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MOTIE VAN AANBEVELING
– van de heer Dominiek LOOTENS-STAEL tot besluit van de op 6 oktober 2017 gehouden interpellatie van de heer Dominiek LootensStael tot mevrouw Bianca Debaets, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en
Gelijke Kansen, betreffende de mogelijke participatie van de VGC bij een Brusselse
vondelingenschuif of babyluik
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De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
-

gehoord hebbende de op 6 oktober 2017 door de heer Dominiek Lootens-Stael in
plenaire vergadering gehouden interpellatie betreffende “De mogelijke participatie van
de VGC bij een Brusselse vondelingenschuif of babyluik”;

-

gehoord hebbende het antwoord van het College;

-

gelet op het feit dat de waarnemend burgemeester van Evere de pas opgerichte
vondelingenschuif van vzw Corvia op het grondgebied van zijn gemeente verbiedt;

-

gelet op het feit dat er in Antwerpen in de praktijk een gedoogbeleid werd afgesproken
tussen de inrichters van de vondelingenschuif, het Antwerpse OCMW en de
Antwerpse politie;

-

overwegende dat het vondelingenluik er is om een radeloze moeder de kans te geven
haar kindje anoniem een warme en veilige thuis te geven;

-

overwegende dat de verarming van de grootstedelijke bevolking waarbij steeds meer
gezinnen onder de armoedegrens leven en steeds meer moeders in bijzonder moeilijke
omstandigheden een kindje baren, leidt tot dramatische situaties waarbij baby’s op een
ongeoorloofde wijze te vondeling worden gelegd, zeg maar “gedumpt” (vaak met de
dood van de baby tot gevolg);

-

gelet op het feit dat vondelingenluiken in heel wat Europese landen algemeen
aanvaard en gebruikt worden;

-

overwegende dat het bestaan van een vondelingenschuif een essentiële bijdrage kan
leveren bij het redden van het leven van sommige pasgeboren kinderen;

-

overwegende dat de steun aan een dergelijk initiatief impliciet tot de bevoegdheden
van het College behoort;

vraagt aan het College van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:
-

om samen met de inrichters van het vondelingenluik en samen met de 19 Brusselse
gemeenten actief op zoek te gaan naar een oplossing om ook op grondgebied van het
Hoofdstedelijk Gewest een babyluik of vondelingenschuif in te richten;

-

de inrichters van dergelijke vondelingenschuif actief bij te staan in het bereiken van
een gedoogbeleid voor zulk een initiatief.

Dominiek LOOTENS-STAEL
________

