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Feiten en context
. De gemeente Drogenbos heeft een motie goedgekeurd tegen het wetsontwerp

van de federale overheid om woonstbetreding toe te staan.
. Het gemeentebestuur van Kraainem wenst dezelfde motie in te dlenen. Dit is een

bevoegd heid van de gemeenteraad.
. De motie luidt als volgt:

Motie tegen het wetsontwerp van de federale overheid om woonstbetreding
toe te staan

Gezien het feit dat de Commissie van Binnenlandse Zaken deze dinsdag 23
januari 2018 de wet heeft bestudeerd die woonstbetredins toestaat om een
persoon die illegaal verblÜft te arresteren;

Gezien het feit dat de wet veiligheidstroepen al alle tüd biedt om in te
grijpen en iedereen te controleren die de openbare orde kan schaden;

Gezien het feit dat het wetsvoorstel ernaar streeft de wet zodanig te
wijzigen dat onderzoeksrechters onder de quasi-plicht worden geplaatst om
deze woonstbetreding toe te staan;

Gezien het feit dat het huis volgens artikel 15 van de Grondvret
onschendbaar is, dat uitzonderingen op de onschendbaarheid van het huis
streng zijn en dat de onderzoeksrechter alleen een zoekopdracht bestelt in
het geval van een overtreding of van een strafrechtelijk onderzoek en niet
a I s a d m i n i stratieve p roced u re ;

Gezien het feit dat het Constitutioneel Hof in zijn recente uitspraak
148/2017 van 21 december 2017 bepaalde bepalingen van de wet pot-
pourri afkeurt, en precies de mogelijkheid om een zoekopdracht uit te
voeren via een mini-instructie in deze termen annuleert:

"Vanwege de ernst van de interventie in het recht op respect voor het
privéleven en in het recht op onschendbaarheid van het huis, besluit het
Hof dat het woonstbetredingbevel, in de huidige staat van het
strafprocesrecht, alleen kan worden geautoriseerd in het geval van een
instructie. De zoekopdracht toestaan via een mini-instructie als onderdeel
van de informatie, zonder extra garanties te bieden om het recht op
verdediging te beschermen, schendt het recht op respect voor het
privéleven en het recht op onschendbaarheid van het huis";

Gezien het feit dat deze redenering a fortiori van toepassing is in het kader
va n een ad m inîstratieve proced ure ;

Gezien het feit dat het wetsvoorstel personen die illegaal verblijven
stigmatiseert door het verwijderen van de meest fundamentele rechten op
verdediging en door een administratieve procedure op te nemen in een
strafprocedure;



Gezien het feit dat het recht op respect voor het privéleven en het recht op
onschendbaarheid van het huis fundamentele principes zijn en dat
Kraainem altijd een plaats van vrijheid en democratie is geweest;

VERZOEKT de geriieenteraad van Kraainem:

. het Federale Parlement om desbetreffend wetsvoorstel af te wüzen;

. de federale regering haar standpunt te heroverwegen met betrekking
tot de verschillende adviezen die tot nu toe zün qegeven door de Raad
van State, de Orde van Advocaten, de vakvereniging van de
rechterlüke macht en de verschillende burgerverenigingen (CNCD, LHD,
Ciré...);

. de burgemeester om dit voorstel over te dragen aan de voorzitter van
de Kamer, de verschillende leiders van de parlementaire fracties,
meneer de Premier, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister
van Justitie,

luridische gronden
. Gemeentedecreet van 15 juli 2005,
. collegebeslissing van 26 februari 2018 waarbij er beslist werd om die motie ter

goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
ceen financiéle gevolgen

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist bovenvermelde motie betreffende het wetsontwerp van de
federale overheid om woonstbetreding goed te keuren.

Artikel 2:
De gemeenteraad van Kraainem verzoekt het Federale Parlement om
desbetreffend wetsvoorstel af te wijzen.

Artikel 3:
De gemeenteraad van Kraalnem verzoekt de federale regering haar standpunt
te heroverwegen met betrekking tot de verschillende adviezen die tot nu toe zijn
gegeven door de Raad van State, de Orde vân Advocaten. de vakvereniging van de
rechterlijke macht en de verschillende burgerveren ig ingen (cNcD, LHD, Ciré.,,);

Artikel 4:
De gemeenteraad van Kraainem verzôekt de burgemeester om dit voorstel
over te dragen aan de voorzitter van de Kamer, de verschillende leiders van de
parlementaire fracties, mijnheer de Premier, de minister van Binnenlandse Zaken en de
minister van Justitie.
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