Motie tot herbevestiging van de beginselen van neutraliteit, non-discriminatie en nietpolitisering van het gemeentebestuur en zijn ambtenaren

De Gemeenteraad,
Gelet op de strijd die in het verleden in België en elders in de wereld is geleverd voor de
totstandbrenging van een tolerante, vreedzame, meer egalitaire samenleving waarin individuele en
collectieve vrijheden zijn verankerd en die gebaseerd is op de rechtsstaat;
Gelet op artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens;
Gelet op artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten;
Gelet op artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
Gelet op artikels 10 en 11 van de Belgische Grondwet;
Gelet op de Belgische wetgeving inzake gelijkheid en non-discriminatie, in het bijzonder de wet van
10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en ter bestrijding van
discriminatie tussen mannen en vrouwen;
Overwegende dat Brussel de op één na meest kosmopolitische stad van Europa is, met een
bevolking die voor een derde uit buitenlanders bestaat, en de bevolking van Ukkel in 2020 voor
32,9 % uit buitenlanders1 bestaat, en dat de diversiteit van onze samenleving eenieder rijkdom
brengt;
Overwegende dat de algemene beleidsverklaring van 24 januari 2019 het volgende aangeeft :
"Neutraliteit wordt gegarandeerd in alle contacten met de bevolking.", "De meerderheid wil een
modelbestuur zijn inzake gelijke kansen en de promotie van diversiteit.", "Elke aanwerving of
promotie van gemeentepersoneel is volledig gedepolitiseerd." en "De gemeente promoot gelijke
kansen en gendergelijkheid en bestrijdt structurele discriminatie.";
Gelet op artikel 58 van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel van Ukkel, dat luidt : "De
ambtenaar moet zijn functie vervullen met naleving van de wet van gelijkheid van alle gebruikers en
in het nastreven van het algemeen belang. De ambtenaar moet alle gebruikers zonder enig
onderscheid behandelen en hen een kwalitatieve ontvangst en dienstverlening bieden.";
Gelet op artikel 60 van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel van Ukkel, dat luidt : "De
ambtenaar moet bij de uitoefening van zijn functies in zijn houding blijk geven van de grootste
neutraliteit op politiek, filosofisch en religieus vlak. Woorden, daden, kledij en kentekens die
indruisen tegen de geest van deze schikking zijn verboden.";
Overwegende dat het beginsel van gelijkheid van de burgers voor de wet een fundamenteel
beginsel van de democratie en de rechtsstaat is en dat deze gelijkheid de vrijheid van de burgers
waarborgt om de ideeën, overtuigingen en geloofsovertuigingen van hun keuze aan te hangen;
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Overwegende het belang van een fundament van gemeenschappelijke regels en waarden, die de
grondslag vormen van het sociaal contract, dat voor eenieder duidelijk en begrijpelijk is, en dat
deze regels en waarden met name gericht moeten zijn op de goede werking van een neutraal, billijk
en onpartijdig gemeentebestuur, dat gelijke behandeling waarborgt;
Overwegende dat de vrijheid van keuze met betrekking tot het privéleven, met name het dragen
van zichtbare politieke, filosofische of religieuze overtuigingstekens, een ondergeschikte plaats
moet kunnen innemen in de handelingen en diensten van de openbare dienst en dat, indien het
gemeentebestuur de plicht heeft onpartijdig te zijn, zij ook de plicht heeft haar onpartijdigheid tot
uiting te brengen in elk van haar ambtenaren en dat deze onpartijdigheid tot uiting moet komen in
de discretie van de gemeenteambtenaren met betrekking tot hun politieke, filosofische of religieuze
overtuiging bij de uitoefening van hun functie;
Overwegende dat de totstandbrenging van een vertrouwensrelatie tussen de gebruiker en de
openbare diensten vereist dat de organen en werknemers zich onthouden van elk woord, elke
houding of elke voorstelling die dit vertrouwen kan ondermijnen;
Overwegende dat de totstandbrenging van een relatie van wederzijds vertrouwen tussen
gemeenteambtenaren vereist dat zij zich onthouden van elk woord, elke houding of elke
voorstelling die dit vertrouwen kan ondermijnen;
Overwegende dat Ukkel zich tot gastvrije gemeente heeft verklaard en heeft deelgenomen aan de
campagne "All Genders Welcome" van Rainbowhouse;
Overwegende dat het van belang is dat het daadwerkelijke optreden van de ambtenaren bij de
uitoefening van hun functie iedere burger op gelijke wijze van dienst is en niet leidt tot
rechtsweigering of discriminatie op grond van gender, geslacht, leeftijd, sociale situatie,
opleidingsniveau, gezondheidstoestand, seksuele geaardheid, geografische oorsprong, huidskleur,
godsdienst, cultuur of levensbeschouwelijke voorkeur,
De Gemeenteraad :
● Verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat de gemeenteoverheid en alle daarmee verbonden
structuren neutraal, eerlijk en onpartijdig blijven;
● Verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn ambtenaren in hun betrekkingen met gebruikers
en/of collega's de beginselen van neutraliteit, billijkheid, onpartijdigheid en non-discriminatie
strikt in acht nemen door in hun gedrag de grootst mogelijke neutraliteit aan de dag te leggen
op politiek, filosofisch en godsdienstig gebied. Woorden, daden, kledij en kentekens die
indruisen tegen de geest van deze schikking zijn verboden.";
● herbevestigt ten volle zijn voornemen om een voorbeeldig bestuur te bieden op het gebied
van gelijke kansen en de bevordering van diversiteit en dat alle aanwervingen en
bevorderingen van personeel zullen blijven plaatsvinden zonder rekening te houden met
filosofische, politieke of religieuze overwegingen;

● herinnert eraan dat het gemeentepersoneel representatief moet zijn voor de diversiteit van
onze samenleving en dat geen enkele discriminatie op grond van gender, geslacht, leeftijd,
sociale situatie, opleidingsniveau, gezondheidstoestand, seksuele geaardheid, geografische
oorsprong, huidskleur, godsdienst, cultuur of levensbeschouwelijke of politieke voorkeur
mag worden getolereerd, en dat bij de aanwerving van ambtenaren alleen het
bekwaamheidscriterium in aanmerking mag worden genomen;
● Verzoekt het federale parlement om in zijn midden een breed democratisch debat te
organiseren over de opneming van een grondwettelijk beginsel van neutraliteit van de Staat
en/of secularisme van de Staat;
● Verzoekt het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om snel een breed
democratisch debat te organiseren, binnen het parlement en met deelname van de
bevolking, over het principe, de definitie en het toepassingsgebied van de neutraliteit van de
Staat en/of het secularisme van de Staatstaatsneutraliteit binnen de Brusselse openbare
dienst.
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