
 

 

 

De belangrijke punten van de gemeenteraad van donderdag 28 november 2019 

 

Camera voetgangers/Bodycams - Voorafgaandelijke principiële toelating 

Dit punt betreft de goedkeuring van de raad van een tekst inzake bodycams, een punt dat talrijke 

reacties heeft opgeroepen bij zowel de oppositie als de meerderheid. 

Bij de oppositie begrijpt Bernard Hayette (fractieleider) het belang hiervan voor de politie maar hij 

betreurt dat een vertrouwelijke band tussen politie en burger niet op een andere manier verzekerd 

kan worden dan via invasieve technologie en dat de tekst nergens melding maakt van een 

onpartijdige controle in de beeldverwerking. Een dergelijk systeem is erg efficiënt maar hij is 

ongerust over het gebruik van de gemaakte beelden. 

Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) deelt deze mening niet en vindt dat nieuwe technologie 

mogelijk moet zijn en dat de verwerking van de beelden wel degelijk in de tekst verwerkt is. De 

camera’s dienen voor de bescherming van de agent en de burger. Interventies moeten integraal 

gefilmd worden om eventuele ontsporingen te kunnen identificeren. Hans Van de Cauter (Uccle En 

Avant) wil weten wat er gedaan wordt als de beelden en een pv elkaar tegenspreken. Volgens 

burgemeester Boris Dilliès (MR) zal in dit geval een magistraat het laatste woord hebben. 

Voor Joëlle Maison (DéFI) hebben camera’s eerder een preventieve en ontradende doelstelling. 

Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) vindt dat de camera’s ook binnen een commissariaat 

gedragen kunnen worden, voornamelijk bij de cellen. Hij geeft aan dat de tekst geen informatie heeft 

over de evaluatie van deze camera’s. De burgemeester heeft bevestigd dat de voorziene 

evaluatietermijn van 6 maand niet als dusdanig in de tekst moest staan omdat dit beslist wordt 

binnen het politiecollege en het CCB. 

Bij de meerderheid  is Laurence Vandeputte (Ecolo) enigszins bezorgd over de deelname van de 

gemeente en de politiezone in het gebruik van beelden voor controle en vindt dat dit systeem 

ingezet kan worden mits goede intenties, voorzorgen en positieve doelstellingen ter verbetering van 

de politiemiddelen. Het gebruik van bodycams mag uitsluitend beschouwd worden als bijkomende 

infobron en dit correcte gebruik moet geëvalueerd worden. Pierrot Desmet (fractieleider Ecolo) vindt 

dat de politie hierover moet kunnen beschikken. Alle middelen die elke vorm van geweld kunnen 

voorkomen moeten ingezet worden. 

Jérôme Toussaint (MR) wees erop dat dit nieuwe systeem gekozen werd uit de mogelijkheden die 

voorzien werden in de nieuwe wet op de camera’s voor politiediensten. Verschillende studies, o.a. in 

de UK, hebben aangetoond dat camera’s verbaal en fysiek geweld tegenover agenten vermindert. 

Michel Cohen (MR) vindt eveneens dat deze camera’s, goedgekeurd door de vakbonden, meer 



bescherming zullen bieden voor de agenten. Aurélie Czekalski (MR) zei dat deze maatregel voorkwam 

in het akkoord van de regering van Brussel-Stad van de huidige meerderheid PS-Ecolo-DéFI. De 

doelstelling was feiten via beelden objectiveren. 

Voor Jean-Luc Vanraes (Open VLD) zijn deze camera’s een bijkomend middel om in te spelen op 

criminaliteit die steeds complexer wordt in de huidige maatschappij, zolang er zekerheid is dat er 

geen misbruik van gemaakt wordt. Het blijft een systeem om de burger te beschermen. 

De burgemeester besloot dat dit systeem een evenwicht in de rechten van elkeen zal brengen. Er zal 

een gevolg gegeven kunnen worden aan door burgers ingediende klachten omdat vandaag 90% 

hiervan zonder gevolg geklasseerd wordt wegens gebrek aan bewijs. Punt goedgekeurd met 36 

stemmen voor en 3 onthoudingen. 

Inrichting van een verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de Groene Wandeling en de 

Dolezlaan - Overeenkomst met het gewest  

Dit punt betreft de goedkeuring van een overeenkomst waardoor Ukkel een gewestelijke subsidie 

van € 500.000 kan krijgen om een verbinding te maken ter hoogte van Verrewinkel en Eikenbos 

tussen restaurant "La branche d’Olivier" (Groene Wandeling) en de Dolezlaan, waar al een fietspad 

Prins van Oranje is en een doorgang voor voetgangers en fietsers van de Jacques Pasturlaan. Het is 

de bedoeling een verbinding tussen deze twee plaatsen te maken via Verrewinkel en Eikenbos en 

deze strook comfortabeler te maken voor fietsers, aldus schepen van Mobiliteit Thibaud Wyngaard 

(Ecolo). Er zullen verschillende inrichtingstypes zijn (eenrichtingsverkeer in bepaalde stroken, 

tweerichtingsverkeer in andere stroken of herinrichting van de openbare ruimte als 

ontmoetingszone) voor de Verrewinkelstraat tussen de Borreweg en de spoorwegbrug. Alle 

inrichtingen werden geraamd op € 1.250.000. 

 

Bij de oppositie  keurt Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) het principe goed maar hij is toch 

bezorgd over de invoering van een zone 20 km/h in het lager gedeelte van de Verrewinkelstraat 

omdat dit een verbinding is naar de Dolezlaan waar toch aanzienlijk verkeer is. Bij de herinrichting 

van de Verrewinkelstraat moet hiermee rekening gehouden worden. Thibaud Wyngaard heeft 

bevestigd dat er nog niets beslist was en het een intentienota betrof. Er moet een globale aanpak 

komen om een netwerk voor zachte mobiliteit te creëren. De herinrichting van de Verrewinkelstraat 

zal gebeuren in nauw overleg met de bewoners. Bij de meerderheid wees Blaise Godefroid (Ecolo) op 

het belang van dit project voor het zuiden van de gemeente. Het punt werd unaniem goedgekeurd. 

 

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen op de 

onroerende voorheffing - Vernieuwing 

Deze beide belastingen worden behouden. Bij de oppositie wees Marc Cools (fractieleider Uccle) op 

de huidige status quo van de aanzet tot verlaging van de fiscaliteit gestart door de vorige legislatuur 

en het niveau van de erg hoge KI’s voor de bewonende eigenaars en vindt dat er nagedacht moet 

worden over een premie om de lasten van bewonende eigenaars te verlichten. Het zou niet gaan om 

een aanpassing van de onroerende voorheffing maar om een financiële retour voor deze eigenaars. 

Deze suggestie wordt gedeeld door Emmanuel De Bock (fractieleider DeFI) die vindt dat de gemeente 

een bijkomende inspanning - zoals een premie als toevoeging op de gewestelijke premie - zou 

moeten leveren omdat de gemeentelijke dotatie aan de gemeentes gestegen is. Bernard Hayette 



(fractieleider PS) wil streven naar een beter en sociaal rechtvaardig evenwicht inzake financiële 

inkomsten. 

 

Schepen van Financiën (MR) gaf aan dat Ukkel een van de laagste aanvullende belasting op de PB van 

het Brusselse gewest heeft en inkomensgericht werkt, wat sociaal gezien logisch en rechtvaardig is. 

Er is echter nog werk op dit vlak. Jérôme Toussaint (MR) gaf aan dat de uitgaven van de gemeentes 

zullen blijven stijgen terwijl er steeds minder middelen beschikbaar worden. De algemene dotatie zal 

niet meer stijgen, er zullen geen belastingverhogingen zijn, er zijn de sociale lasten, de pensioenen … 

Daarom moeten bronnen zoals de PB behouden worden. Punt goedgekeurd door de meerderheid en 

de PS. Onthouding van Uccle En Avant en DéFI. 
 

 

Eveneens op de agenda:  

Samenstelling van de gemeentelijke adviesraad inzake actieve vervoersmethodes, toekenning van 

subsidies aan allerlei milieuverenigingen, gemeentelijke subsidies aan sportinstellingen voor het jaar 

2019, subsidies aan seniorenverenigingen en -clubs, belastingreglement op de agentschappen voor 

weddenschappen op paardenwedrennen … 


