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Besluit - Raad van 25/02/2019

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL
KTIBI, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; Mme mevr.
LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme
mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M.
dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. MUTYEBELE, Mme
mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN
HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr.
DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. AUCHAPT, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr.
LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr.
SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Gezamenlijke motie neergelegd door alle fractieleiders van de Gemeenteraad.

"Van de Stad Brussel de eerste Belgische Stad voor Jonge Mantelzorgers maken".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Gemeenteraad, verenigd in openbare zitting op 25/02/2019,

Aangezien 10 % van de Belgische bevolking mantelzorger is en dat er onder hen die het niet zijn, velen zijn die het
waren in het verleden en velen die het op een dag zullen zijn ; dat de mantelzorg dus een groot deel van de bevolking
treft ;

Aangezien er in Brussel enorm veel initiatieven, verenigingen, instellingen zijn die tot doel hebben om ondersteuning te
bieden aan mensen in moeilijkheden of aan de mensen die hen steunen ;

Dat Brussel een open stad is, actief in de ondersteuning van anderen;

Aangezien in deze context, een project ontstaan is om van Brussel een Regio van Mantelzorg te maken ; dit project
wordt gevoerd in samenwerking met de Metropool Lyon die een project « Lyon Métropole Aidante » uitwerkt ;

Aangezien deze vernieuwende projecten tot doel hebben : enerzijds, alles wat concreet en op lokaal niveau in het
domein van de Mantelzorg gedaan wordt, te belichten, te ondersteunen en op te waarderen, en anderzijds, te werken aan
de bewustmaking van het belang van deze praktijken voor de werking van onze samenleving; dat dit project, gesteund
door Minister Céline Fremault, in Brussel zal opgestart worden op 20 maart 2019 ;

Overwegende dat we ons, in de komende maanden en jaren, meer zullen moeten inzetten om deze initiatieven,
verenigingen, instellingen te begeleiden ; dat de erkenning van en de steun aan de Mantelzorg een reële uitdaging zal
zijn in de samenleving ;

Aangezien er onder de mantelzorgers, veel kinderen zijn, die men « Jonge Mantelzorgers » noemt ;

Aangezien deze jonge mantelzorgers gedefinieerd worden als “kinderen en jongeren onder de 18 jaar die hulp bieden
aan, die zich bekommeren over een familielid dat in een afhankelijke situatie zit. Zij verrichten, veelal op regelmatige
en continuë basis, taken van verzorging en nemen verantwoordelijkheden op die gewoonlijk aan een volwassene
toekomen”;

Aangezien dat, volgens een schatting van professionelen uit de jeugdsector en volgens een onderzoek gesubsidieerd
door het Brussels Gewest en begeleid door een werkgroep van de “Communauté Wallonie – Bruxelles” in zes Brusselse
secundaire scholen van alle netwerken, deze jonge mantelzorgers in Brussel 14% van de Brusselse kinderen
vertegenwoordigen ; dat deze studie de cijfers uit andere landen bevestigen : te weten dat het 2 leerlingen per klas
betreft ; dat 1 jongere op 3 per week tussen 11 à 20 uur per week zorg draagt voor zijn naaste (studie carerstrust UK[*])
; dat 1 leerling op twee klassen meer dan 3 uur per dag voor zijn naaste en jongere broers en zussen zorgt; dat de situatie
van deze jongvolwassenen absoluut niet gekend is door hun klasgenoten, noch door de leraren en dit voor diverse
redenen (onwetendheid, schaamte over de andere leefwereld, angst voor het oordeel van anderen, angst om gescheiden
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te worden van de familie….); dat er op 1391 ondervraagde jongeren, 196 (14.1 %) aangaven in dit geval te zijn,..... dat
voor het Nederlandstalig onderwijs een studie van Samana VZW [**] bij de 2216 leerlingen tussen 12 et 19
gelijkaardige resultaten heeft opgeleverd, te weten dat 17 % mantelzorgers zijn; dat deze studies betrekking hebben op
kinderen uit alle socioculturele en economische milieus;

Overwegende dat in België de studies betrekking hadden op kinderen uit het secundair onderwijs; dat studies nl. in
Engeland, aantonen dat de jonge mantelzorgers nog talrijker zijn in de lagere school dan in het secundair, onder meer
omdat in het secundair sommigen zich meer in staat achten om de voortzetting van de hulp te weigeren en hun grenzen
te stellen;

Aangezien de verschafte zorg betrekking heeft op medische zorg (vergezellen van een naaste naar de dokter, medicatie
geven : 19% van de jonge mantelzorgers), lichaamsverzorging (toiletbezoek, zich wassen, zich kleden, ‘s nachts waken
: 9 % van de jonge mantelzorgers), verplaatsingen (rolwagen, in bed leggen : 7 %), de verantwoordelijkheid van het
huishouden, van de keuken, van de was, van het huishoudgeld : 62 %), opvoeding van broers en zussen, hulp bij
schoolwerk ( 29 % van de jonge mantelzorgers), emotionele steun (64 %)….;

Aangezien, tot op de dag van vandaag, men weinig bewust is van het bestaan van deze kinderen en wat zij doen ; dat
deze kinderen vaak zelf niet bewust zijn dat zij jonge mantelzorgers zijn ; en dat het bijgevolg, moeilijk is om structuren
op te zetten of stappen te ondernemen om hen te steunen, dit terwijl de hulp die door deze jongeren het meest gevraagd
wordt nochtans op niveau van schoolwerk ligt ;

Aangezien er aangetoond werd dat eenvoudige interesse, een simpele steunbetuiging (“hoe gaat het met u vandaag?,
hoe ging het gisterenavond ?”), eenvoudig en spontaan aandacht krijgen van een vriend, een volwassene die de situatie
kent, van kapitaal belang en doorslaggevend blijken te zijn; dat de eerste stap naar hulp de bewustwording is;

Overwegende dat de onwetendheid over hun situatie als mantelzorger tot zeer problematische situaties kan leiden voor
vele jongeren; moeilijkheden op school, administratieve problemen, gezondheidsproblemen, … ;

Aangezien diezelfde studie aantoont dat de eerste vraag van deze jongeren is om jongeren te kunnen ontmoeten die
hetzelfde doormaken, dat de tweede verwachte hulp de steun is van professionelen uit de school, dat de derde verwachte
hulp informatie betreft die door websites kan verschaft worden, de vierde die van professionelen uit de medische sector
en uiteindelijk deze van sociale netwerken ;

Aangezien het belangrijk is deze jonge mantelzorgers steun te bieden omdat zij kwetsbaar worden op het moment dat de
zorglast en verantwoordelijkheid die op hen rust, te zwaar en ongeschikt wordt voor hun leeftijd.

Aangezien dat hoewel ze voor geen geld ter wereld van leven zouden willen veranderen, deze kinderen recht hebben op
"een fatsoenlijk leven" en dat ze moeten beschermd worden tegen "werk dat gevaarlijk is voor hun gezondheid of hun
onderwijs in het gedrang brengt”, zoals bepaald in de Internationale Conventie voor de Rechten van het Kind van de
Verenigde Naties van 20 november 1989;

Overwegende dat de Staten die partij zijn bij dit Verdrag, zich verbinden tot het eerbiedigen en waarborgen van de in
het Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid, zonder discriminatie van welke aard ook,
ongeacht huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging van het kind of van zijn (of haar) ouder
of wettige voogd, ongeacht hun nationale etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, handicap, geboorte of
andere omstandigheid ;

Aangezien België deze Conventie ondertekend heeft;

Aangezien dat, in het geval van de jonge Nederlandstalige mantelzorgers, de Vlaamse gemeenschap verenigingen en
Brusselse mantelzorgers steunt en dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie in dit kader ook een subsidie toekent aan
de regionale dienstencentra.

Overwegende dat wat betreft de mantelzorgers in het algemeen en de jonge mantelzorgers het beleidskader in Brussel
gefragmenteerd is;

NEEMT eenparig volgende motie aan :

De Stad Brussel wordt een “Stad van Jonge Mantelzorgers”, de eerste van het land, door zich ertoe te verbinden om
volgende maatregelen in te voeren :
• het vormen en sensibiliseren van werknemers van de Stad en het OCMW die regelmatig contact hebben met de
jongeren (opvoeders, leerkrachten, animatoren, sociale assistenten, psychologen, opvoeders, bemiddelaars, directies…in
de verschillende structuren van de Stad : scholen, het CLB, de jeugdhuizen, de jeugdantennes van het OCMW, de
openbare ziekenhuizen…) om hun in staat te stellen deze situaties te detecteren, deze op een attente manier aan te
pakken, om indien nodig een psycho-educatieve opvolging in te stellen en de jongeren oriënteren naar adequate
diensten om hen te ondersteunen ;
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• om dit te verwezenlijken, samenwerking met de vzw jonge mantelzorgers die een opsporingsmethode ontwikkeld
heeft ;

• sensibiliseringscampagnes organiseren waarbij de vzw Jonge Mantelzorgers voorgesteld wordt aan de associatieve
sector opdat deze daarop zouden kunnen terugvallen ;

• erop toezien om in voorkomend geval een gezinshulp voor te stellen en te organiseren, in samenwerking met de
bevoegde diensten (OCMW, BRAVVO, CL ;

• Praatgroepen in de schoot van instellingen oprichten of de jongeren oriënteren naar de vzw Jonge Mantelzorgers ;

• andere personeelsleden van onze administratie die in contact kunnen komen met jonge mantelzorgers sensibiliseren
(burgerlijke stand,…) ;

• Voldoende communicatieplatformen uitbouwen (internet, Facebook, telefoonnummers...) waar de jonge
mantelzorgers toegang krijgen tot de gemeentelijke informatie die hen aanbelangt ;

• de samenwerking verbeteren tussen de verschillende diensten van de Stad die bij deze problematiek betrokken zijn,
nl. Openbaar Onderwijs, de vzw BRAVVO en het OCMW ;

• de jongeren in kwestie correct informeren over de middelen en diensten die hen kunnen ondersteunen, begeleiden of
zelfs ontlasten van sommige te ondernemen stappen , taken,… (bemiddelaars, sociale assistenten, familiale hulp,
vertalers, schoolondersteunende maatregelen, …);

• De dienst Nota Bene (vzw BRAVVO) aanduiden als aanspreekpunt om te waken over de realisatie van van de
punten hernomen in deze motie, en om de jongeren te informeren en te begeleiden bij hun noden en hierover verslag uit
te brengen in hun activiteitenverslag.

Aldus beraadslaagd in zitting van 25/02/2019

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)

Bijlagen:
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Extrait du Registre des Procès-verbaux des délibérations du Conseil Communal de la Ville de
Bruxelles - séance du lundi 25 février 2019

Uittreksel uit het Notulenboek van beraadslagingen van de Gemeenteraad van de Stad Brussel -
Zitting van maandag 25 februari 2019
Séance publique / Openbare zitting

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr. HELLINGS,
Mme mevr. HARICHE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; Mme mevr. LALIEUX, M. dhr.
COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, M. dhr.
AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme
mevr. BARZIN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. MUTYEBELE, Mme mevr.
NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU,
M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M.
dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. AUCHAPT, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme
mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS,
Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Sauf indication contraire, la décision suivante a été prise à l'unanimité :
Tenzij anders aangegeven werd de volgende beslissing met eenparigheid genomen :

31 (083) Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - (2231312)

(083) Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen - (2231312)

Motion commune déposée par l'ensemble des chefs de groupe du Conseil communal.

Proposition de motion : "Faire de la Ville de Bruxelles, la première ville Jeunes Aidants proches de Belgique".

Gezamenlijke motie neergelegd door alle fractieleiders van de Gemeenteraad.

Voorstel van motie : "Van de Stad Brussel de eerste Belgische Stad voor Jonge Mantelzorgers maken".

Entendu le développement de la motion par Mme l'Echevine HARICHE, M. WEYTSMAN et M. WAUTERS.- Adopté
à l'unanimité par un vote à main levée.
Gehoord de uiteenzetting van de motie door mevr. de Schepen HARICHE, dhr. WEYTSMAN en dhr. WAUTERS.-
Eenparig aangenomen bij een stemming met handopheffing.

Ainsi délibéré en séance du lundi 25 février 2019
Aldus beraadslaagd in zitting van maandag 25 februari 2019

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)
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