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Voorzitterschap: mevrouw Joëlle Milquet, voorzitter. 

Présidence : Mme Joëlle Milquet, présidente. 

 

 
INTERPELLATIES 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

interpellaties. 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de organisatie van 

evenementen die de veiligheid en het imago 

van Brussel in het gedrang brengen". 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Lootens-Stael 

heeft het woord. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams 

Belang).- Uit een recent rapport van het 

Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse 

(OCAD) blijkt dat de zogenaamde moslimbeurs, 

die al enkele keren in Tour & Taxis heeft 

plaatsgevonden, wel degelijk een 

fundamentalistisch evenement is. De stad Brussel 

heeft naar eigen zeggen nog geen aanvraag 

ontvangen voor de organisatie van die beurs in 

2017, maar de organisatie zelf heeft al laten weten 

dat de beurs tijdens het eerste weekend van 

november zal plaatsvinden. 

 

Volgens het OCAD zouden er op de moslimbeurs 

uitsluitend publicaties met salafistische inslag te 

vinden zijn en zijn heel wat gastsprekers 

haatpredikers. De beurs veroorzaakte in het 

verleden al een paar keer opschudding wegens de 

INTERPELLATIONS  

 

 

 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

INTERPELLATION DE M. DOMINIEK 

LOOTENS-STAEL 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'organisation d'événements 

qui compromettent la sécurité et l'image de 

Bruxelles". 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Lootens-

Stael. 

 

M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) 
(en néerlandais).- Selon un rapport de l'Organe 

de coordination pour l'analyse de la menace 

(OCAM), la Foire musulmane de Bruxelles, qui 

s'est déroulée à plusieurs reprises à Tour & 

Taxis, est en réalité un événement 

fondamentaliste. La Ville de Bruxelles dit n'avoir 

encore reçu aucune demande pour la tenue de 

cette foire en 2017, mais l'organisation a déjà fait 

savoir qu'elle aurait lieu le premier week-end de 

novembre. 

 

D'après l'OCAM, les seules publications 

disponibles lors de la foire sont de tendance 

salafiste, et de nombreux conférenciers invités 

sont des prédicateurs de haine. 

 

Les organisateurs de la foire se justifient en 
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uitgenodigde sprekers. Zo stonden onder meer de 

Egyptische prediker Omar Abdelkafi en de 

Saoedische sjeik Abdellah al Moslih op het 

programma. De eerste prediker staat bekend als 

aanhanger van de radicale Moslimbroederschap en 

verklaarde onder meer dat het voor islamieten in 

Egypte verboden is om koptische christenen te 

groeten of ze vriendelijk te bejegenen. De tweede 

verklaarde op de Saoedische televisie dat het bloed 

van een gelovige heiliger is dan dat van een 

ongelovige. Dergelijke uitlatingen zijn uiteindelijk 

bedoeld om geweld tegen ongelovigen te 

legitimeren.  

 

De organisatoren van de beurs verdedigen zich 

evenwel door te benadrukken dat het evenement 

alle strekkingen binnen de islam aan bod laat 

komen. Dat impliceert dus ook dat er plaats is voor 

de strekking die geweld (en zelfs moord) tegen 

zogenaamde ongelovigen goedkeurt of in de 

praktijk brengt en bovendien de discriminatie van 

homo's, vrouwen enzovoort propageert.  

 

In tegenstelling tot de beleefd aangevraagde 

protestbetogingen tegen de moslimbeurs, die 

telkens door de stad Brussel om zogenaamde 

veiligheidsredenen werden verboden, kon en kan 

deze beurs ongehinderd doorgaan. Volgens de stad 

Brussel zou deze beurs blijkbaar geen enkel 

veiligheidsprobleem veroorzaken. Het OCAD 

beweert nochtans wel degelijk het tegendeel.  

 

Het spreekt voor zich dat de verspreiding van 

extremistische propaganda in Brussel niet kan en 

mag, en in feite een regelrecht gevaar voor de 

veiligheid in het Brussels Gewest vormt. Heel wat 

plegers van terroristische aanslagen zijn moslims 

die onder invloed van dergelijke haatpredikers 

terroristen zijn geworden. Het is niet bevorderlijk 

voor het vaak wankele imago van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest dat deze extremistische 

beurs jaarlijks ongehinderd kan plaatsvinden.  

 

Er zijn twee zaken waarvoor u een duidelijke 

verantwoordelijkheid draagt en bevoegd bent, met 

name de coördinatie van het veiligheidsbeleid en 

het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Hebt u al kennisgenomen van het OCAD-rapport 

over de moslimbeurs? Hebt u daarover overlegd 

met federaal minister van Binnenlandse Zaken en 

Veiligheid Jan Jambon? Welke maatregelen zijn er 

ondertussen getroffen om evenementen te 

arguant que tous les courants de l'islam sont 

représentés lors de l'événement, ce qui inclut ceux 

qui approuvent la violence (voire le meurtre) des 

soi-disant mécréants et propagent la 

discrimination des homosexuels, des femmes, etc.  

 

Cette foire peut se poursuivre sans entrave, tandis 

que la Ville de Bruxelles refuse systématiquement 

les demandes de manifestation contre cet 

événement, pour de prétendues raisons de 

sécurité. 

 

La diffusion de la propagande extrémiste est 

totalement inacceptable à Bruxelles et menace 

directement la sécurité dans notre Région. 

L'organisation de cette foire ne contribue 

certainement pas à restaurer l'image souvent 

vacillante de la Région de Bruxelles-Capitale.  

 

La coordination de la politique de sécurité et 

l'image de la Région de Bruxelles-Capitale sont 

toutes deux de votre ressort. 

 

Avez-vous consulté le rapport de l'OCAM sur la 

Foire musulmane ? Vous en êtes-vous entretenu 

avec le ministre fédéral de l'Intérieur Jan 

Jambon ? Quelles mesures ont-elles été adoptées 

depuis lors, pour interdire des événements qui 

menacent la sécurité de la Région bruxelloise et 

de ses habitants et portent atteinte à l'image de la 

capitale ?  
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verbieden die de veiligheid van het Brussels 

Gewest en zijn inwoners in het gedrang kunnen 

brengen en het imago van de hoofdstad schade 

kunnen berokkenen?  

 

  

Bespreking  

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vervoort heeft 

het woord.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Mijn antwoord is kort en bondig. 

 

De moslimbeurs zou normaal gezien in april 

plaatsvinden, maar werd geannuleerd na een 

gezamenlijke analyse van de veiligheidsdiensten 

en de organisatoren. De beurs heeft dus niet 

plaatsgevonden en ik zie geen reden om een 

dergelijke beurs een volgende keer wel te 

organiseren. 

 

In dit soort aangelegenheden volgt de stad Brussel, 

die in dit geval bevoegd is, het advies van de 

diverse veiligheidsdiensten. Aangezien dat advies 

negatief is, komt er in Brussel geen moslimbeurs. 

Meer heb ik daar niet over te zeggen. 

 

Uw opmerking over terrorisme is een andere 

kwestie. Ik heb het hier slechts over de organisatie 

van de beurs. 

 

  

Discussion  

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Vervoort.  

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Ma réponse sera concise et portera 

uniquement sur l'organisation de l'événement. 

 

La Foire musulmane aurait dû avoir lieu en avril, 

mais a été annulée à la suite d'une analyse 

conjointe des services de sécurité et des 

organisateurs. Je ne vois aucune raison 

d'organiser un événement de ce genre à l'avenir. 

 

La Ville de Bruxelles suit, en la matière, l'avis des 

divers services de sécurité. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Lootens-Stael 

heeft het woord.  

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams 

Belang).- U probeert ons gerust te stellen, 

mijnheer de minister-president, maar ik ben toch 

niet helemaal overtuigd. 

 

Volgens de organisatoren zal de beurs alsnog later 

dit jaar plaatsvinden: zij spreken van het eerste 

weekend van november. Dat is toch een behoorlijk 

concrete datum. 

 

Wat me verder verontrust, is dat de stad Brussel in 

het verleden geen graten zag in de organisatie van 

het evenement, hoewel mijn partij duidelijk 

gewaarschuwd had en de sprekers als gevaarlijke 

sprekers en haatpredikers kon duiden. Toch vond 

de stad Brussel het nuttig noch nodig om het 

evenement te verbieden. Er was blijkbaar geen 

Mme la présidente.- La parole est à M. Lootens-

Stael.  

 

M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) 
(en néerlandais).- Vous tentez de nous rassurer, 

mais je ne suis pas totalement convaincu. 

 

Les organisateurs évoquent en effet une 

prochaine édition de la foire, à une date très 

concrète. 

 

Un autre élément inquiétant, c'est que la Ville de 

Bruxelles n'a vu aucun inconvénient à 

l'organisation de cet événement, alors que mon 

parti l'avait clairement mis en garde.  

 

J'espère qu'en tant que responsable de la 

politique de sécurité, vous suivrez attentivement 

ce dossier et veillerez à ce qu'un tel événement ne 

puisse plus avoir lieu à Bruxelles, en enjoignant 
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reden tot ongerustheid. 

 

Ik hoop dan ook dat u, die bevoegd bent voor het 

veiligheidsbeleid, de zaak op de voet zult volgen. 

Eventueel kunt u zelfs meer doen en aan de stad 

Brussel meedelen dat het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest wil dat de OCAD-adviezen ernstig worden 

genomen en dat een dergelijk evenement geen 

plaats heeft op Brussels grondgebied.  

 

Ik hoop dat u proactief optreedt om te vermijden 

dat een dergelijk evenement nog eens in Brussel 

kan plaatsvinden.  

 

Ik zal dan ook een motie in die zin indienen. . 

 

Motie - Indiening 

 

De voorzitter.- Naar aanleiding van zijn 

interpellatie kondigt de heer Dominiek Lootens-

Stael de indiening van een gemotiveerde motie 

aan, overeenkomstig artikel 119.2 van het 

reglement.  

 

(zie p. 34 ) 

 

[Een eenvoudige motie werd ingediend op 10 mei 

2017 door de heer Julien Uyttendaele.] 

 

  

au besoin à la Ville de Bruxelles de tenir compte 

des avis de l'OCAM. 

 

Je déposerai un ordre du jour en ce sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour - Dépôt 

 

M. le président.- En conclusion de son 

interpellation, M. Dominiek Lootens-Stael 

annonce le dépôt d’un ordre du jour motivé 

conformément à l'article 119.2 du règlement. 

 

 

(voir p. 36 ) 

  

[Un ordre du jour pur et simple a été déposé le 

10 mai 2017 par M. Julien Uyttendaele.] 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

BRIGITTE GROUWELS 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de verdere uitrol van het 

Kanaalplan over het volledige grondgebied 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

INTERPELLATION DE MME BRIGITTE 

GROUWELS  

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'extension du Plan Canal à 

l'ensemble du territoire de la Région de 

Bruxelles-Capitale". 

 

 

Mme la présidente.- À la demande de l’auteure, 

excusée, l’interpellation est reportée à une 


