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Ontwerp-Besluit - Raad van 13/06/2022

JD.- 50358/OK/DD/LV.- Reglement Vergoeding.- Onlusten van 23/01/2022.

De gemeenteraad,

Gelet op het reglement vergoeding van de Stad Brussel van 28 maart 2022, en meer bepaald artikel 3;

Overwegende dat op 23 januari 2022 een betoging tegen de gezondheidsmaatregelen heeft plaatsgevonden, met als vertrekpunt het
station Brussel-Noord;

Dat er tijdens deze betoging onlusten hebben plaatsgevonden;

Dat de daders van deze onlusten zich hebben schuldig gemaakt aan slagen en verwondingen aan politieagenten en schade hebben
toegebracht aan eigendommen;

Dat de relschoppers meer bepaald de etalages van verschillende winkels hebben vernield, wat veel materiële schade heeft
veroorzaakt, en diefstallen hebben gepleegd;

Overwegende dat artikel 3 van voornoemd reglement bepaalt: "Voornoemde schade moet zijn ontstaan ten gevolge van een
gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 1 van dit reglement en die door de Gemeenteraad uitdrukkelijk als zodanig wordt erkend.";

Dat dit reglement dus enkel van toepassing is op schade aan onroerende goederen die wordt geleden "ten gevolge van al dan niet
gewapende samenscholingen of bijeenkomsten die plaatsvinden op het grondgebied van de Stad Brussel";

Overwegend dat het derhalve aangewezen is dat de gemeenteraad van de Stad Brussel de gebeurtenissen van 21 november 2021
erkent als "al dan niet gewapende samenscholingen of bijeenkomsten die plaatsvinden op het grondgebied van de Stad Brussel ";

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT :

Enig artikel : De onlusten van 23 januari 2022 te erkennen als een gebeurtenis bedoeld in artikel 1 van het reglement vergoeding van
de Stad Brussel van 28 maart 2022 - de bedragen van de schadevergoedingen zullen worden aangewend op de artikelen 10401/32248
en 10401/33248 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthoudende overheid.
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