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Zitting van 25.06.20
#Onderwerp : Motie ingediend door de PTB*PVDA "Voor een gemeente die een veiligheidsbeleid
ondersteunt zonder misbruik, zonder racisme en zonder seksisme, gebaseerd op preventie, nabijheid en
rechtvaardigheid"# (Aanvullend)
Openbare zitting

Vergaderingen
Motie “Voor een voorbeeldig veiligheidsbeleid gericht op sociale samenhang, preventie, nabijheid en
rechtvaardigheid”

Ingediend door PTB*PVDA Groep
Overwegende dat leven in veiligheid een fundamenteel recht is, dat veiligheid een belangrijke bezorgdheid is voor
zowel de autoriteiten als de burgers, en dat we allen behoefte hebben aan een efficiënte politie die dit recht garandeert,
die justitie zijn werk laat doen en die eenieders rechten en vrijheden beschermt;
Overwegende dat de politie een primordiale rol speelt voor het algemeen belang en dat het welzijn van de
politieagenten een essentiële voorwaarde is voor een efficiënt en rechtvaardig veiligheidsbeleid, en dat de uitoefening
van het beroep bijzonder wordt bemoeilijkt, zowel door de realiteit op het terrein, de toename van de sociale
spanningen en ongelijkheden, als door het gebrek aan menselijke en materiële middelen vanwege de federale
overheid;
Overwegende dat non-discriminatie een fundamenteel recht is voor alle burgers en dat gevallen van misbruik en
racisme, ook al gaat het slechts om een minderheid van de politieagenten, de betrekkingen tussen de bevolking en de
autoriteiten onverbiddelijk verslechteren, de spanningen doen toenemen en het werk van de politieagenten in hun
geheel verder bemoeilijken;
Overwegende dat er stemmen opgaan bij slachtoffers, bezorgde burgers en verenigingen, en ook bij sommige
politieagenten zelf, die vragen om erkenning en bestraffing van misbruik door de politie. Zij moeten kunnen vertrouwen
op effectievere en transparantere klachtenprocedures via het Comité P en Justitie.
Overwegende de wereldwijde volksbeweging tegen racisme en politiegeweld na de dood van George Floyd en vele
Afro-Amerikanen veroorzaakt door de politie in de Verenigde Staten;
Overwegende de demonstratie op 7 juni in Brussel, waaraan 10.000 mensen hebben deelgenomen, onder wie vele
jongeren van allerlei achtergronden en ook heel wat uit Sint-Gillis;
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Overwegende het verslag van Amnesty International uit 2018 rond het etnisch profileren in België
[1], waaruit blijkt
dat deze praktijk een realiteit is en waarin wordt aanbevolen dat de politieke wereld actie onderneemt om deze praktijk
te voorkomen, op te sporen en te bestrijden, niet alleen omdat ze discriminerend is maar ook omdat ze efficiënt
politiewerk belemmert;
Overwegende de huidige campagne “stop ethnic profiling”
mensenrechten en hulpverlening aan jongeren;

[2] die uitgaat van zeven verenigingen voor

Overwegende [3] het bestaan van fenomenen zoals intimidatie en seksisme tegenover vrouwelijke politieagenten en
het ontbreken van een specifiek mechanisme om dit fenomeen aan te pakken, zowel wat betreft de sancties als de
rechten van de slachtoffers;
Overwegende de aanbevelingen uit het verslag van de algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind met als
titel "Pour un apaisement des relations entre les jeunes et la brigade UNEUS de la commune de Saint-Gilles ", ("Voor
een herstel van de relaties tussen de jongeren en de UNEUS -brigade van de gemeente Sint-Gillis"), de daarin
opgenomen getuigenissen en de antwoorden van het College, de elementen die door het College aan de gerechtelijke
autoriteiten en het Comité P zijn doorgegeven, alsook het proces van onafhankelijke evaluatie van het UNEUS-project,
dat dit jaar van start zal gaan;
Overwegende de interpellaties van de burgers tijdens de gemeenteraad om de bestaande misbruiken aan te klagen en
om een gemeentelijk veiligheidsbeleid te eisen dat meer gebaseerd is op preventie en dialoog;
Overwegende dat verenigingen en de media de afgelopen maanden melding hebben gemaakt van misbruiken door de
politie, waarvan sommige op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis en in de politiezone Zuid, en dat dit in strijd
is met de waarden en het politieke project van de gemeente;
Overwegende dat tragische evenementen met de dood van Brusselse jongeren zoals Soulaymane, Sabrina, Ouassim,
Mehdi, Adil in het kader van politieoptreden, onder onze bevolking voor heel wat opschudding hebben gezorgd;
Overwegende dat de lockdownperiode de spanningen tussen een deel van de bevolking en de politiediensten die
belast zijn met de handhaving van bijzonder restrictieve regels inzake vrijheidsbeperking nog heeft verergerd, ook al
zijn deze regels uitgevaardigd in het algemeen belang;
Overwegende dat het naleven en handhaven van deze gezondheidsregels nog veel moeilijker waren in de
dichtstbevolkte en dichtstbebouwde wijken;
Overwegende dat het niet oneerbiedig is tegenover de slachtoffers van politiemisbruik om ook te erkennen dat
politieagenten zelf geconfronteerd worden met gewelddaden en dat hun beroep bijzonder hard is;
Overwegende de vaste wil van het College, met name in het meerderheidsakkoord, om eenieders veiligheid te
garanderen, de nabijheidspolitie te versterken, de inspanningen van de gemeente op vlak van bemiddeling en
preventie verder te ontwikkelen, het samenleven te bevorderen en gebruik te maken van de hefbomen van sociale
samenhang en preventie maar ook van repressie als dat nodig;
Overwegende dat het meerderheidsakkoord voorziet in het op gang brengen van een dialoog tussen de politiezone
Zuid en de gemeenten Anderlecht en Vorst die er deel van uitmaken, om met name "positieve acties te lanceren in
contact met de bevolking", "de diversiteit in het politiekorps te bevorderen", "het statuut van wijkagenten op te
waarderen", "een betere opvang in de commissariaten te garanderen" en "de bodycam en het voorleggen van een
ontvangstbewijs tijdens identiteitscontroles te veralgemenen";
Overwegende dat het College reeds een proactief en ambitieus preventiebeleid voert via talrijke positieve maatregelen
(Lokaal preventie- en buurtplan, Strategisch veiligheids- en preventieplan, Dienst omkadering alternatieve gerechtelijke
maatregelen, ...) en dat het die maatregelen zal uitbreiden;
Overwegende dat het College aanzienlijke budgetten vrijmaakt voor het UNEUS-systeem, dat belangrijke taken op
vlak van preventie omvat, en dat het zijn belofte is nagekomen om een budget vrij te maken voor een onafhankelijke
doorlichting van dit systeem;
Rekening houdend met de herhaalde verzoeken van de lokale politieke overheden opdat het federale niveau
voldoende budgetten en middelen zou vrijmaken om de politie te helpen haar taken op het terrein efficiënt en in goede
omstandigheden uit te voeren, wat een noodzaak is voor de hele bevolking.
De Gemeenteraad van Sint-Gillis :
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1. herhaalt zijn steun voor een voorbeeldig veiligheidsbeleid gericht op sociale samenhang, preventie,
nabijheid en rechtvaardigheid;
2. bevestigt zijn steun aan de politieagenten, van wie de overgrote meerderheid zich bij de uitoefening
van hun taken voorbeeldig gedraagt en lijdt onder het feit dat zij met de ongeoorloofde gedragingen
van een minderheid worden geassocieerd;
3. veroordeelt misbruiken en erkent het belang en het recht van burgers om politiegeweld waarvan zij het
slachtoffer zijn in de best mogelijke omstandigheden aan te klagen;
4. erkent de moeilijke aard van het werk van politieagent, zijn/haar soms ondankbare rol en het verbale
en fysieke geweld waaraan hij/zij ook slachtoffer kan zijn;
5. vraagt het college:

•

de besprekingen met de politiezone Zuid en de gemeenten Vorst en Anderlecht te
bespoedigen, overeenkomstig het meerderheidsakkoord:

•
•
•
•
•
•

positieve acties op touw te zetten in overleg met de bevolking;
de diversiteit in het politiekorps te bevorderen;
het statuut van de wijkagenten op te waarderen;
de opvang in de commissariaten te verbeteren;
de bodycam te veralgemenen;

het voorleggen van een ontvangstbewijs tijdens identiteitscontroles verplicht te
maken.

•

burgers te betrekken bij de evaluatie en ontwikkeling van lokale preventie- en
veiligheidsstrategieën, met name door per wijk regelmatig vergaderingen te organiseren
waarbij politie/preventie/bevolking betrokken is en jaarlijks een gemeentelijke
consultatieve preventieraad te houden;
6. vraagt het College van de politiezone Zuid (waarvan Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis deel uitmaken) :
i. de mogelijkheid te onderzoeken om binnen de politiecommissariaten camera's te
installeren met inachtneming van de wetgeving op vlak van privacy en arbeidsrecht;
ii. de opleidingsplannen op het werk voort te zetten rond bemiddeling en sensibilisering
tegen racisme, seksisme en controles op basis van het uiterlijk voor alle agenten
binnen de zone;
iii. het recht van de burger om politie-interventies te filmen te respecteren;
iv. samen te werken met de Preventiedienst in het kader van een werkelijk geïntegreerde
en integrale aanpak, met name door de heropstart van de vergaderingen in het kader
van de lokale veiligheidsdiagnostiek (LVD).
7. vraagt de federale overheid
a. artikel 37 bis van de wet op het politieambt inzake het gebruik van geweld voor
minderjarigen te herzien, overeenkomstig de aanbeveling uit het jaarverslag 2016 van
het Comité en de Europese Code inzake politie-ethiek, die stelt dat politieagenten naar
behoren rekening moeten houden met de inherente kwetsbaarheid van kinderen bij de
uitoefening van hun functie;
b. het recht van de burger om politie-interventies te filmen te garanderen;
c. de werking van de instellingen die belast zijn met het toezicht op klachten tegen de
politie te hervormen, om er met name verenigingen en burgers bij te betrekken;
d. meer personele en financiële middelen ter beschikking te stellen zodat de
politiediensten hun werk onder optimale omstandigheden kunnen uitvoeren en de
bevolking een zo groot mogelijk aantal diensten wordt gewaarborgd;
8. vraagt het College deze motie over te maken aan de politiezone Zuid en aan de federale minister van
Binnenlandse Zaken.
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[1] https://www.amnesty.be/IMG/pdf/rapport_profilage_ethnique
[2] https://stopethnicprofiling.be/fr/, Amnesty International, JES Brussels Formation et Emploi, Ligue des Droits Humains, Liga
voor Mensenrechten, Minderheden Forum, Uit De Marge, MRAX.

28 stemmers : 26 positieve stemmen, 2 onthoudingen.
Onthoudingen : Celi RODRIGUEZ, Marc NAETHER.
De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Laurent PAMPFER

Charles PICQUÉ
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