ?  
Solidarite.ukraine@wb1170.brussels 

026747410 

Deze presentatie zal beschikbaar zijn na de informatie zitting vertaald in NL
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