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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 16 janvier 2017  

Openbare vergadering van maandag 16 januari 2017 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16 heures 15 sous la présidence de M. Yvan Mayeur, 

Bourgmestre.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16 uur 15 onder voorzitterschap van de 

heer Yvan Mayeur, Burgemeester. 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mmes Abbad, Temmerman et Dries, MM. De Backer, 

Nimegeers et Amand.  

  

Décès de M. Artiges, ancien Conseiller communal et Échevin - Hommage 

M. le Bourgmestre.- J'informe le Conseil communal du décès survenu le 8 janvier 

2017 à l'âge de 70 ans de M. Marc Artiges, membre du Conseil communal pendant 24 

ans et échevin de l'Urbanisme pendant 6 ans, de 1983 à 1989. Il siégea sur la liste 

FDF de 1971 à 1985, ensuite en tant qu'indépendant du mouvement Bruxelles 

d'abord. Il a ensuite rejoint le groupe PS. Il fut également membre du Conseil 

provincial du Brabant. 

La Ville était représentée à ses obsèques. 

 

M. Maingain.- Je me joins à l'hommage du Bourgmestre. 

 

(Le Conseil communal observe une minute de silence) 

(De gemeenteraad neemt staande een minuut stilte in acht) 
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Procès-verbal de la séance du 19 décembre 2016 

Notulen van de zitting van 19 december 2016 

M. le Bourgmestre.- Conformément à l’article 89, alinéa 2, de la nouvelle loi 

communale et à l’article 7 du règlement d’ordre intérieur, le projet de procès-verbal 

de la séance du 19 décembre 2016 a été mis à la disposition des membres du Conseil 

communal sept jours francs avant ce jour.  

Overeenkomstig artikel 89, alinea 2, van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 7 van 

het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de zitting van 19 

december 2016 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven 

voorbije vrije dagen. 

 

M. le Bourgmestre.- Conformément aux dispositions des articles 234 et 236 de la 

Nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour le point 56 repris au 

supplément à cet ordre du jour daté du 12 janvier 2017. 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikels 234 en 236 van de Nieuwe 

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met het punt 56 vermeld in het 

bijvoegsel bij de agenda dd. 12 januari 2017. 

 

Les points 32 et 61 sont retirés. 

 

M. le Bourgmestre.- Vu l’urgence, le Collège propose d’ajouter à l’ordre du jour les 

points 50 à 55 et 59 à 68 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 12 janvier 

2017. 

Gelet op de dringendheid, stelt het College voor om de agenda aan te vullen met de 

punten 50 tot 55 en 59 tot 68 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 12 januari 

2017. 

 

- L’urgence est admise à l'unanimité. 

- De dringenheid wordt eenparig aangenomen. 
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Communication - Mededeling 

M. le Bourgmestre.- J'informe le Conseil communal qu'après un changement officiel 

de prénom, M. Ergen sera dorénavant mentionné dans les documents et informations 

relatifs au Conseil communal comme Ergen Benhur Yusuf, au lieu de Ergen Yusuf. 

 

Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

M. le Bourgmestre.- J'invite les membres du Conseil communal à prendre 

connaissance au Secrétariat des assemblées des comptes, bilan, rapport financier et de 

gestion de l'association suivante : 

- À travers les arts asbl, au 31/12/2015.  

 

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

  

Questions d'actualité – Actualiteitsvragen 

- de Mme Milquet sur la fraude aux passeports. 

M. le Bourgmestre.- Cette question sera abordée avec les point de M. l'échevin 

Courtois. Nous y reviendrons également en comité secret. 

- de M. Wauters relative aux conséquences pour la Ville du nouveau calendrier 

régional des collectes de déchets. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik heb een actualiteitsvraag, 

maar ik had ook een vraag ingediend met het voorstel om een keer per jaar een debat 

te organiseren rond de werking... 

De Burgemeester.- Mijnheer Van den Driessche, dat is een bevoegdheid van de 

politieraad.  

U hebt twee mogelijkheden om dit ter sprake te brengen en dat is, ten eerste, in de 

politieraad zelf en, ten tweede, in het kader van de begrotingsbespreking in de 

gemeenteraad.   
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De heer Van den Driessche.- Ik lees letterlijk voor uit een advies van de federatie : “ 

Het lijkt ons opportuun dat een keer per jaar een uitwisseling georganiseerd wordt 

met de gemeenteraad in aanwezigheid van de korpschef over de balans of de 

projecten met betrekking tot de politie om een debat op gang te brengen met de 

raadsleden en feedback te geven aan het politiecollege.”.  

De Burgemeester.- Dat is niet de keuze van onze politieraad,  

De heer Van den Driessche.- U gaat daarmee wel in tegen een advies van de 

federatie.  

De Burgemeester.- We zijn daar niet toe verplicht. Het gaat hier om een advies,  

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, waarom bent u daar tegen 

gekant? Het kan toch alleen maar positief zijn dat we over dat onderwerp een debat 

kunnen voeren.  

De Burgemeester.- Het is de bevoegdheid van onze politieraad om dat te beslissen. 

Ik zal in de politieraad de volgende keer misschien de vraag stellen of het al dan niet 

mogelijk is een dergelijk debat te organiseren.  

De heer Van den Driessche.- Goed. Ik heb dan nog een actualiteitsvraag betreffende 

uw recente uitspraken in de pers met betrekking tot de tegenstanders van de 

voetgangerszone.  

De Burgemeester.- Wat is uw concrete vraag daaromtrent?  

De heer Van den Driessche.- Ik wil weten of het opportuun is dat onze burgemeester 

zich zo negatief opstelt en waarom hij niet bereid is om het debat op een meer serene 

wijze te voeren.  

De Burgemeester.- Is dat een vraag aan mij persoonlijk of waar gaat het precies 

over? Heb ik iets gezegd over iemand die tegen de voetgangerszone is? Ik dacht het 

niet. Dit is bijgevolg geen vraag voor de gemeenteraad.  

De heer Van den Driessche.- U bent toch de ambassadeur van onze gemeente en wij 

mogen daar dan toch vragen bij stellen.  

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 

- Accord de la section. 
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M. Maingain.- Je souhaiterais intervenir sur le point 1 relatif à la modification du 

Règlement général de police. Une insertion à l'article 5 bis prévoit de réprimander le 

manque de respect envers les agents communaux. Notre groupe vous soutient dans 

votre volonté de protéger nos agents, notamment ceux qui sont en contact avec le 

public, contre les actes inciviques et irrespectueux. 

Toutefois, lors du débat sur ce point, il a été évoqué le fait que cette mesure serait 

applicable à ceux qui refuseraient de serrer la main à l'officier de l'État civil. Cela me 

semble abusif. Confirmez-vous cette information ?  

 

M. le Bourgmestre.- Clairement, non ! 

M. Maingain.- Je prends acte de votre réponse. 

  

Délibération n° 63 du Conseil de l'action sociale adoptant la modification budgétaire 

n° 3 pour l'exercice 2016 

Mme Peraita, présidente du CPAS.- Il s'agit d'une modification budgétaire purement 

technique de l'exercice 2016 qui se clôture à l'équilibre. Elle n'entraîne donc aucune 

augmentation de la dotation communale. Elle fait suite à l'apport, à titre gratuit, de 

l'universalité du patrimoine actif et passif de l'asbl Habitat et Logement Bruxelles au 

CPAS de Bruxelles. 

L'activité de cette asbl est arrêtée et intégrée au sein du département logement du 

CPAS. 

 

Votes - Stemmingen 

M. le Bourgmestre.- Nous devons à présent nous prononcer sur la modification 

budgétaire n° 3 pour l'exercice 2016 du CPAS.  

(Il est procédé au vote nominatif.) 

M. le Bourgmestre.- Adoptée. 

 

Dossiers de M. l’échevin Courtois 

- Accord de la section. 
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M. Courtois, premier échevin.- En novembre dernier, le contrôle des services, l'audit 

interne de l'administration, des informations échangées avec les autorités de police, 

l'Office des étrangers et la Sûreté de l'État, ainsi que des informations liées à la lutte 

contre le radicalisme ont fait apparaître une fraude aux passeports au sein du service 

ad hoc. Le contrôle visait l'ensemble des documents sensibles que sont les passeports, 

cartes d'identité, permis de conduire et attestations pour titre de séjour. 

L'enquête s'est focalisée sur une ou deux personnes. Les faits ont été dénoncés, les 

agents incriminés ont été mis à la disposition du Parquet et leur mandat d'arrêt a été 

confirmé par la Chambre du conseil. La procédure est en cours. 

 

Une série de mesures ont déjà été prises pour éviter l'octroi de passeports à des 

personnes qui n'y ont pas droit. Tout système comporte des failles et certains agents 

en ont tiré profit. La Ville de Bruxelles délivre quelque 22.000 passeports par an ! Il 

peut donc arriver que des routines s'installent et que des contrôles ne soient pas 

correctement effectués. 

 

D'abord, nous avons décidé de multiplier les contrôles par des personnes appartenant 

à des services différents. Naguère, un même agent pouvait être présent en début et en 

fin de procédure de délivrance d'un passeport.  

Ensuite, nous souhaitons organiser des réunions en nombre suffisant avec les 

ministères fédéraux de l'Intérieur et des Affaires étrangères, l'objectif étant d'identifier 

les failles du système, failles déjà détectées chez nous, mais peut-être encore 

d'actualité dans d'autres administrations. Je développerai les autres éléments du 

dossier en comité secret. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, gaat het hier om 

georganiseerde fraude? Ik bedoel zijn er daar externen bij betrokken of hebben de 

betrokkenen zelf zoiets opgezet?  

 

De heer Courtois, eerste schepen,- Er loopt een onderzoek naar de feiten. Er is een 
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hoop informatie verzameld. We waren daarvoor in contact met een aantal overheden, 

meer bepaald de politie en de staatsveiligheid. Meer mag ik daar niet over zeggen. 

Het onderzoek loopt nog en daaruit zal blijken of het ging om een georganiseerd 

systeem, dan wel om een bepaalde attitude van een beperkt aantal mensen van de 

dienst.  

    

M. Maingain.- Il y a quelques années, nous avons connu un problème similaire pour 

les cartes d'identité, qui avait déjà révélé des failles dans le contrôle interne. Les 

procédures établies à la suite de ces incidents ont-elles été mises en place ? 

La Ville dispose d'une cellule d'audit interne. Avait-elle étudié le fonctionnement des 

services de la démographie ? 

 

M. Courtois, premier échevin.- Après les événements de 2011 auxquels vous faites 

allusion, des procédures ont été adoptées. Malheureusement, par définition, un 

délinquant trouve toujours la faille d'un système.  

C'est à la suite des recommandations de la cellule d'audit que les contrôles ont été 

renforcés et que les faits ont pu être dénoncés.    

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

- Accord de la section. 

Mme Hariche, échevine.- J'attire l'attention des membres du Conseil communal sur 

le point 11. Il vise une convention de codiplomation entre la catégorie pédagogique 

de la Haute École Francisco Ferrer, qui forme des enseignants, et 

l'Erasmushogeschool, l'objectif étant de garantir la maîtrise des deux langues par nos 

enseignants. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik zou met betrekking tot 

punt 11, de samenwerkingsovereenkomst tussen de “Haute Ecole Francisco Ferrer” 

van de stad en de “Erasmushogeschool Brussel”, toch een kritische commentaar 

willen formuleren.  
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Het moet uiteraard de doelstelling zijn dat de leerlingen en studenten twee- tot 

drietalig zijn. Ik vrees echter dat de maatregel die hier wordt voorgesteld in de 

praktijk niet echt efficiënt is.  

 

Sta me toe dat even toe te lichten. De voorgestelde regeling houdt in dat bijvoorbeeld 

Franstaligen gedurende één jaar studies in het Nederlands volgen en een diploma 

krijgen dat hen de mogelijkheid biedt in het Nederlandstalig onderwijs les te geven. 

Voor de Nederlandstaligen geldt uiteraard dezelfde regeling.  

 

Dat concept is in principe uitstekend. In de praktijk ziet het er echter heel wat anders 

uit want in één jaar tijd kan men moeilijk perfect tweetalig worden. In het 

Nederlandstalig onderwijs is de gemiddelde kennis van het Nederlands echter nu al 

beneden peil omdat ongeveer 80 % van de kinderen in die klassen thuis geen 

Nederlands spreekt. Dan is het vanuit didactisch en pedagogisch standpunt bekeken 

ook niet ideaal dat de leraar die les geeft de Nederlandse taal niet ten volle machtig is.  

 

Dit is geen kritiek, maar op één jaar tijd kan men geen andere taal leren. Deze 

regeling is dus geen oplossing voor het Nederlandstalig onderwijs. Het kan wel een 

oplossing zijn voor het Franstalig onderwijs in die zin dat Nederlandstaligen die dat 

extra jaar in het Frans doen een beter niveau Frans zullen halen. Zij kunnen eventueel 

ingezet worden in het Franstalig onderwijs net zoals de Franstaligen die dat extra jaar 

in het Nederlands hebben gevolgd kunnen worden ingezet in het Franstalig onderwijs 

en er met die extra kennis van het Nederlands goed werk zouden kunnen verrichten.  

 

Maar ook dan is er nog een probleem want de salarissen zijn niet dezelfde in de twee 

onderwijsrichtingen. De salarissen in het Nederlandstalig onderwijs liggen hoger dan 

in het Franstalig onderwijs. Het gevolg is dat er veel minder Nederlandstaligen bereid 

zullen zijn om in het Franstalig onderwijs les te gaan geven dan omgekeerd.  
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Het is tot besluit een zeer goed concept, maar ik vrees dat in de praktijk niet het 

beoogde effect zal worden gehaald.  

 

Mme Hariche, échevine.- Vous avez déjà tiré vos conclusions. Nous avons élaboré 

ce projet pilote avec des membres académiques de la Erasmushogeschool et la VGC 

le soutient pleinement.  

Le salaire des enseignants n'a rien à faire dans ce dossier, puisqu'il s'agit de futurs 

enseignants issus de la Haute École Francisco Ferrer. Nous avons obtenu des 

subventions du Fonds Beliris. Le dispositif sera évalué au terme d'une année. S'il se 

révèle positif, nous tenterons de le généraliser. Dans la mesure du possible, nous 

devons veiller à ce que nos enseignants soient bilingues. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik ben heel kalm. Dit 

stadsbestuur schreeuwt moord en brand als er kritiek is, maar het is onze taak om de 

aandacht te vestigen op de zwakke punten van het beleid.  

Ik ben van oordeel dat het beter is op voorhand goed na te denken dan veel geld uit te 

geven en nadien vast te moeten stellen dat de beoogde doelstelling niet kan worden 

bereikt. VDD kalm 

 

Mme Moussaoui.- Il est en effet trop tôt pour tirer des conclusions. Je salue cette 

excellente collaboration entre les deux écoles mentionnées. 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- De stad Brussel lanceert hier een geweldig 

proefproject ten voordele van de tweetaligheid in Brussel. Ik vind het dan zo jammer 

dat N-VA nooit eens kan zeggen : “Bravo, goed gedaan”.  

De heer Van den Driessche.- Er is gewoon niet geluisterd naar mijn kritiek. Waarom 

wordt die niet weerlegd?    

 

Dossiers de M. l’échevin Close 

- Accord de la section. 
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Dossiers de M. l’échevin Ouriaghli 

- Accord de la section.   

 

Dossiers de Mme l’échevine Ampe 

- Accord de la section. 

  

Dossiers de M. l’échevin Coomans de Brachène 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de Mme l'échevine Persoons 

- Accord de la section.  

   

Votes - Stemmingen 

M. le Bourgmestre.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’ensemble des 

dossiers. Le Collège vous propose de voter oui. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

M. le Bourgmestre.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 

  

Question d'actualité – Actualiteitsvraag 

Question d'actualité de M. Wauters relative aux « conséquences pour la Ville de 

Bruxelles du nouveau calendrier régional des collectes de déchets » 

M. Wauters.- Nous saluons l'instauration d'un nouveau calendrier des collectes de 

déchets. Toutefois, elle pose problème dans une série de noyaux commerciaux, dont 

la rue Marie-Christine. En effet, les poubelles, qui étaient auparavant enlevées le soir 

- cela permettait de nettoyer les rues pour le matin -, le sont désormais en fin de 

matinée. La saleté amenant la saleté, les rues se retrouvent jonchées de détritus de 

toutes sortes. Dans la capitale de l'Europe, cette présence permanente de déchets, 

cette « poubellitude », est inacceptable. J'aimerais donc qu'une réflexion soit menée 
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sur cette question. 

 

Mme Lalieux, échevine.- Ladite réforme apporte un service complémentaire, 

puisque le citoyen pourra désormais sortir chaque semaine ses sacs jaunes et ses sacs 

bleus, en plus d'un sac orange. Un temps d'adaptation sera nécessaire pour que la 

population comprenne bien la nouvelle organisation des collectes. 

Je rappelle que tout commerçant doit conclure un contrat privé avec l'Agence 

Bruxelles-Propreté ou un autre prestataire agréé, et qu'il peut demander que la 

collecte ait lieu à un autre moment. 

 

Les poubelles des commerces sont un problème récurrent sur la rue Marie-Christine, 

qui ne date pas de la présente réforme et qui donne lieu à de nombreux contrôles. 

Nous avons distribué des dépliants informatifs. Il n'y a plus de collecte du soir sur le 

territoire de la Région, sauf dans le Pentagone où les commerçants ont négocié un 

service spécifique payant.  

 

S'agissant de la rue Marie-Christine, j'ai demandé à mes médiateurs de me remettre 

un rapport complet. Il faudra également que les commerçants se mettent en règle et 

concluent un contrat pour la collecte de leurs poubelles. Nous analysons la situation 

quartier par quartier, mais la loi devra être respectée conformément à l'ordonnance 

adoptée il y a huit ans. 

 

Pendant le mois de janvier, nous avons décidé de ne pas ramasser les poubelles 

sorties au mauvais moment. Des autocollants sont appliqués sur les sacs pour 

sensibiliser les personnes concernées aux heures de dépôt prévues par le règlement. 

Nous travaillerons avec le comité des commerçants de la rue Marie-Christine pour 

améliorer la situation de cette artère et sensibiliser la population. Pendant un mois, un 

agent sera chargé à plein temps d'étudier la mise en œuvre de ladite réforme. 

 

M. Wauters.- Je regrette que la Région ait supprimé les collectes du soir. 
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Questions orales – Mondelinge vragen 

Question orale de M. El Hamrouni concernant « la circulation rue 

d'Anderlecht/rue Van Artevelde »   

M. El Hamrouni.- Quelles sont les conclusions de l'enquête menée auprès du comité 

de quartier rue d'Anderlecht/rue Van Artevelde ? 

 

Mme Persoons, échevine.- Les résultats du sondage sont clairs, mais le Collège doit 

encore prendre sa décision. Je vous communiquerai les conclusions exactes de 

l'enquête lors du prochain Conseil communal. 

 

M. le Bourgmestre.- Nous sommes prêts à adapter différents éléments dans le 

quartier. Toutefois, nous sommes confrontés à un obstacle temporaire, à savoir le 

lourd chantier de la Porte de Ninove réalisé par Beliris et la Région, qui a un impact 

sur l'ensemble du quartier. Nous ne sommes donc pas à même, pour l'instant, de 

répondre aux souhaits des habitants, même si notre volonté est de procéder aux 

adaptations nécessaires. Je le rappelle, nous ne gérons pas ledit chantier. 

 

Le Collège mandatera une personne qui sera chargée de répondre aux demandes des 

riverains dans le cadre de ces travaux. Cela me semble indispensable, au vu du 

nombre de plaintes déposées.       

 

Mondelinge vraag van mevrouw Debaets over « de moeizame samenwerking met 

Atrium.brussels »  

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de burgemeester, de Brusselse economie kruipt stilaan 

uit het dal, na enkele bijzonder moeilijke jaren en vooral het desastreuze afgelopen 

jaar. Veel Brusselse instellingen, samen met het middenveld en diverse 

handelaarsverenigingen, doen hun best om onze stad dynamisch te positioneren en 

attractief te maken voor handelaars, inwoners en toeristen.  
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Ik geloof sterk in het uitbouwen van de samenwerking tussen de diverse actoren op 

de verschillende beleidsniveaus, want het gebrek aan samenwerking werkt 

versnippering in de hand, dus ik ben daar absoluut voorstander van.  

 

Ik was dan ook verwonderd toen ik in de pers las dat mevrouw Lemesre de 

samenwerking tussen de stad en Atrium al stop wil zetten, zonder meer. Ze beslist dat 

op eigen houtje. De enige reden die ze aanhaalt is dat de ondersteuning die Atrium 

geboden heeft op de Mapic-beurs slecht was en dat de beurs amateuristisch 

voorbereid was. Ik trek dat niet in twijfel. Ik was daar niet bij en ik kan er bijgevolg 

geen oordeel over vellen. Het is echter nogal straf dat een einde wordt gemaakt aan 

een samenwerking op basis van een slechte voorbereiding en omkadering op één 

beurs, die inderdaad misschien niet geheel naar wens is verlopen, De stad zou in de 

toekomst alleen nog samenwerken met entreprendre.brucity, net nu, nu de stad en de 

handelaars die samenwerking zo nodig hebben.  

 

Kunt u de problematiek rond de samenwerking met Atrium uitgebreider toelichten? 

Ik veronderstel dat er meer aan de hand is dan één slecht voorbereide beurs.  

 

Hebt u ondertussen een overleg gehad met de mensen van Atrium en met de 

bevoegde minister van het Gewest? Welke conclusies of afspraken zijn daar uit 

voortgekomen? Ik, en velen met mij, blijven hopen dat er op die niet erg verstandige 

beslissing alsnog zal worden teruggekomen. Of blijft u voet bij stuk houden en wilt u 

die samenwerking mordicus stopzetten? Welke clausules waren hiervoor opgenomen 

in het bewuste samenwerkingsakkoord?  

 

Hoe zullen de stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo maximaal 

mogelijk samenwerken inzake de bevordering en de promotie van de handelsbuurten 

in de stad Brussel en vooral in de autovrije zone want daar is de nood het grootst? 

Hoe zult u dat realiseren of zult u, zoals u wel vaker doet, ook hier terugplooien op de 

eigen vzw’s die de stad gecreëerd heeft en cavalier seul spelen?  



 Page 14 sur 19 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 16/01/2017 

 

 

Mijnheer de burgemeester, bent u nu aan het overleggen of is het onderwerp van mijn 

vraag niet belangrijk genoeg?  

De Burgemeester.- In het Brussels Parlement luistert u ook niet altijd even 

aandachtig naar de parlementsleden of luistert u altijd naar iedereen?  

Mevrouw Debaets.- Absoluut.  

De Burgemeester.- U bent dan de enige. Mevrouw Lemesre, die op uw vraag zal 

antwoorden, is wel aan het luisteren.  

Mevrouw Debaets.- Goed. Ik vind dat een kwestie van respect. Collega’s zullen 

bevestigen dat ik luister als men mij interpelleert, zeker als het gaat over een thema 

als handel. U zou nochtans moeten weten hoe erg de situatie is. U moet maar eens 

gaan praten met de handelaars in de autovrije lanen. U zult dan een reëel beeld 

krijgen van de ernst van de situatie. Er is zeker een nieuw elan, maar de mensen 

hebben het nog altijd bijzonder moeilijk. Dit is een thema dat heel het College ter 

harte zou moeten nemen.  

 

Ik kom dan terug bij mijn laatste vraag. Wanneer verwacht u de 

analyse/aanbevelingen van Atrium inzake het marktplein van Bockstael?  

 

Mme Lemesre, échevine.- Nous avons déjà abordé cette question à plusieurs 

reprises. Nous avons signé une convention-cadre avec Atrium le 11 juillet 2016. Nous 

avons déjà organisé deux réunions avec Atrium pour élaborer les conventions par 

projet subventionné. La première vise à rendre plus attractif le marché Bockstael. Le 

lundi 7, nous avons rencontré les maraîchers, notamment sur la question des sacs en 

plastique. 

 

La collaboration avec Atrium est donc loin d'être en panne. Nous veillons à bien 

définir les missions et la participation financière de chacun. Il est vrai que j'ai fait part 

de ma déception en commission des affaires économiques, au vu de la très mauvaise 

gestion, par Atrium, de l'image de la Région et de la Ville lors de cet important salon. 
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Je m'en suis également ouverte au conseil d'administration de Visit.Brussels. Je me 

suis effectivement demandé si Atrium était l'organisme le mieux habilité pour porter 

l'image de Bruxelles à l'international. Au sein du gouvernement, il a été annoncé que, 

désormais, Visit.Brussels gérerait les stands dans les salons internationaux. Tel est 

déjà le cas pour le Mipim. Le Mapic 2017 sera très important, car le chantier du 

piétonnier aura été lancé. 

Grâce à Entreprendre.brucity, le contact avec le marché de l'implantation 

commerciale se trouve renforcé.  

Loin de nous l'idée de mettre fin à notre collaboration avec Atrium. Au contraire, 

nous avons besoin de son cofinancement et nous attendons ses propositions dans une 

série de dossiers. 

 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de burgemeester, mevrouw Lemesre stelt mij eigenlijk 

maar half gerust. Ze is weliswaar iets genuanceerder dan de voorbije weken, maar 

wie aandachtig tussen de lijntjes leest, heeft begrepen dat ze voortaan met de vzw van 

de stad zal samenwerken. De samenwerking met het overkoepelende Atrium zal ad 

hoc worden bekeken, maar het zal zeker geen structurele samenwerking meer zijn.  

 

Het komt er op neer dat hier, voor de zoveelste keer, een veldslag met het Gewest 

wordt aangegaan, maar wie betaalt daar het gelag voor? Het antwoord is eenvoudig, 

het zijn de handelaars in het centrum die het moeilijk hebben. Ik denk aan de 

autovrije lanen, maar ook aan Stalingrad, Lemonnier en de hele buurt die nog altijd 

wachten op een plan, op een omkadering. In afwachting blijven de klanten echter weg 

en dat is helaas de enige trieste vaststelling die men hier kan maken.  

 

Mme Lemesre, échevine.- C'est votre lecture du dossier, mais elle ne reflète pas la 

réalité. 

 

Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche met betrekking tot « de 

toename van bedelaars de voorbije maanden in de Nieuwstraat »  
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De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, de voorbije maanden kon in 

de Nieuwstraat een flinke toename van het aantal bedelaars worden vastgesteld. 

Hetzelfde geldt voor de buurt van Manneken-Pis. Sommigen gaan zelfs zover om 

toeristen aan te klampen. Dit laatste heb ik persoonlijk al kunnen vaststellen omdat ik 

in die buurt woon.  

 

Zulke toestanden zijn onaanvaardbaar, ook al omdat het duidelijk is – zeker wanneer 

voorbijgangers worden aangeklampt –dat het gaat om “georganiseerde” bedelarij. 

Bovendien is dat fenomeen ook zeer negatief voor het imago van de stad.  

 

Welk beleid voert het stadsbestuur op dat vlak?  

 

De Burgemeester.- Mijnheer Van den Driessche, aangezien het bedelen op zich sinds 

1993 geen strafbaar feit meer is, is het onmogelijk om personen strafrechtelijk te 

vervolgen wegens het enkele feit dat ze bedelen. Sterker nog, het verbieden van het 

enkele feit dat ze bedelen is strijdig met de mensenrechten, zoals gedefinieerd door 

de internationale verdragen en de Belgische Grondwet. Bij gemeentelijk reglement 

een bepaling invoeren die het bedelen zou verbieden, is bijgevolg manifest 

onmogelijk.   

 

Verschillende steden en gemeenten werden door de Raad van State meerdere keren 

teruggefloten wanneer ze het bedelen op hun grondgebied via reglementen wilden 

verbieden. Dat was vijftien jaar geleden ook het geval voor de stad Brussel.   

 

Alleen als de bedelaar het verkeer hindert of daadwerkelijk de rust verstoort, zal de 

politie, in geval van volstrekte noodzakelijkheid, kunnen overgaan tot de bestuurlijke 

aanhouding, overeenkomstig artikel 31 van de wet.  

 

Zo kunnen bijvoorbeeld GAS-boetes worden opgelegd voor de met bedelarij gepaard 

gaande overlast, zoals het belemmeren van de toegang tot openbare of private 

gebouwen of het urineren of achterlaten van uitwerpselen in de openbare ruimte, 
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boetes die indirect bedelaars kunnen treffen.   

 

Zoals trouwens ook in andere gemeenten wordt vastgesteld, is het uitschrijven van 

boetes in het stadscentrum van Brussel in de meeste gevallen evenwel weinig zinvol 

omdat de bedelaars zelden in staat zijn die boetes te betalen. Ze beschikken immers 

niet over de nodige identiteitsdocumenten, ze hebben geen vaste verblijfplaat,s laat 

staan bestaansmiddelen.  

 

De stad probeert het fenomeen bedelarij te bestrijden door de uitbuiting van de 

bedelaars door georganiseerde bendes aan te pakken. Dat was al het geval in de 

winter. Het uitbuiten van bedelaars en het aanzetten tot bedelarij is immers strafbaar 

volgens artikel 433ter van het Strafwetboek. De bewijslast is echter bijzonder 

moeilijk en gebeurt in samenwerking met de federale gerechtelijke politie onder de 

verantwoordelijkheid van het parket. Het betreft doorgaans een zeer gesloten milieu 

dat in verschillende steden actief is en waar de politie, helaas, op geen enkele 

medewerking kan rekenen.  

 

De politie en de stadswachten van BRAVVO staan vrijwel machteloos ten opzichte 

van de bedelarij in ons centrum aangezien ze over te weinig juridische en sociale 

middelen beschikken om doeltreffend op te kunnen treden.  

 

De meeste bedelaars die in de stad verblijven, zijn illegaal in ons land en kunnen door 

de stad niet worden opgevangen want dat is een federale bevoegdheid. Omdat 

bedelarij in de meeste gevallen het gevolg is van armoede zou het probleem kunnen 

worden aangepakt door een doelgerichte armoedebestrijding. Maar ook hier staat de 

stad machteloos aangezien ook de armoedebestrijding een federale materie is.  

 

We zijn wel actief voor de mensen die in armoede leven, bijvoorbeeld met 

Samusocial, met het OCMW. We spreken hier echter ook over mensen die geen 

sociale hulp willen. Het grote probleem voor ons is dat dat het hier gaat om een 
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andere categorie van mensen dan arme mensen en dat is voor onze eigen diensten, 

voor de politie en de sociale diensten dan ook bijzonder moeilijk.  

 

Wij denken echter voortdurend na om nieuwe mogelijkheden te vinden om daar een 

duidelijk antwoord op te geven. Soms werkt dat en soms ook niet, maar we blijven de 

situatie analyseren en actie voeren.  

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik dank u voor uw 

antwoord. Ik ben het daar voor het grootste deel mee eens. Ik heb toch nog enkele 

observaties.  

 

Ik ga ervan uit dat er zal worden opgetreden wanneer er gebedeld wordt door mensen 

met kinderen want dat is toch echt niet normaal. Iemand die werkelijk in armoede 

verkeert – en die mensen moeten we uiteraard een maximale opvang bieden – zal 

zelden met zijn of haar kinderen gaan bedelen in de straten. Het gaat dan wellicht 

over mensen die onder druk gezet worden om te gaan bedelen en deel uitmaken van 

een grotere groep.  

 

De Burgemeester.- Zelfs over dat probleem hebben wij het jeugdparket 

geïnterpelleerd en ook daar kunnen we, jammer genoeg, geen antwoord bieden. Het 

uitgangspunt is dat de kinderen bij de ouders moeten blijven, zelfs op de straat. Dat 

heeft het jeugdparket ons laten weten.  

 

De heer Van den Driessche.- Worden die mensen op de ene of de andere manier in 

kaart gebracht want als het altijd dezelfde zijn, heeft men wel een beter idee van de 

sociale achtergrond?  

 

Een tweede observatie. Het is duidelijk dat men het bedelen niet kan verbieden, maar 

men kan in bepaalde zones wel toestaan dat er wordt gebedeld zodat het automatisch 

minder interessant wordt voor de georganiseerde bedelaarsbende.  
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De Burgemeester.- Dat is nu in handen van de juristen van onze zone. Wij proberen 

een beter juridisch antwoord te vinden voor verschillende situaties, zoals jeugd of 

kinderen in gevaar, enzovoort.   

Het gaat echter vaak om mensen die Europeaan zijn en dat geeft weer een andere 

situatie. Ik ga niet te veel details treden wat dat is delicaat. Bedelarij is voor ons ook 

verbonden aan het probleem van mensenhandel, mensen met een beperking, 

enzovoort. Het is een breed vlak en wij proberen, samen met de andere bevoegde 

niveaus, antwoorden te vinden.  

De heer Van den Driessche.- Ik dank u. Ik begrijp dat we over enkele maanden 

misschien extra informatie zullen krijgen.  

De Burgemeester.- Inderdaad. 

    

 

Prochaines séances 

Vendredi 20 janvier 2017 

À partir de 14h : sections ordinaires. 

Lundi 23 janvier 2017 

À 16 h : séance publique, suivie d'un comité secret. 

 

 

M. le Bourgmestre.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 17h30. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 17 uur 30. 


