
 

Motion - Motie 

Voorstel van motie ingediend door mevrouw Bianca Debaets en de heer 

Didier Wauters betreffende het uitzenden van de gemeenteraad door middel 

van webcams. 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de burgemeester, zoals we allemaal weten zijn de 

vergaderingen van de gemeenteraad, behalve de vergaderingen met gesloten 

deuren, in beginsel openbaar. 

Toch is er hier zelden een stormloop naar de raadszaal en dat is ook logisch. De 

zittingen beginnen om 16 uur, een uur waarop slechts weinig mensen zich vrij 

kunnen maken. De mensen moeten zich verplaatsen en de vergaderingen duren 

vaak vrij lang, wat uiteraard goed is want we moeten ruim de kans krijgen om 

van gedachten te kunnen wisselen. Een en ander zou voor de burger misschien 

toch efficiënter kunnen worden geregeld. 

Daarom stelt onze fractie, samen met CDH en meer bepaald de heer Didier 

Wauters, voor om in de raadszaal webcams te installeren. Dat is een kleine 

technische en vrij goedkope ingreep, maar het zou betekenen dat de burgers de 

vergaderingen thuis live of uitgesteld kunnen bekijken. Ze zouden zich ook 

gewoon kunnen beperken tot de punten die hen het meest interesseren of 

aanbelangen. 

Ik heb enkele jaren geleden in de Parijse overkoepelende gemeenteraad met dat 

systeem kennis gemaakt - het bestaat daar immers al jaren -  en heb vastgesteld 

dat de Parijzenaars thuis op hun pc of zelfs op verplaatsing op hun tablet-pc de 

zittingen kunnen volgen. 

Het systeem wordt echter ook al dichter bij huis toegepast, bijvoorbeeld in 

Kortrijk. De zittingen van de gemeenteraad en politieraad worden daar via de 

webcam opgenomen en de burgers kunnen er naar naar kijken wanneer het hen 

past. 

Dit lijkt ons een bijzonder laagdrempelige manier om informatie rechtstreeks bij 



de mensen te brengen en om ze op een interactieve manier te betrekken bij het 

beleid. Bovendien meen ik dat Brussel als hoofdstad, niet alleen van België, 

maar ook van Europa, de nodige inspanningen moet leveren om zich te 

positioneren als digitale stad. 

Wij vragen de gemeenteraad en het College bijgevolg om webcams te installeren 

in de raadszaal van de gemeenteraad met het oog op het live uitzenden van de 

openbare zittingen van de gemeenteraad via de website van de stad. Ik durf 

ervan uit te gaan dat de collega's van de meerderheid en de oppositie dit initiatief 

zullen steunen want wie kan er nu gekant zijn tegen meer betrokkenheid van de 

burger en tegen meer transparantie? Ik heb er bijgevolg alle vertrouwen in dat 

deze motie unaniem zal worden goedgekeurd. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Nagy. 

Mme Nagy.- Pour notre groupe, la question posée par le cdH est pertinente. 

Sous la précédente législature, Mme Ampe s'y était d'ailleurs montrée favorable. 

C'est une excellente idée de s'adapter aux nouvelles technologies. Nous 

souhaitons également que soient prises en compte les difficultés des personnes 

mal entendantes. Nous soutiendrons donc la motion. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Coomans de Brachène. 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Cette proposition mérite quelques 

précisions. 

Je partage le souhait de certains de voir Bruxelles accéder au statut de « ville 

2.0 ». En outre, les informations partagées dans cette assemblée sont 

intéressantes et méritent d'être diffusées. 

J'ai interrogé à ce sujet ma cellule du Patrimoine historique. Il apparaît que la 

mise en œuvre d'un tel dispositif dans cette salle serait particulièrement 

compliquée, car le lieu est totalement classé. La seule installation de prises 

électriques au pied de vos bancs a exigé de longues discussions. Le placement 

de caméras exigerait le déroulement d'un câble sur les moulures classées, ce qui 



est impossible. Le montage sur les poteaux d'éclairage n'offrirait pas la même 

stabilité. Nous avons étudié toutes les possibilités, mais aucune ne s'est révélée 

réaliste. 

M. le Bourgmestre.- Mme Nagy, je crains les réactions de la Commission 

royale des monuments et des sites... Personnellement, je ne m'oppose en rien à 

l'installation d'un tel dispositif. Ladite Commission est une institution non élue 

et vous avez demandé que lui soit conservé son droit de contrainte... 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de burgemeester, uw beslissing en vooral uw 

argumentatie stellen ons bijzonder teleur. Uw argumentatie is bijzonder zwak. U 

roept in dat een dergelijke manier van werken hier niet mogelijk is omdat dit 

pand volledig geklasseerd is. Ik heb verwezen naar de zittingen van de 

gemeenteraad van Parijs. Het stadhuis van Parijs dateert van 1553. Het is ook 

een historisch geklasseerd gebouw, maar blijkbaar stellen er zich daar geen 

technische problemen. 

Zoals mijn collega zei, is dit perfect mogelijk met bijvoorbeeld wifi-zuilen, maar 

er zijn nog andere mogelijkheden. Ik heb dus een beetje het gevoel dat de 

redenen die u naar voor schuift eigenlijk drogredenen zijn om te beletten dat de 

Brusselaars onze zittingen op een transparante manier zouden kunnen bijwonen. 

Ik denk dat iedereen hier een beetje hetzelfde gevoel heeft. Wij nemen er akte 

van dat u deze werkwijze verhindert. 

M. Wauters.- Selon moi, tout problème technique peut être résolu. Un tel 

dispositif constituerait un progrès. La présence de caméras forcerait peut-être les 

membres de cette assemblée à une certaine autodiscipline. Elle éviterait aussi les 

attaques ad hominem. Donc, l'argument de la non-faisabilité technique me 

semble quelque peu léger. 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, het standpunt van de 

meerderheid is te begrijpen. Het eerste kwartier van onze vergaderingen is nooit 

erg stichtend voor het publiek. 

M. Ceux.- Je souhaiterais être positif. J'ai compris de la réponse de l'échevin 



qu'un accord existait sur le fond de la proposition, à savoir la retransmission des 

débats. Selon moi, les solutions existent. 

M. le Bourgmestre.- La démocratie est représentative. Si vous n'êtes pas 

capable de jouer votre rôle de représentant, ce n'est pas moi qui le ferai à votre 

place. Personnellement, avec ou sans caméra, je ne changerai pas de 

comportement, mais d'autres adopteront des attitudes bien moins correctes à 

partir du moment où nos débats seront filmés. 

D'autre part, il est certain que la Commission des monuments et des sites se 

montrera très réticente. 

M. Ceux.- Si nous sommes d'accord sur le principe, adressons une demande en 

ce sens à ladite Commission. 

M. le Bourgmestre.- Je considère qu'il y a d'autres priorités. 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de burgemeester, ik vind het toch wel vreemd dat 

leden van de PS, een partij waarvan ik altijd gedacht had dat ze de 

betrokkenheid van de burger hoog in het vaandel draagt en dat ze de democratie 

dicht bij de mensen wil brengen, dergelijke lage opmerkingen maken. 

De collega's hebben misschien gelijk wanneer ze zeggen dat u zich de moderne 

techniek, zoals wifi, niet helemaal eigen hebt gemaakt, maar dat is geen 

probleem. 

Ik stel dan ook voor een technisch advies in te winnen, want dit is perfect 

realiseerbaar zonder bekabeling. 

De Burgemeester.- Ik ben wel bereid om een technisch advies te vragen. 

      

M. le Bourgmestre.- Nous devons à présent nous prononcer sur la proposition 

de motion. Le Collège vous propose de voter non. 

- Il est procédé au vote nominatif. 

M. le Bourgmestre.- La proposition de motion est rejetée par 26 voix contre et 

17 voix pour.   


