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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE UKKEL
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Boris Dilliès, Burgemeester - Voorzitter ;
Marc Cools, Eric Sax, Joëlle Maison, Carine Gol-Lescot, Jonathan Biermann, Valentine Delwart,
Catherine Roba-Rabier, Sophie François, Schepen(en) ;
Marianne Gustot, Françoise Dupuis, Jacques Martroye de Joly, Béatrice Fraiteur, Claudine
Verstraeten, Armand De Decker, Thibaud Wyngaard, Céline Fremault, Emmanuel De Bock, Jean-Luc
Vanraes, Jérôme Toussaint, Nathalie de T'Serclaes, Pierre Desmet, Bernard Hayette, Ann Mary
Francken, Didier Reynders, Marion Van Offelen, Michel Bruylant, Benjamin Cadranel, Daniel
Hublet, Patrick Zygas, Lucile Baumerder, Maëlle De Brouwer, Serge Minet, Perrine Ledan, Cécile
Charles-Duplat, Odile Margaux, Yannick Franchimont, Stefan Cornelis, Gemeenteraadslid(leden) ;
Laurence Vainsel, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Amina Bakkali, Kathleen Delvoye, Diane Culer, Gemeenteraadslid(leden).

Zitting van 22.02.18
#Onderwerp : Motie betreffende het wetsontwerp dat huiszoekingen toelaat, ingediend door de h.
Thibaud Wyngaard (Ecolo), Mevr. Claudine Verstraeten (PS), de h. Emmanuel De Bock (Défi) en Mevr.
Céline Fremault (cdH).#
Openbare zitting
Overwegende het feit dat de Commissie van Binnenlandse Zaken van de Kamer op dinsdag 23 en 30 januari
2018 het wetsontwerp van 7 december 2017 bestudeerd heeft, dat huiszoekingen toelaat met het oog op de
arrestatie van een persoon die illegaal in ons land verblijft;
Overwegende het feit dat het Belgisch recht reeds aan de veiligheidsdiensten de mogelijkheid biedt te
interveniëren en elke persoon die de openbare orde kan schenden te controleren;
Overwegende dat het wetsontwerp waarvan sprake ernaar streeft de wetgeving zodanig te wijzigen dat de
onderzoeksrechters bijna verplicht worden deze huiszoekingen toe te staan;
Overwegende dat de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de onderzoeksrechter fundamentele principes
vormen van de juridische organisatie van elke democratische staat;
Overwegende dat de woning onschendbaar is krachtens artikel 15 van de Grondwet, dat de uitzonderingen
op de onschendbaarheid van de woning heel zeldzaam zijn en dat de onderzoeksrechter slechts bevel geeft
tot een huiszoeking in het kader van een inbreuk of een strafrechtelijk onderzoek en niet in het kader van een
administratieve procedure;
Overwegende dat het wetsontwerp waarvan sprake disproportioneel afbreuk doet aan de eerbiediging van het
privéleven en aan haar component betreffende de onschendbaarheid van de woning (art. 15 van de
Grondwet en 8 van het EVRM) aangezien het voorziet dat de politiediensten de woning mogen doorzoeken
naar identiteitsdocumenten;
Overwegende dat het Grondwettelijk Hof, in zijn recent arrest 148/2017 van 21 december 2017 bepaalde
schikkingen van de wet Potpourri II bekritiseert, en juist de mogelijkheid over te gaan tot een huiszoeking
via een mini-onderzoek vernietigt met deze woorden :
"Vanwege de ernst van de inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven en op de
onschendbaarheid van de woning, beslist het Hof dat de huiszoeking, in de huidige stand van de regelgeving
inzake de strafrechtspleging, enkel kan toegelaten worden in het kader van een onderzoek. De huiszoeking
toestaan via het mini-onderzoek in het kader van informatie zonder te voorzien in bijkomende waarborgen
ter bescherming van de rechten op verdediging, doet afbreuk aan het recht op eerbiediging van het
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privéleven en aan het recht op de onschendbaarheid van de woning";
Overwegende dat deze redenering a fortiori van toepassing is in het kader van een administratieve procedure;
Overwegende dat in het wetsontwerp waarvan sprake de vreemdeling of de gastheer geen enkel effectief
beroep kan indienen tegen de beslissing van de onderzoeksrechter. Terwijl het vaste rechtspraak is dat "in
geval van huiszoekingen moeten de betrokken personen kunnen beschikken over een effectieve rechterlijke
controle, in feite en in rechte, van de rechtmatigheid van de beslissing die de huiszoeking voorschrijft, alsook
van de maatregelen die eraan ten grondslag liggen (CEDH, Ravon et autres C. France, Req. n° 18497/03 21
februari 2008, p. 14)";
Overwegende dat het het feit om eenvoudigweg geen papieren te hebben verkeerdelijk tot een strafzaak
maakt en toelaat van de onderzoeksrechter de uitvoering van een akte te eisen zonder dat er een onderzoek
geopend is;
Overwegende dat het wetsontwerp personen die illegaal in ons land verblijven stigmatiseert door de meest
fundamentele rechten op verdediging te ondermijnen en een administratieve procedure gelijk te stellen aan
een strafrechtelijke procedure;
Overwegende dat het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op onschendbaarheid van de
woning fundamentele principes vormen in ons staatsrecht;
Overwegende dat er in onze gemeente, zoals in het hele land, een burgerbeweging voor humanitaire hulp en
vrijwillige opvang tot stand gekomen is. Dat de Ukkelaars zo dagelijks steun en toeverlaat bieden aan de
migranten;
Gelet op de motie betreffende de toetreding van Ukkel tot het netwerk "Lichtsteden" van Amnesty
International, die unaniem goedgekeurd werd door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2016;
De Gemeenteraad van Ukkel:
- HERINNERT ERAAN dat België een asielland moet blijven;
- VERZOEKT de federale regering haar positie met betrekking tot het wetsontwerp in kwestie tegenover de
verschillende adviezen die tot heden uitgebracht zijn door de Raad van State, de orde van advocaten, de
vakbondsvereniging van de magistratuur, de bisschoppen van België en de verschillende burgerverenigingen
(CNCD, Ligue des droits de l'Homme, Ciré, ...) opnieuw in overweging te nemen;
- VERZOEKT het federaal parlement elk wetsontwerp of wetsvoorstel dat ernaar streeft huiszoekingen toe te
staan in een woning waar daadwerkelijk een of meerdere illegaal in België verblijvende vreemdelingen
wonen, te verwerpen;
- DRAAGT de burgemeester OP deze motie over te maken aan de Kamervoorzitter, aan de verschillende
parlementaire fractieleiders, de eerste minister, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van
Justitie.
38 stemmers : 20 positieve stemmen, 18 onthoudingen.
Onthoudingen : Boris Dilliès, Eric Sax, Carine Gol-Lescot, Jonathan Biermann, Valentine Delwart, Sophie
François, Marianne Gustot, Jacques Martroye de Joly, Armand De Decker, Jean-Luc Vanraes, Jérôme
Toussaint, Nathalie de T'Serclaes, Didier Reynders, Marion Van Offelen, Michel Bruylant, Patrick Zygas,
Cécile Charles-Duplat, Stefan Cornelis.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De Gemeentesecretaris,
(g) Laurence Vainsel

Het College,
(g) Boris Dilliès

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Ukkel, 07 maart 2018
De Gemeentesecretaris,

Het College,

Laurence Vainsel

Boris Dilliès
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