GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Interpellatie van de h. Toussaint: Reglement inzake buurtonderzoeken.
De h. Toussaint signaleert dat de gemeente Molenbeek op een systematische wijze buurtonderzoeken
zal uitvoeren om haar (nieuwe) inwoners beter te kunnen identificeren. Via een thuisbezoek zou men betere
inlichtingen verkrijgen over o.a. de identiteit, de woning en de aanwezige personen. De naam op de bel zou
bovendien een verplichting worden.
Zal de gemeente ook een dergelijke procedure invoeren? Dit kan de veiligheid ten goede komen maar
ook van nut zijn in de strijd tegen fictieve domiciliëring en huisjesmelkerij.
De voorzitter geeft aan dat de politie bij elke inschrijving in de gemeente binnen de 8 dagen de domiciliëring moet controleren. Dit wordt uitgevoerd door de wijkagenten die erg belangrijk zijn in de huidige tijd.
Zij kunnen snel ingrijpen op het terrein en hebben een goede feeling met de wijk.
Er zijn momenteel geen expliciete bepalingen over deze huisbezoeken en een reglement kan van pas
komen om hen hierbij te helpen. Ingevolge de aanslagen zijn alle gemeentes samen met het gewest aan het
nadenken over een gemeenschappelijke aanpak van deze huisbezoeken door te werken aan formulieren die
op systematische wijze een overzicht opmaken van de door de wijkagent te stellen vragen. Het is niet enkel
om veiligheidsredenen dat dit van nut is. Ook stedenbouwkundige zaken en de hygiëne kunnen op die manier gecontroleerd worden. De controle van de gezinssamenstelling is essentieel om effectief te weten wie
op het grondgebied woont.
De h. Hublet geeft aan dat elke huurovereenkomst geregistreerd moet worden en dat dit pas gebeurt
zodra men beschikt over de identiteitsdocumenten van de huurders.
Schepen Cools verklaart dat de registratie verplicht is maar dat de betrokken ambtenaren de identiteit
van de huurders niet controleren.
De h. De Bock signaleert dat Europeanen zich ook kunnen inschrijven zonder via de gemeente te gaan,
en aldus de controle ontlopen. Hij vermeldt ook dat Ukkel over een groot aantal tweede verblijven beschikt
die voor inkomsten zorgen voor de gemeente. In Ukkel zijn er namelijk meer woningen dan ingeschreven
gezinnen.
De voorzitter geeft aan dat een eigenaar van een huurwoning zijn wettelijk adres zou kunnen aangeven via een modelformulier.
Schepen Dilliès signaleert dat de gemeente Ukkel een voorloper is in dit domein omdat de wijkagenten veel aandacht besteden aan deze huisbezoeken. Daardoor lopen deze bezoeken soms wat vertraging op.
De vermelding van de naam op de bel is bovendien verplicht door het algemeen politiereglement. Het gemeentebestuur beschikt bijgevolg over erg actuele registers.
De voorzitter voegt er nog aan toe dat men waakzaam moet zijn over alle aspecten, in het bijzonder
de huisjesmelkerij.

