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Besluit - Raad van 31/05/2021

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. OURIAGHLI, Président suppléant; Plaatsvervangend Voorzitter; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester;
M. dhr. HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; Mme mevr.
LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme
mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M.
dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. EL
BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN,
Mme mevr. STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr.
HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI, M.
dhr. JOLIBOIS, Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. BUGGENHOUT, Mme mevr. LHOEST,
Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Voorstel van motie ingediend door dhr. OURIAGHLI, mevr. HOESSEN en mevr. PERSOONS,
Gemeenteraadsleden, namens de fracties PS, ECOLO-GROEN en Change.Brussels.

Motie die de naleving vraagt van het staakt-het-vuren tussen de oorlogsvoerende mogendheden alsook de stopzetting
van de annexatie van Palestijnse gebieden door de Staat Israël.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op vrijdag 7 mei 2021, hebben confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische ordediensten op de esplanade van de
Moskeeën geleid tot ongeveer 200 gewonden aan Palestijnse kant en 6 gewonden aan Israëlische kant. Vanaf dan gaat
de repressie tegen Palestijnse burgers in Oost-Jeruzalem meedogenloos voort.
In de nacht van 10 mei is Israël begonnen met dodelijke luchtaanvallen op de Gazastrook als vergelding. Hamas heeft
die beantwoord door talrijke raketten richting Israël te schieten.

Volgens de Palestijnse autoriteiten stond de balans van de Israëlische bombardementen op de Gazastrook op 21 mei
2021 op 232 dodelijke slachtoffers, waaronder 65 kinderen en meer dan 1.500 gewonden. In Israël hebben de
raketaanvallen van Hamas 12 doden gemaakt, waaronder een kind, een tiener van 16 jaar en een soldaat, en meer dan
600 gewonden, volgens de hulpdiensten.[1]

De situatie is verhit sinds dat er honderden Palestijnse inwoners (meer dan 300) uit de wijk Sheikh Jarrah bedreigd zijn
met uitzetting uit hun huizen om er Israëlische kolonisten te kunnen huisvesten.

Meer dan eens is het Israëlische leger de Al-Aqsa-moskee binnengedrongen om gelovigen weg te jagen met
rubberkogels, traangas en andere schokgranaten, ook in het gedeelte voorbehouden voor vrouwen. Meerdere families uit
de wijk Silwan zagen hun huizen verwoest worden, terwijl nog honderden andere Palestijnse families in Jeruzalem
leven onder de dreiging van het slopen van hun huizen.

Dit klimaat van extreem geweld dient geanalyseerd te worden in het licht van een apatheidspolitiek, aangeklaagd door
de ngo Human Rights Watch, die de bezetter oplegt aan de Palestijnse bevolking van de stad.

Op 15 en 16 mei 2021 werden in vele grote hoofdsteden ter wereld manifestaties gehouden ter herdenking van de
Nakba, andere samenkomsten, voor vrede en van het volk, vonden plaats in Israël.

Deze dimensie van solidariteit tussen de volkeren is absoluut essentieel. Dit laat ons toe om te benadrukken dat de
politieke standpunten, die door deze motie uitgedragen worden, gericht zijn tot de leiders, en in geen enkel geval de
gemeenschappen en diaspora’s in de wereld viseren.

Enerzijds zijn de aanvallen van Hamas, vertaald door het blind lanceren van duizenden raketten op de Israëlische
burgerbevolking en het instellen van een islamitische Jihad in de bezette Palestijnse gebieden, zonder twijfel
verwerpelijk in het licht van het internationaal recht.

Anderzijds wordt de extreme radicalisering van de regering van Benjamin Netanyahu door veel
mensenrechtenorganisaties en internationale instanties aangeklaagd.
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Human Rights Watch, bij voorbeeld, stelt deze feiten op een ondubbelzinnige manier aan de kaak : “De Israëlische
autoriteiten plegen tegen de mensheid de misdaden van apartheid en vervolging!” . Met deze duidelijke omschrijving
sluit de Amerikaanse NGO zich aan bij Israëlische organisaties zoals B’tselem, Yesh Din en andere internationale
NGO’s.

Antonio Guterres, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, verklaarde op zijn beurt het volgende: “Israël moet
stoppen met de vernielingen en uitzettingen in Jeruzalem, overeenkomstig haar verplichtingen onder het internationaal
humanitair recht.” “Alle leiders hebben de verantwoordelijkheid om tegen extremisten op te treden en om alle daden
van geweld en provocatie te veroordelen.”

Amnesty International klaagt op zijn beurt het herhaald gebruik, door de Israëlische veiligheidsdiensten, van
“ongerechtvaardigd en excessief geweld tegen Palestijnse betogers in Oost-Jeruzalem” aan.

Overal ter wereld gaan er stemmen op om Israël aan te sporen het internationaal recht te respecteren en het geweld te
doen stoppen. Op vraag van Tunesië, vonden drie vergaderingen van de Veiligheidsraad plaats.

Daarom, de Gemeenteraad van de Stad Brussel:

A. Overwegende de dramatische verslechtering van de situatie in Oost-Jeruzalem, zoals overal in het bezette Palestina.

B. Overwegende dat er meer dan 700.000 Palestijnen verdreven werden uit hun thuisland op het moment van de
oprichting van de Staat Israël (Nakba - Palestijnse exodus van 1948) en dat dit proces zich voortzet, meer bepaald door
de uitzettingen in de bezette gebieden.

C. Overwegende dat in 1967, na de Zesdaagse Oorlog, Oost-Jeruzalem onwettig geannexeerd werd door Israël, in strijd
met het internationaal humanitair recht.

D. Gelet op de Israëlische wet op de juridische en administratieve aangelegenheden, die aan de Israëli’s – maar niet aan
de Palestijnse eigenaars – toelaat om hun rechten te doen gelden op goederen die hen zouden toebehoren in het oostelijk
gedeelte van de stad.

E. Met verwijzing naar het vonnis van 8 oktober 2020 van de rechtbank van eerste aanleg van Jeruzalem dat een bevel
tot uizetting oplegt aan de familie van Al-Kurd en drie andere families (de families Skafi, Al-Qasim en Al-Ja’ouni),
samen 7 huishoudens van ongeveer 30 personen, waaronder 10 kinderen, bevolen door de interne Israëlische wet
illegaal toe te passen in Oost-Jeruzalem, dat nochtans een bezet gebied is.

F. Overwegende het communiqué van de vertegenwoordiger van de EU in Jeruzalem (december 2020) over de
beslissing van het Israëlische gerecht om acht Palestijnse families te doen verwijderen uit de wijken Sheikh Jarrah en
Silwan.[2]

G. Overwegende de oproep tot nietigverklaring van het uizettingsbevel van Israël tegen 16 Palestijnse families
uitgaande de Speciale VN-rapporteur voor de Mensenrechten in het sedert 1967 bezet Palestijns gebied (januari 2021),
Michael Lynk [3]

H. Overwegende het houden van een derde spoedvergadering binnen de Verenigde Naties over het Israëlisch-Palestijns
conflict op zondag 16 mei en de verderzetting van de onderhandelingen over een gemeenschappelijke tekst die oproept
tot de stopzetting van de vijandigheden en de herbevestiging van het project voor een tweestatenoplossing op basis van
de resoluties die al door de UNO aangenomen werden.

I. Overwegende het masterplan voor Jeruzalem van de Israëlische regering met als doel het aantal Palestijnen die in de
stad wonen zoveel mogelijk terug te schroeven ;

J. Verwijzende naar een nieuw wetsontwerp over het Groot-Jeruzalem dat momenteel in de Knesset besproken wordt en
dat dreigt andere Palestijnse wijken uit te sluiten uit de gemeentegrenzen : de wijken Kufr’Aqab, het vluchtelingenkamp
van Shu’fat en Anata, en de Israëlische kolonies van Ma’ale Adumim, Gush Etzion, Efrat, Beitar Illit en Giv’at Ze’ev te
integreren ;

K. Overwegende de versnelling van de kolonisatie in het hart van de oude gemeentelijke grenzen van de stad Jeruzalem;

L. Overwegende de verslagen van Human Rights Watch [4], Yesh Din [5], B’tselem [6], Al Haq en het Cairo Institute
for Human Rights Studies [7] die de bezetting van Palestina door Israël als een misdaad van apartheid bestempelen ;

M. Verwijzend naar de Vierde Conventie van Genève en de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap
om erop toe te zien dat Israël haar verplichtingen voortvloeiend uit het internationaal recht volledig nakomt, ook te
Oost-Jeruzalem ;
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N. Overwegende de verzoeken geformuleerd in het voorstel van resolutie aangenomen in de plenaire zitting van de
Kamer op 25 juni 2020 dat het annexatiebeleid van Israël op de bezette Palestijns gebieden veroordeelt [8] (DOC 55
1292/008) ;

O. Overwegende het voorstel van resolutie van 25 mei 2018 aangenomen door het Brussels hoofdstedelijk Parlement
betreffende de gewelddaden van 14 mei 2018 in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in Israël dat om een
duurzame vrede vraagt, gebaseerd op de wederzijdse erkenning van de twee Staten die in vrede leven en met
eerbiediging van het internationale recht (doc A-683/4 – 2017/2018) ;

P. Overwegende de akkoorden van de Vivaldi-Regering die benadrukken dat : “De regering zal verdere stappen zetten
in de richting van een bilateraal en multilateraal differentiatiebeleid ten opzichte van de Israëlische kolonies. De
regering zal op multilateraal en EU-vlak, of desgevallend met een significante groep gelijkgezinde staten, werken aan
een lijst van doeltreffende en proportionele tegenmaatregelen ingeval van een annexatie van Palestijns gebied door
Israël en aan de mogelijke erkenning op termijn van de Palestijnse staat” ;

Q. Overwegende dat een staakt-het-vuren in werking getreden is op 21 mei 2021.

neemt met 28 stemmen tegen 7 bij 9 onthoudingen onderhavige motie aan waarbij :

De Gemeenteraad van de Stad Brussel vraagt dat :

- De federale regering en deelstaatsregeringen toezien op het naleven van het staakt-het-vuren door alle partijen en
handelen om een snelle en duurzame vrede te garanderen ;

- België en de Europese Unie voortaan verder gaan dan principiële houdingen en veroordelingen ;

- België de leiding neemt van een internationaal initiatief via de Verenigde Naties of de Europese Unie om een einde te
maken aan de misdaden ;

- België snel de regeerakkoorden uitvoert door een lijst van doeltreffende sancties op te stellen, inclusief economische
sancties, tegen het beleid van annexatie van Palestijnse gebieden, en door de differentiatiemaatregelen uit te diepen om
de Israëlische kolonies uit te sluiten van bilaterale betrekkingen tussen Israël, België en de Europese Unie;

- België het instellen van een internationaal onderzoek steunt, op vraag van internationale ngo’s die het bestaan van een
systeem van “apartheid” , in werking gesteld werd door de Israëlische autoriteiten, aan de kaak stellen;

- Palestina eindelijk erkend zou worden door België als een volwaardige Staat, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

De Gemeenteraad van Stad Brussel vraagt tenslotte dat deze motie verstuurd wordt naar de heer Eerste Minister,
mevrouw de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister-Presidenten van de deelstaten en de voorzitters van alle
partijen die in de verschillende Belgische parlementen vertegenwoordigd zijn, alsook naar de Israëlische Ambassadeur
in België en de Ambassadeur van Palestina bij de Europese Unie.

--------------------------------------------------

[1]
https://amp.france24.com/fr/moyen-orient/20210520-conflit-isra%C3%A9lo-palestinien-isra%C3%ABl-et-le-hamas-s-accordent-sur-un-cessez-le-feu
[2]
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/90415/local-eu-statement-imminent-risk-eviction-palestinian-families-east-jerusalem_en
[3] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26648&LangID=E
[4]https://www.hrw.org/fr/news/2021/04/27/des-politiques-israeliennes-abusives-constituent-des-crimes-dapartheid-et-de
[5] https://www.yesh-din.org/en/the-occupation-of-the-west-bank-and-the-crime-of-apartheid-legal-opinion/
[6] https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202101_this_is_apartheid_fr.pdf
[7] https://cihrs.org/factsheet-israels-apartheid-regime-over-the-palestinian-people/?lang=en
[8] https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1292/55K1292008.pdf

Aldus beraadslaagd in zitting van 31/05/2021

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

Le Président suppléant,
De plaatsvervangend Voorzitter,
Mohamed Ouriaghli (s)
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Bijlagen:
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Extrait du Registre des Procès-verbaux des délibérations du Conseil Communal de la Ville de
Bruxelles - séance du lundi 31 mai 2021

Uittreksel uit het Notulenboek van beraadslagingen van de Gemeenteraad van de Stad Brussel -
Zitting van maandag 31 mei 2021

Séance publique / Openbare zitting

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. OURIAGHLI, Président suppléant; Plaatsvervangend Voorzitter; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester;
M. dhr. HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; Mme mevr.
LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme mevr.
AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr.
WEYTSMAN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. EL BAKRI,
Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr.
STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. HOESSEN,
Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS,
Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. BUGGENHOUT, Mme mevr. LHOEST, Conseillers
communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Sauf indication contraire, la décision suivante a été prise à l'unanimité :
Tenzij anders aangegeven werd de volgende beslissing met eenparigheid genomen :

134 (122) Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - (2407554)

(122) Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen - (2407554)

Proposition de motion introduite par M. OURIAGHLI, Mme HOESSEN et Mme PERSOONS, Conseillers communaux, au
nom des groupes PS, ECOLO-GROEN et Change.Brussels.
Proposition de motion demandant le respect du cessez-le-feu entre belligérants ainsi que l’arrêt des expulsions et de
l’annexion des territoires palestiniens dans le chef de l’Etat d’Israël.
Voorstel van motie ingediend door dhr. OURIAGHLI, mevr. HOESSEN en mevr. PERSOONS, Gemeenteraadsleden, namens
de fracties PS, ECOLO-GROEN en Change.Brussels.
Voorstel van motie die de naleving vraagt van het staakt-het-vuren tussen de oorlogsvoerende mogendheden alsook de
stopzetting van de annexatie van Palestijnse gebieden door de Staat Israël.
Entendu l'exposé de la motion et les interventions de différents membres du Conseil.- Les motions inscrites aux points
121 et 122 de l'ordre du jour font l'objet d'un même débat.- Les groupes PTB*PVDA et CDH-CD&V déposent des
amendements.- Les 5 amendements du groupe PTB*PVDA obtiennent 3 voix contre 40.- Par conséquent, ils sont
rejetés.- Les 2 amendements du groupe CDH-CD&V obtiennent 2 voix contre 38, il y a 4 abstentions.- Par conséquent,
ils sont rejetés.- La motion non amendée est adoptée par 28 voix contre 7, il y a 9 abstentions.
Gehoord de uiteenzetting van de motie en de tussenkomsten van verschillende Raadsleden.- De moties ingeschreven op
punten 121 en 122 van de agenda zijn in hetzelfde debat.- De fracties PTB*PVDA en CDH-CD&V dienen amendementen
in.- De 5 amendementen van de fractie PTB*PVDA behalen 3 stemmen tegen 40.- Bij gevolg zijn ze verworpen.- De 2
amendementen van de fractie CDH-CD&V behalen 2 stemmen tegen 38 bij 4 onthoudingen.- Bij gevolg zijn ze
verworpen.- De ongewijzigd motie wordt aangenomen met 28 stemmen tegen 7 bij 9 onthoudingen.

Ainsi délibéré en séance du lundi 31 mai 2021
Aldus beraadslaagd in zitting van maandag 31 mei 2021

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

Le Président suppléant,
De plaatsvervangend Voorzitter,
Mohamed Ouriaghli (s)
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