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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. THIELEMANS, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; Mme mevr. HARICHE, M. dhr.
OURIAGHLI, M. dhr. CEUX, Mme mevr. NOËL, M. dhr. EL KTIBI, M. dhr. MAMPAKA, M. dhr. DE HERTOG, M.
dhr. FASSI-FIHRI, Echevins; Schepenen; Mme mevr. LEMESRE, M. dhr. ROMDHANI, M. dhr. HEIRBAUT, M.
dhr. NIMEGEERS, M. dhr. ARCKENS, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. EL HAMMOUDI, M. dhr. COOMANS de
BRACHENE, Mme mevr. ABID, Mme mevr. MATHIAS, M. dhr. DE LILLE, M. dhr. VAN DER LINDEN, M. dhr.
OBERWOITS, M. dhr. BARNSTIJN, M. dhr. PETERS, M. dhr. SMET, Mme mevr. NAGY PATINO, Mme mevr.
RIES, Mme mevr. MUTYEBELE, M. dhr. VANACKERE, Mme mevr. KIMBONDJA KALENGI, Mme mevr.
MEJBAR, Mme mevr. ATTALBI, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. OLDENHOVE de GUERTECHIN, Mme mevr.
FISZMAN, M. dhr. MAINGAIN, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. RAZZOUK, Mme mevr. LEMAITRE, Conseillers
communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.
Onderwerp:

Gebruik van geluidsafweermiddelen ("Mosquito"-type) op het grondgebied van de Stad.Verbod.- Reglement.

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 119 eerste alinea en artikel 135 § 2 van de Nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat, volgens het artikel 135 van de nieuwe gemeentewet, de gemeenten tot taak hebben de bewoners te
laten genieten van de voordelen van een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en
de rust op de openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
Overwegende dat een systeem op het Belgisch grondgebied opduikt, dat kan bepaald worden als “anti-jongeren”;
Overwegende dat dit systeem geluidsfrequenties uitzendt van 17.000 tot 18.500 hertz die enkel kunnen gehoord worden
door personen van minder dan 25 jaar en door dieren;
Overwegende dat bij het gebruik van dit systeem hoofdpijn vastgesteld werd, alsook vergiftiging van het binnenoor en
een vermindering van het gehoor en dit in grotere mate naargelang de betrokken persoon jonge is;
Overwegende dat een administratieve overheid, die moet waken over de bescherming van de openbare gezondheid en
rust, verplicht is rekening te houden met het voorzorgsprincipe;
Overwegende dat dit voorzorgsprincipe kan gedefinieerd worden als het principe volgens hetwelk
voorzorgsmaatregelen kunnen genomen worden in situaties van wetenschappelijke onzekerheid of onwetendheid, als
erge of onomkeerbare beschadigingen kunnen vermoed worden;
Gelet op het advies gegeven door de Federale raad voor Duurzame ontwikkeling over de mededeling van de Europese
Commissie betreffende het voorzorgsprincipe;
Gelet op het feit dat de toepassing van dit principe aanbevolen wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie en door de
Raad van State;
Overwegende dat het beroep doen op deze voorzorg veronderstelt dat men niet de volledige kennis heeft van het
mogelijke gevaar op de gezondheid van de blootgestelde personen;
Overwegende dat er moet gewaakt worden over het behoud van een aanvaardbaar evenwicht tussen een voldoende
niveau van bescherming van de openbare gezondheid en een toelaatbaar risico voor de gemeenschap;
Overwegende dat de keuze van een beschermingsniveau en van een aanvaardbaar risico vergezeld gaat van het
vastleggen van prioriteiten;
Overwegende dat in dit geval de afwezigheid van elk schadelijk risico voor de openbare gezondheid niet kan
vastgesteld worden;
Overwegende dat de gemeenteoverheden voorrang moeten geven aan het bewaken van de gezondheid en de openbare
rust en daarom het voorzorgsprincipe moeten toepassen;
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Overwegende dat bij afwezigheid van wetenschappelijke zekerheid betreffende de afwezigheid van een nadelig effect,
het aangewezen is de nodige preventieve maatregelen te nemen voor het behoud van de openbare gezondheid en rust;
Overwegende, anderzijds, dat het gebruik van een dergelijk systeem tegen een welbepaalde groep van de bevolking,
meer bepaald de personen onder de 25 jaar, getuigt van een vorm van discriminatie die niet objectief gerechtvaardigd
kan worden gezien het ongewenste karakter van de aanwezigheid van een bevolkingscategorie op een bepaalde plaats
van de openbare ruimte of enig andere plaats toegankelijk voor het publiek;
Overwegende dat een dergelijk systeem dat de jeugd stigmatiseert bovendien van die aard is dat het negatieve reacties
en zelfs opschudding zal uitlokken en daarom de openbare rust en veiligheid kan verstoren;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT :
Artikel 1 : Het gebruik van de toestellen genaamd “Mosquito” of enig ander gelijkaardig systeem, bestemd om hoge
geluidsfrequenties voort te brengen, en dat als doel of als gevolg heeft een gedeelte van de bevolking te ontraden een
gedeelte van de openbare ruimte of enig andere plaats toegankelijk voor het publiek te gebruiken, is verboden op het
grondgebied van de Stad.
Artikel 2 : De niet-naleving van dit reglement zal bestraft worden met een politiestraf.
Aldus beraadslaagd in zitting van 08/09/2008
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Freddy Thielemans (s)
Voor eensluidend afschrift, Brussel, 10/09/2008 :

Vanwege het College :
De Secretaris,

Het College,

Luc SYMOENS

Freddy THIELEMANS
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