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Besluit - Raad van 14/03/2022

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Mme mevr. MUTYEBELE,
Echevins; Schepenen; M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr.
ABID, Mme mevr. AMPE, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr.
WEYTSMAN, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT,
M. dhr. BAUWENS, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr.
DIALLO, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme
mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS, Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr.
BUGGENHOUT, Mme mevr. LHOEST, Mme mevr. MAATI, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr.
SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Voorstel van motie ingediend door dhrn. OURIAGHLI (PS) en WEYTSMAN (MR-VLD),
mevrn. HOESSEN, STOOPS (Ecolo-Groen) en NAGY (DéFi), Gemeenteraadsleden, en mevr.
PERSOONS (one.brussels), Schepen.

Motie ter veroordeling van de aanval op Oekraïne door de Russische Federatie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het doel van deze ontwerpresolutie is de ongerechtvaardigde en ongekende Russische militaire aanval op Oekraïne
krachtig te veroordelen, te wijzen op het recht van Oekraïne om zich te verdedigen en weerstand te bieden tegen de
strijdkrachten van de aanvaller en dit recht te ondersteunen en op te roepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en een
terugtrekking van alle Russische troepen buiten de grenzen van Oekraïne zoals deze erkend zijn door de internationale
gemeenschap.

Het is ook de bedoeling te wijzen op de waaier aan acties en maatregelen die de Belgische regering geleidelijk kan
inzetten op het niveau van de EU, de NAVO en de Verenigde Naties.

Tot slot beoogt de resolutie om de rol van de gemeenten en de lokale overheden in deze crisis te definiëren en hen te
betrekken bij het beheer van de gevolgen van deze oorlog en van de besluiten van de federale regering en de Europese
Unie.

ACHTERGROND

Op 21 februari 2022 sprak de Russische president Poetin zijn bevolking toe en maakte daarbij zijn besluit bekend om de
zelf uitgeroepen republieken Donetsk en Loehansk eenzijdig te erkennen als onafhankelijke volksrepublieken.

Dit besluit betekende een nieuwe en volledige inbreuk op het internationaal recht en het multilateralisme. Het maakte
definitief einde aan de Minsk-akkoorden.

Dit besluit vormt een flagrante schending van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne, net als bij de
annexatie van de Krim in 2014. In zijn toespraak trok de Russische president de legitimiteit van Oekraïne als land in
twijfel.

Vanaf dat moment werd duidelijk dat het risico op een gewapend conflict zeer groot was.

In de nacht van 23 februari kondigde de Russische president een grootschalige militaire operatie tegen Oekraïne aan.
Onder het mom van "vredestroepen" vielen Russische troepen Oekraïne binnen vanuit het noorden, oosten, zuiden en
westen via Wit-Rusland. Het gaat dus om een gecoördineerde invasie te land, ter zee en in de lucht, alsook in de
cyberspace.

Sindsdien werden Oekraïense steden zwaar getroffen door diverse raketaanvallen en bombardementen. Het aantal
burgerslachtoffers neemt elk dag toe, net zoals het aantal vluchtelingen en ontheemden.
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Sindsdien zijn wij allemaal dagelijks getuige geweest van één van de grootste militaire aanvallen op het Europese
continent sinds de Tweede Wereldoorlog. De Russische Federatie heeft de aanvallen en oorlogsverklaringen verder
opgevoerd en dit ver buiten de bezette gebieden, tot in Kiev en tot aan de grenzen van de Europese Unie.

Sindsdien worden elke dag bewegingen uit de Russische burgermaatschappij die deze invasie veroordelen sterk
onderdrukt en geïntimideerd, net zoals al vele jaren het geval is bij elke politieke oppositie tegen het regime in dit land.

Na deze aanval zijn met name de VN, de EU, de Raad van Europa, de OVSE, de NAVO en de G7 bijeengekomen om
de Russische Federatie te veroordelen en krachtige maatregelen te nemen.

Wij herhalen onze steun en prijzen de snelle reactie van België, zijn gefedereerde entiteiten en de EU. En wij moedigen
deze instanties aan om zonder oponthoud door te gaan met hun inspanningen om strenge maatregelen te treffen, met
name bij de toepassing van aanvullende economische en financiële sancties op individueel niveau tegen Russische
leiders en oligarchen.

DIPOSITIEF

A. Gezien de invasie van Oekraïne door de Russische Federatie en haar eenzijdige erkenning van de zelf uitgeroepen
republieken Donetsk en Loehansk als onafhankelijke volksrepublieken;

B. Gelet op het Handvest van de Verenigde Naties en de beginselen van het internationaal recht en het internationaal
humanitair recht;

C. Wijzend op de democratische en vreedzame waarden die eigen zijn aan het project van de Europese Unie en de Raad
van Europa;

D. Wijzend op het memorandum van Minsk van 19 september 2014 en het pakket maatregelen ter uitvoering van de
Minsk-akkoorden, overeengekomen en ondertekend in Minsk op 12 februari 2015 en integraal goedgekeurd bij resolutie
2202 (2015) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 17 februari 2015;

E. Gezien de spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de VN waar het Russische besluit om de onafhankelijkheid
van de regio's Donetsk en Loehansk uit te roepen, werd beschouwd als een daad tegen de territoriale integriteit en de
soevereiniteit van Oekraïne, met het risico op regionale en internationale gevolgen, en gezien het veto van de Russische
Federatie tijdens een stemming in de VN-Veiligheidsraad op 26 februari 2022 tegen een resolutie om in de sterkste
bewoordingen spijt te getuigen over de aanval tegen Oekraïne en op te roepen tot onmiddellijke terugtrekking van haar
troepen uit dit land;

F. Gelet op het pakket sancties dat de Europese Unie op 24 [1] en 27 [2] februari heeft afgekondigd, alsook de diverse
diplomatieke en militaire maatregelen die in het kader van de EU en bilateraal door haar lidstaten zijn genomen;

G. Gezien de oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om onmiddellijk een einde te maken aan alle
Russische aanvallen op Oekraïne;

H. Gezien de diverse verklaringen van de secretaris-generaal van de NAVO en de activering van de NRF (NATO
Response Force);

I. Gezien het feit dat verschillende Europese landen vragen om de activatie van artikel 4 van het NAVO-Verdrag;

J. Gelet op de aankondiging van de procureur van het Internationaal Strafhof (ICC), Karim Khan, van 28 februari 2022
dat hij "zo spoedig mogelijk" een onderzoek zal instellen naar de situatie in Oekraïne omdat er een redelijke basis is om
aan te nemen dat de voorbije jaren "oorlogsmisdaden" en "misdaden tegen de menselijkheid" zijn begaan in Oekraïne.

K. Gezien de verklaring van de eerste minister over de situatie in Oekraïne in de plenaire zitting van 24 februari 2022
en het daaropvolgende actualiteitsdebat waarin de eerste minister en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie
namens de regering de aanval van Rusland op Oekraïne en de betrokkenheid van Wit-Rusland krachtig hebben
veroordeeld;

L. Wijzend op het belang van de banden tussen de EU en Oekraïne gedurende vele jaren, met name in het kader van het
Nabuurschapsbeleid en het Oostelijk Partnerschap;

M. Gezien de initiatieven tot dialoog met Rusland op initiatief van kanselier Scholz en president Macron.

N. Gezien de vredesonderhandelingen die op 28 februari 2022 tussen de Oekraïense en de Russische delegaties zijn
gestart;

O. Gezien de genomen en te nemen maatregelen met betrekking tot de humanitaire situatie in Oekraïne en om de
opvang van vluchtelingen mogelijk te maken zonder enige discriminatie op grond van ras, godsdienst of etnische
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oorsprong;

P. Gezien de 660.000 Oekraïense vluchtelingen die door de UNHCR zijn geteld sinds het begin van de Russische
aanval afgelopen donderdag en de gemelde selectieve indeling ten aanzien van onderdanen van derde landen aan de
grens van met name Oekraïne en Polen;

Q. Wijzend op het belang om alle diplomatieke en politieke middelen te blijven aanwenden om een vreedzame
oplossing te bevorderen;

R. Met erkenning voor het optreden van de regering tot dusver op humanitair, diplomatiek en militair gebied;

S. Met erkenning voor de besluiten van de regeringen van de gefedereerde entiteiten, met name op economisch of
audiovisueel gebied.

De Gemeenteraad van de Stad Brussel, met 39 stemmen bij 3 onthoudingen,

VEROORDEELT

De militaire aanvallen van de Russische Federatie op Oekraïne, zijn soevereiniteit, zijn territoriale integriteit en zijn
bevolking.

De erkenning door Rusland van de "Volksrepublieken" Loehansk en Donetsk, alsmede de aanhoudende militaire
bezetting van de Krim.
De steun van Wit-Rusland voor de opstelling van Russische troepen op zijn grondgebied.

Deze erkenning en militaire aanvallen vormen een flagrante schending van het internationaal recht en de
Minsk-akkoorden en een minachting voor de bi- en multilaterale diplomatieke initiatieven die zijn genomen om een
vreedzame oplossing te vinden voor de regionale spanningen. Zij vormen een ernstige bedreiging voor de vrede, de
veiligheid en de stabiliteit in Europa en de rest van de wereld.

BETUIGT

Zijn uiterste solidariteit en steun voor het Oekraïense volk en voor een onafhankelijk en soeverein Oekraïne binnen de
internationaal erkende grenzen.

Zijn solidariteit tegenover de Belgische militairen en hun families die ook getroffen zijn door deze oorlogscontext.

Zijn steun aan het diplomatieke en civiele personeel en hun families die rechtstreeks getroffen zijn door deze
oorlogsdaad.

Zijn steun aan Russische burgers die de moed hebben zich, met gevaar voor gevangenneming of erger, te verzetten
tegen het optreden van Rusland in Oekraïne

ROEPT

De Russische Federatie op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

De Russische Federatie op om haar militaire en paramilitaire acties onmiddellijk te staken, al haar strijdkrachten en alle
militaire uitrusting onvoorwaardelijk van het gehele grondgebied van Oekraïne terug te trekken en de territoriale
integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne volledig te eerbiedigen.

VERBINDT ZICH ERTOE

1. Zich in te zetten in het kader van het initiatief "ziekenhuisgemeenschap" en de beginselen ervan te eerbiedigen. En
passende maatregelen te nemen om te zorgen voor een waardige opvang van gevluchte burgers binnen de territoriale
bevoegdheid. Dit door het voeren van een opvangbeleid dat de bescherming van alle vluchtelingen garandeert, in
waardigheid, volgens het beginsel van internationale solidariteit en zonder discriminatie, in aanvulling op de federale en
regionale bevoegdheden. Bijzondere aandacht gaat uit naar de meest kwetsbaren en met name naar de zorg voor
kinderen door hun - onder andere - toegang te garanderen tot onze crèches en tot onderwijs in onze scholen;

2. Een opvolging en coördinatie te waarborgen van de solidariteitsacties in de gemeente en evenementen ter
ondersteuning van de Oekraïense bevolking, en de bevolking op de hoogte te brengen van de verschillende initiatieven
die in dit verband worden opgezet.

3. Elk initiatief om het Oekraïense volk te helpen aan te moedigen (zoals partnerschappen, het zenden van
voedsel/kleding/materiaal naar Oekraïense gemeenten, enz.)
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EN VRAAGT DE FEDERALE REGERING

1. Om Oekraïne en zijn bevolking te blijven steunen tegen de aanval van de Russische Federatie;

2. Om de Russische invasie in Oekraïne in alle internationale fora krachtig te veroordelen en de terugtrekking van de
Russische troepen uit Oekraïne te eisen;

3. Om binnen de Europese Unie te blijven ijveren voor een gemeenschappelijke aanpak en een optimale coördinatie
tussen de lidstaten van de EU binnen de NAVO en de OVSE, op diplomatiek, humanitair en militair niveau;

4. Om bi- of multilaterale initiatieven te steunen die gericht zijn op het bereiken van een staakt-het-vuren en om elke
militaire escalatie te vermijden;

5. Alle diplomatieke en politieke middelen helpen aanwenden om een politieke oplossing te bevorderen en het houden
van besprekingen voor een vreedzame oplossing van het conflict aan te moedigen;

6. Om in verschillende multilaterale fora te onderzoeken welke diplomatieke initiatieven nog mogelijk zijn en deze ten
volle benutten;

7. Om zich bij de Verenigde Naties te blijven positioneren om te pleiten voor het behoud van de vredesdialoog,
bescherming van de burgers en beëindiging van de vijandelijkheden;

8. Om ervoor zorgen dat de lidstaten van de Unie overleg plegen vóór elke strategische vergadering van de NAVO en
binnen het Bondgenootschap met één stem te spreken;

9. Om op Europees niveau te blijven pleiten voor de strengst mogelijke sancties tegen de macht in Moskou, waaronder
rechtstreekse sancties tegen de Russische president Poetin en de Russische oligarchen van zijn directe entourage, met
inbegrip van hun omvangrijke bezit op het Europese grondgebied, de bevriezing van Russische financiële tegoeden en
de uitsluiting van Russische banken van het internationale betalingssysteem Swift;

10. Om met de EU samen te werken aan de inventarisatie van de roerende en onroerende goederen van Russische
oligarchen;

11. Om te pleiten voor aanvullende sancties tegen de macht in Wit-Rusland wegens de actieve steun bij de Russische
invasie in Oekraïne;

12. Om in multilaterale fora te pleiten voor initiatieven om oorlogsmisdaden te documenteren en te identificeren met het
oog op een latere vervolging van de daders;

13. Om het internationaal recht en de mensenrechten in al zijn handelingen te eerbiedigen;

14. Om humanitaire en medische hulp te verlenen aan de Oekraïense bevolking, zowel door directe bijdragen in
Oekraïne als door de organisatie van de opvang van vluchtelingen en gewonden in ons land en in de Europese Unie;

15. Om een opvangbeleid te voeren dat de bescherming van alle vluchtelingen garandeert, in waardigheid, volgens het
beginsel van internationale solidariteit en zonder discriminatie;

16. Hetzelfde opvangbeleid toepassen dat bescherming biedt aan Oekraïense vluchtelingen, aan niet-Europese
studenten (die uit Oekraïne komen en hun studies redelijkerwijs niet in hun eigen land kunnen voortzetten), zonder
discriminatie.

17. Om bijzondere aandacht te besteden aan de opvolging en het ter beschikking stellen van middelen aan de gemeenten
en de OCMW's om hen in staat te stellen hun taken in verband met opvang, solidariteitsinitiatieven en de toename van
de aanvragen voor sociale bijstand als gevolg van de internationale situatie en de daaruit voortvloeiende maatregelen,
uit te voeren.

--------------------------------------------------
[1]
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/02/24/press-statement-of-president-charles-michel-of-the-european-council-and-president-ursula-von-der-leyen-of-the-european-commission-on-russia-s-unprecedented-and-unprovoked-military-aggression-of-ukraine/
[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_22_1441

Aldus beraadslaagd in zitting van 14/03/2022
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Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente,
De Voorzitster,
Liesbet Temmerman (s)

Bijlagen:

Ref. Farde e-Vergaderingen : 2456072

-5-21/03/2022 16:04



Extrait du Registre des Procès-verbaux des délibérations du Conseil Communal de la Ville de
Bruxelles - séance du lundi 14 mars 2022

Uittreksel uit het Notulenboek van beraadslagingen van de Gemeenteraad van de Stad Brussel -
Zitting van maandag 14 maart 2022
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. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr.
PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Mme mevr. MUTYEBELE, Echevins; Schepenen; M. dhr.
OURIAGHLI, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, Mme mevr. AMPE, Mme
mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ERGEN, Mme
mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, M. dhr. BEN
ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, Mme mevr. HOESSEN, Mme
mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS, Mme
mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. BUGGENHOUT, Mme mevr. LHOEST, Mme mevr. MAATI,
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 :

55 (082) Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - (2456072)

(082) Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen - (2456072)

Proposition de motion introduite par MM. OURIAGHLI (PS) et WEYTSMAN (MR-VLD), Mmes HOESSEN, STOOPS
(Ecolo-Groen) et NAGY (DéFi), Conseillers communaux, et Mme PERSOONS (one.brussels), Echevine.
Proposition de motion condamnant l'agression de l'Ukraine par la Fédération de Russie.

Voorstel van motie ingediend door dhrn. OURIAGHLI (PS) en WEYTSMAN (MR-VLD), mevrn. HOESSEN, STOOPS
(Ecolo-Groen) en NAGY (DéFi), Gemeenteraadsleden, en mevr. PERSOONS (one.brussels), Schepen.
Voorstel van motie ter veroordeling van de aanval op Oekraïne door de Russische Federatie.

Entendu l'exposé de la motion et les interventions de différents membres du Conseil sur la motion.- Les groupes
MR-VLD et PTB*PVDA déposent des amendements.- Les 3 amendements du groupe MR, dont 1 modifié en séance,
obtiennent 38 voix, il y a 3 abstentions.- Par conséquent, ils sont adoptés.- Des 5 amendements du groupe PTB*PVDA,
2 ont été retirés par le groupe PTB et 3, modifiés en séance, ont été adoptés à l'unanimité.- La motion amendée est
adoptée par 39 voix, il y a 3 abstentions.
Gehoord de uiteenzetting van de motie en de tussenkomsten van de verschillende leden van de Gemeenteraad over de
motie.- De fracties MR-VLD en PTB*PVDA dienen amendementen in.- De 3 amendementen van de fractie MR,
waarvan 1 ter zitting gewijzigd, behalen 38 stemmen bij 3 onthoudingen.- Van de 5 amendementen van de fractie
PTB*PVDA, 2 zijn ingetrokken door de fractie PTB*PVDA en 3 ter zitting gewijzigde amendementen zijn
aangenomen door éénparigheid van stemmen.- De gewijzigde motie wordt aangenomen met 39 stemmen bij 3
onthoudingen.

Ainsi délibéré en séance du lundi 14 mars 2022
Aldus beraadslaagd in zitting van maandag 14 maart 2022

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

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente,
De Voorzitster,
Liesbet Temmerman (s)
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