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Strijd tegen AIDS: de Stad ondertekend de Verklaring van Parijs 
 

Brussel, 15 juni 2015 
 
Op initiatief van Mohamed Ouriaghli (PS), Pascale Peraita (PS), Michael François 

(Ecolo) en Malika Abbad (Groen), verenigt de meerderheid PS - MR - sp.a - Open VLD zich 
met de groep Ecolo-Groen van de Stad Brussel om de Verklaring van Parijs te ondertekenen 
en vooral om een lokaal actieplan tegen aids op touw te zetten. Deze gezamenlijke inzet is van 
groot belang voor de volksgezondheid en de strijd aan te gaan deze ziekte die in 2015 nog 
steeds bijzonder actueel is. In 2013 werden ongeveer 1115 nieuwe gevallen van HIV-infectie 
gediagnosticeerd in België, meer dan drie per dag! Een cijfer dat toeneemt in vergelijking met 
tien jaren geleden. Een achteruitgang die te verklaren is door een banalisering van de ziekte 
en een ernstig structureel gebrek aan relationele en seksuele opvoeding. 

 
Dit gemeentelijke actieplan blijkt cruciaal te zijn voor een stad als Brussel wanneer we 

weten dat de HIV-prevalentie zeer hoog is. Het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan 
de meest kwetsbare groepen zoals mannen die seks hebben met mannen, sekswerkers, 
migranten, nieuwkomers en drugsgebruikers. 
 

Door toe te treden engageert de Stad zich om binnen de grenzen van haar 
bevoegdheden de doelstellingen "90-90-90" van UNAIDS te bereiken zodat 90% van de 
mensen met HIV hun HIV-status kennen, 90% van de mensen die bewust zijn van hun HIV-
status antiretrovirale therapie krijgen en dat 90% van de behandelden een ondetecteerbare 
virale load hebben waardoor ze een relatief goede gezondheid behouden en het risico van 
transmissie van HIV verminderen. Aangezien de Gemeenschappen en de Federale Overheid 
bevoegd zijn voor  volksgezondheid, zal de stad haar inspanningen vooral richten op  
opsporing en preventie. 

 
De sterke punten van de gezamenlijke motie 'meerderheid - Ecolo-Groen' zijn:  
� Een actieplan uitvoeren in nauwe samenwerking met de UMC Sint-Pieter en het 

CETIM, het belangrijkste referentiepunt voor HIV/AIDS van het ziekenhuis, 
opgericht door Dr. Nathan Clumeck en Brusselse verenigingen die zich inzetten 
voor de strijd tegen deze ziekte; 

� De bevolking sensibiliseren over onder andere de combinatie-preventie die 
gedrags- en biomedische benaderingen combineert; 

� Opsporingen bevorderen als instrument voor preventie;  
� Via het lokale actieplan het werk van het Sint-Pieter ziekenhuis, als belangrijk 

referentiecentrum voor HIV/AIDS ondersteunen; 
� Strijden tegen discriminatie en de rechten van mensen met HIV verzekeren; 
� De uitvoering van het HIV Interfederaal Plan 2014-2019 actief ondersteunen, 

binnen de grenzen van de gemeentelijke bevoegdheden. 



 

“De strijd tegen AIDS blijft een prioriteit. De wetenschappelijke vooruitgang kan de 
indruk wekken dat we ervan af zijn maar de realiteit is anders. Elke dag worden er drie 
mensen besmet met het virus die zware en dwingende behandelingen moeten ondergaan” zegt 
de Schepen voor Gelijke Kansen, Mohamed Ouriaghli. “Het is noodzakelijk dat we de 
bevolking blijven inlichten en bewustmaken en dit geldt voor alle leeftijdsgroepen”. 
 

Pascale Peraïta, voorzitster van het OCMW van de Stad Brussel verklaart: “Eén jaar 
geleden heeft het OCMW van de Stad Brussel een groot stuk van de muur van één van haar 
symbolische gebouwen ter beschikking gesteld voor de strijd tegen HIV om er een gekleurde 
waardevolle muurschildering aan te brengen. De cijfers tonen aan dat de aangifte van nieuwe 
gevallen van besmetting stabiel blijft maar hoog. Het is cruciaal om de communicatie over 
preventie te blijven voeden”.   
 

Voor Malika Abbad  en Michael François, die het initiatief nemen voor deze tekst, is 
de steun van het College voor dit gezamenlijk initiatief een heel positief signaal. De strijd 
tegen aids mag geen politieke of ideologische grenzen hebben en het is belangrijk dat de Stad 
Brussel een sterk signaal geeft in de richting van een publieke mobilisatie tegen HIV. De 
ziekte onder ogen zien, is niet enkel strategische hoofdlijnen en concrete acties definiëren, 
maar ook een geschikte financiering voorzien en vooral dat iedereen zijn 
verantwoordelijkheden neemt. Brussel, als hoofdstad, moet haar eigen dynamiek, binnen haar 
bevoegdheden, lanceren.   
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