
 Martine GOOSSENS,  Liesbeth HOMANS,
	 griffier	 	voorzitter

De	minister-president	van	de	Vlaamse	Regering
1000	 BRUSSEL

Geachte minister-president,

Brussel, 16 maart 2022

Als bijlage vindt u ten behoeve van de Vlaamse Regering, de motie tot besluit van het op 9 maart 
2022 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de oorlog in Oekraïne.

Deze motie werd door het Vlaams Parlement aangenomen op 9 maart 2022.

Met de meeste hoogachting,
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MOTIE

tot besluit van het op 9 maart 2022 
in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat 
over de oorlog in Oekraïne

Het Vlaams Parlement,

 – gehoord het actualiteitsdebat;

 – gehoord het antwoord van de Vlaamse Regering;

 – gelet op:
1° de invasie op 24 februari 2022 van de gewapende strijdkrachten van de 

Russische Federatie in Oekraïne, 
2° de ongeziene humanitaire gevolgen van deze invasie, die een flagrante 

schending is van het internationaal recht dat stelt dat staten zich moeten 
onthouden van bedreiging met of gebruik van geweld tegen de territoriale 
integriteit of de politieke onafhankelijkheid van enige staat; 

3° de verschillende verklaringen van de voorzitter van de Europese Raad en 
voorzitter van de Europese Commissie waarbij in de krachtigste bewoordin-
gen de Russische agressie en de flagrante schending van het internationaal 
recht werden veroordeeld;

4° de oproep van de VN-Veiligheidsraad en de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie (NAVO) om alle Russische aanvallen tegen Oekraïne 
meteen te stoppen;

5° het afgekondigde sanctiepakket door de Europese Unie (EU);
6° de op 24 februari 2022 door het Vlaams Parlement aangenomen resolutie 

over de veroordeling van de Russische inval in Oekraïne;
7° de grote golf van solidariteit en spontane hulp die we zien bij vele Vlamingen 

en steden en gemeenten;

 – overwegende dat:
1° de Russische Federatie met deze invasie de grootste militaire operatie in 

een ander soeverein land in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog begon; 
2° de Russische Federatie een voorgeschiedenis van inmenging in de soeve-

reiniteit van Oekraïne heeft: het illegaal inlijven van de Krim in het voorjaar 
van 2014, middels een militaire operatie en het organiseren van een illegaal 
referendum, dat in strijd was met het internationaal recht, en de verant-
woordelijkheid in het in stand houden van de zogenaamde, internationaal 
niet-erkende, volksrepublieken Donetsk en Loehansk, onder meer door 
militaire inmenging en het organiseren van illegale verkiezingen die in strijd 
waren met de Akkoorden van Minsk en het internationaal recht;

3° de Russische Federatie ongemeen hard optreedt tegen haar eigen onderda-
nen die op een vreedzame manier hun ongenoegen uiten over de invasie in 
Oekraïne, met massale arrestaties tot gevolg, wat een schending is van het 
fundamenteel recht op manifesteren en de democratische waarden;

4° we sedert de drieste invasie door Rusland in Oekraïne geconfronteerd wor-
den met een grootschalige oorlog aan onze grenzen, een oorlog in Europa 
die onvermijdelijk tot grote stromen van vluchtelingen zal leiden; 
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5° Oekraïense burgers binnen de Europese Unie visumvrij kunnen reizen, en 
niemand kan voorspellen hoeveel vluchtelingen op welk moment precies 
naar hier zullen komen, maar prognoses wijzen uit dat we op korte ter-
mijn grote groepen mensen kunnen verwachten die noodgedwongen op de 
vlucht zijn voor de oorlog in hun land;

6° Vlaanderen een plek wil zijn waar oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne warm 
opgevangen worden en zich samen met onze steden en gemeenten in het 
verleden steeds solidair heeft getoond; 

7° de Vlaamse Regering snel noodzakelijke humanitaire hulp heeft vrijge-
maakt voor de bevolking van Oekraïne, de handel in dualusegoederen naar 
Rusland en Wit-Rusland heeft opgeschort, meteen ook verschillende maat-
regelen heeft opgestart met ook de opvang van oorlogsvluchtelingen en 
hiervoor ook een crisiscel en coördinator heeft aangesteld;

8° op Europees niveau het mechanisme van ‘tijdelijke bescherming’ werd 
geactiveerd dat aan Oekraïense vluchtelingen per direct een legaal verblijfs-
recht geeft, met de daaraan verbonden rechten en plichten, waardoor zij 
de asiel- en opvangprocedure in principe kunnen overslaan en rechtstreeks 
doorstromen naar onze samenleving, naar onze steden en gemeenten;

9° dit ons voor grote uitdagingen stelt, in eerste instantie op vlak van huisves-
ting, en dat er nood is aan een snel, duurzaam en gestructureerd aanbod, 
te meer daar het veelal zal gaan om kwetsbare mensen, vooral vrouwen 
met kinderen, die behoefte hebben aan begeleiding en omkadering;

10° de lokale besturen na de coronacrisis opnieuw voor een belangrijke 
opdracht staan, dat we van onze burgers niet kunnen verwachten dat zij 
alle Oekraïense vluchtelingen een duurzame verblijfsoplossing aanbieden 
en dat het noodzakelijk is om samen met de lokale besturen te voorzien in 
een collectieve opvang;

11° de crisis duidelijk aantoont dat de energieafhankelijkheid van Rusland 
problematisch is en onder meer zorgt voor ongeziene prijsstijgingen van 
fossiele brandstoffen;

12° de economische impact van de crisis en sancties op dit moment nog niet 
kan worden berekend maar dat de impact overduidelijk ongezien zal zijn;

 – vraagt de Vlaamse Regering om:
1° zijn solidariteit te betuigen en bevestigen met het Oekraïense volk, dat 

slachtoffer is van de onrechtmatige militaire schending van het internatio-
naal recht door de Russische Federatie;

2° zijn ongenoegen en verontwaardiging te uiten over de schending van burger-
rechten in de Russische Federatie;

3° werk te maken van een efficiënt crisisbeheer waarbij alle beschikbare exper-
tise, slagkracht en alle bevoegde diensten worden ingezet en betrokken;

4° de noodzakelijke ondersteuning, informatie en begeleiding te voorzien 
voor de Vlaamse steden en gemeenten bij de coördinatie van de instroom, 
opvang, begeleiding en de organisatie van collectieve opvang van de vele 
oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne; 

5° bijzondere aandacht te hebben voor de uitdagingen op vlak van (taal)onder-
wijs en tewerkstelling en op de verschillende domeinen flexibele kaders met 
tijdelijke maatregelen uit te werken;

6° samen met Flanders Investment & Trade (FIT) en het Agentschap Innoveren 
en Ondernemen (VLAIO) de nodige impactscenario’s en actieplannen te 
ontwikkelen om getroffen bedrijven en sectoren te ondersteunen;
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7° samen met de Europese Commissie versneld werk te maken van energie- 
onafhankelijkheid en een strategisch beleid inzake grondstoffen, landbouw-
goederen en mineralen.

AANGENOMEN DOOR HET VLAAMS PARLEMENT,

Brussel, 9 maart 2022.

Griffier, Voorzitter,




