
Stad Brussel – Persbericht 

Mohamed Ouriaghli, Schepen bevoegd voor Gelijke kansen 
 

 
 

Gendermainstreaming in het hart van de Stadspolitiek 
 

Brussel, maandag 3 februari 2014 
 
 Maandag avond bereidt de Gemeenteraad van de Stad Brussel zich om een motie te stemmen 
in verband met Gedermainstreaming. Op initiatief van de gemeenteraadsleden Hamza Fassi-Fihri 
(cdH), Joëlle Milquet (cdH), Mary Nagy (Ecolo) et Malika Abbad (Groen), wordt de motie door 
Mohamed Ouriaghli (PS), lid van de College van Burgemeester en Schepenen, Schepen voor Gelijke 
Kansen, gesteund.  
 

 Gendermainstreaming kan als volgt beschreven worden: het herinrichten; het verbeteren, het 
evolueren en het evalueren van het beslissingsproces, zodat gendergelijkheid in ieder onderwerp en op 
elk niveau wordt opgenomen door de beleidsverantwoordelijken. Als gevolg zal het College de 
volgende inrichtingen nemen om dit doel te raken die in december 2012 in het 
meerderheidsprogramma al besloten was:  

- Het inrichten, op het grondgebied van de Stad Brussel en in de administratie, van een 
systematische opmeting van informaties en cijfers die geslacht in rekening houden, met 
verplichting voor elk dienst om zoveel mogelijke gebruikbare gegevens te verzamelen in 
verband met gendermainstreaming, zoals bijvoorbeeld in de strijd tegen geweld tegen 
vrouwen;  

- Het werk vervolgen en concretiseren in verband met het actieplan voor gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen, door de Europese Charter voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
op lokaal vlak geïnspireerd, die van gendermainstreaming een gewoonte maakt voor alle 
bevoegdheden van de Stad en aanwijzers geeft om de doeltreffendheid daarvan te meten;  

- Voor elk budget, genderbudgeting gebruiken en het aanpassen aan de kenmerken van de 
Stad;  

- Een gendertest op touw zetten voor elk reglementair project, zodat de effecten van het 
project op vrouwen en mannen kan onderzocht worden. 

 

 Mohamed Ouriaghli geeft meer inlichtingen over de motie: “het is een mogelijkheid om onze 
alledaagse inzet opnieuw te bevestigen. De principes van gendermainstreaming en van 
genderbudgeting zijn essentiële elementen van het actieplan voor de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen die ik binnenkort aan de gemeenteraad zal voorstellen. De interesse van dit werk zit in de 
multidisciplinaire aanpak en betrokkenheid van alle diensten, maar ook in het beschrijven van 
aanwijzers en de regelmatige analyse van de verkregen resultaten”. 
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