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INLEIDING 

 

Gelijkheid van vrouwen en mannen is een basisrecht voor iedereen. Vooraleer er sprake kan zijn van volledige 

gelijkheid, moet dit recht niet alleen wettelijk worden erkend, maar het moet ook effectief worden uitgeoefend en alle 

aspecten van het leven omvatten: politiek, economisch, sociaal en cultureel. Nietegenstaande de geleverde 

inspanningen, is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het dagelijks leven echter nog niet gegarandeerd.  

Om de gemeenschappen tot een sterk politiek engagement aan te zetten, heeft de Raad van Europese Gemeenten en 

Regio's (REGR) een Europees Handvest voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in het lokale leven opgesteld. Dit 

Handvest, opgesteld door de REGR in samenwerking met de partners van het project en zijn nationale verenigingen, is 

een compilatie van verschillende visies op gelijkheid in Europa.  

De gemeenteraad van de stad Brussel keurde dit handvest in 2011 goed en ging in 2014 van start met het eerste 

Actieplan. Het College stelde een tweejaarlijkse evaluatie van het actieplan voor. De eerste evaluatie vond aldus plaats 

in 2016, waarna een nieuwe versie van het Actieplan werd uitgebracht. 

We zijn nu in 2018 beland en stellen alweer een nieuwe evaluatie van het plan voor, in een hernieuwde versie. Nieuwe 

versie dat verrijkt werd door een nieuwe lay-out en een nieuwe technische fiche. Het is immers steeds de bedoeling 

geweest om het actieplan mettertijd te laten evolueren en af te stemmen op de realiteit, de prioriteiten van het moment 

en de feedback van de mensen op het terrein, vanuit het besef dat het nastreven van gelijkheid tussen vrouwen en 

mannen een langdurig proces is, dat niet in een paar jaar tijd kan worden doorlopen.  

De actoren op het terrein zijn de drijvende krachten achter de uitvoering, de verrijking en de evolutie van het plan. Toen 

werd nagedacht over de aanpassing van de doelstellingen van het Europees Handvest aan de specifieke eiegnschappen 

van de stad Brussel, werd onmiddellijk duidelijk dat er nood was aan een transversale en multidisciplinaire aanpak. In de 

afgelopen vier jaar is duidelijk gebleken hoe efficiënt onze partnerschappen met interne en externe deskundigen zijn.  

De versie van 2018 is het resultaat van een partij-overschrijdend werk: elke groep die aanwezig was op de 

gemeenteraad werd uitgenodigd om deel te nemen aan een werkgroep om zijn verbeteringen voor te stellen. Al deze 

voorstellen werden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Voor een goed begrip van het huidige Actieplan moeten eerst twee cruciale elementen worden uitgelegd. Het eerste 

betreft de gegevensverzameling. In sommige gevallen hebben geslachtsspecifieke gegevens altijd bestaan en kunnen 

de beschikbare gegevens dus probleemloos worden verzameld en geanalyseerd, om vervolgens corrigerende acties uit 

te werken. Maar in heel wat andere gevallen moet er nieuwe software worden ontwikkeld (moeilijk te financieren) of 

moeten de bestaande procedures grondig worden herwerkt, wat moeilijk uit te voeren is, gelet op de overige vereisten 

van digitalisering. Door een gendergevoelige begrotingsanalyse uit te voeren, hebben de departementen en diensten 

begrepen welke geslachtsspecifieke gegevens belangrijk zijn om een beeld te krijgen van de impact van de uitgaven op 

de respectievelijke situaties van vrouwen en mannen. Het zijn globaal genomen dezelfde gegevens die nuttig zijn voor 

de uitvoering van de acties die in het plan worden beschreven. 

Er dient overigens opgemerkt dat het doorgaans vrij moeilijk is om de impact van de bewustmakingsacties op de 

doelgroep op te volgen. Een grondige evaluatie van het effect van de bewustmakingscampagnes bijvoorbeeld, zou van 

de diensten immers een aanzienlijke financiële inspanning vragen. Dit zou een stevige hap uit de begroting nemen, ten 

nadele van andere, rechtstreekse acties voor de bevolking. 
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1. Vertegenwoordiging van vrouwen  

 

1.1. Context 
 

Sinds de Ordonnantie van 17 februari 2005  (Belgisch Staatsblad, 09/03/2005, BHP, nr. 64/04-05) is de gelijke 

vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kieslijsten verzekerd. De eerste twee kandidaten op elke lijst moeten 

van een ander geslacht zijn.  

De Ordonnantie van 1 maart 2018 wijzigt de Nieuwe Gemeentewet om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en 

mannen in de gemeentecolleges te verzekeren. Het stelt de pariteit vast in de wetgevende kamers: er moeten zoveel 

mannelijke als vrouwelijke schepenen zijn. Indien het aantal schepenen onpaar is, dan wordt een verschil van één 

eenheid vanzelfsprekend toegestaan.  

Er blijven niettemin culturele barrières bestaan die een gelijkwaardige vertegenwoordiging van vrouwen in de weg staan. 

De studie "Gender en tijdsbesteding" van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
1
 bevestigt dat 

mannen in het algemeen meer vrije tijd hebben dan vrouwen en dat vrouwen het vaakst instaan voor huishoudelijke 

taken en kinderzorg. Er wordt ook benadrukt dat jonge kinderen het verschil maken, omdat jonge kinderen de werklast 

aanzienlijk doen toenemen en "jonge kinderen die continue zorg nodig hebben en niet alleen gelaten kunnen worden, 

voornamelijk de actieradius van vrouwen beperken, zowel in tijd als in ruimte” (pagina 69). 

 

1.2. Algemeen doel 
 

Een evenwichtige vertegenwoordiging in de beslissingsinstanties en participatieve organen van de Stad. 

 

1.3. Partners  

 
 

                                                             
1
 Dr.GLORIEUX, Ignace en VANTIENOVEN, Theun Pieter. Gender en tijdsbesteding. Instituut voor de gelijkheid 

van vrouwen en mannen, 2016, 120 blz. 

Intern 

• Cel Gelijke Kansen 

• Dienst van de Vergaderingen 

• Jeugddienst 

• Diensten Senioren en Internationale Solidariteit 

Extern 
• Voorzitters van de RvB's van paragemeentelijke vzw's 

• Lokale afdelingen van de politieke partijen 

http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2005/03/09/90053.pdf
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1.4. Specifieke doelstellingen 
 

 

 

1.5. Indicatoren 2014 – 2016 – 2018 
 

 Aantal vrouwen en mannen in het college van de Stad 

 

 

 Aantal vrouwen en mannen in de gemeenteraad van de Stad 

 

 

 Aantal vrouwen en mannen in de RvB van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

 

Partijen aanmoedigen om zowel vrouwelijke als mannelijke vertegenwoordigers af te 
vaardigen in de RvB's van de paragemeentelijke vzw's  

Een evenwichtige vertegenwoordiging in het college en de gemeenteraad waarborgen 

Een evenwichtige vertegenwoordiging in de adviesraden van de Stad waarborgen 

Maatregelen invoeren voor een betere combinatie tussen werk en privéleven 

2014 

•♀ 6  

•♂ 6 

2016 

•♀ 6 

•♂ 6 

2018 

•♀ 5 

•♂ 6 

2014 

•♀ 22  

•♂ 27 

2016 

•♀ 24 

•♂ 25 

2018 

•♀ 24 

•♂ 25 

2014 

•♀ 7 

•♂ 8 

2016 

•♀ 7 

•♂ 8 

2018 

•♀ 7 

•♂ 8 
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 Aantal vrouwen en mannen in de RvB van BRAVVO 

 

 

 Aantal vrouwen en mannen in de RvB van Gial 

 

 

 Aantal vrouwen en mannen in de RvB van De Brusselse Woning 

 

 

 Aantal vrouwen en mannen in de RvB van de Lakense Haard 

 

 

 Aantal vrouwen en mannen in de RvB van Prosport 

 

 

 Aantal vrouwen en mannen in de RvB van BRISSI 

 

2014 

•♀ 8 

•♂ 7 

2016 

•♀ 8 

•♂ 7 

2018 

•♀ 8 

•♂ 7 

2014 

•♀ 1  

•♂ 7 

2016 

•♀ 2  

•♂ 6 

2018 

•♀ 2 

•♂ 10 

2014 

•♀ 7 

•♂ 11 

2016 

•♀ 10 

•♂ 8 

2018 

•♀ 9 

•♂ 7 

2014 

•♀ 11 

•♂ 7 

2016 

•♀ 10 

•♂ 8 

2018 

•♀ 10  

•♂ 8 

2014 

•♀ 0 

•♂ 15 

2016 

•♀ 0 

•♂ 15 

2018 

•♀ 1 

•♂ 16  

2014 

•♀ 6 

•♂ 6 

2016 

•♀ 6 

•♂ 6 

2018 

•♀ 4 

•♂ 4 
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 Aantal vrouwen en mannen in de adviesraad voor senioren  

 

 

 

 Aantal vrouwen en mannen in de adviesraad van Internationale Solidariteit  

 

 

 Aantal vrouwen en mannen in de adviesraad voor personen met een handicap 

 

 

 Aantal vrouwen en mannen in de adviesraad voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 

 

 

 Aantal vrouwen en mannen in de Raad van Brusselaars van Buitenlandse Herkomst 

 

 

 

 

2014 

•♀ 30  

•♂ 13 

2016 

•♀ 27 

•♂ 14 

2018 

•♀ 30 

•♂ 14 

2014 

•♀   

•♂  

2016 

•♀ 9  

•♂ 16 

2018 

•♀ 13  

•♂ 18 

2014 

•♀ 11   

•♂ 12 

2016 

•♀ 12 

•♂ 11 

2018 

•♀ 12 

•♂ 11 

2014 

•♀ 7 

•♂ 2 

2016 

•♀ 7 

•♂ 2 

2018 

•♀ 7 

•♂ 2 

2014 

•♀ 5  

•♂ 11 

2016 

•♀ 5 

•♂ 9 

2018 

•♀ 10 

•♂ 6 
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 Aantal vrouwen en mannen in de RvB van de Baden van Brussel
2
 

 

 

 

1.6. Concrete acties 
 

Sinds 2014:  

 Interpellatie van de voorzitters van paragemeentelijke vzw's met de vraag om de pariteit te verbeteren 

 Dit onderwerp werd benadrukt tijdens de presentatie van de evaluatie van 2016 voor de verenigde afdelingen, 

om de aandacht van politieke partijen te trekken 

Te voorzien: 

 Campagne over de verdeling van huishoudelijke taken (gebudgetteerd voor 2019)  

 

1.7. Gedetailleerde analyse 
 

De algemene tendens is stabiel tot enigszins positief.  

Het college is volstrekt paritair samengesteld; we merken op dat het in 2018 uit een oneven aantal schepenen bestond. 

De samenstelling van de gemeenteraad kan ook schommelen al naargelang ontslagen en promoties naar andere 

functies, maar de tendens blijft dezelfde. De nieuwe gewestelijke verordeningen zullen een paritair college waarborgen in 

de komende jaren. 

Als we kijken naar de raden van bestuur van de paragemeentelijke vzw's, dan zien we nog twee problematische 

gevallen: deze van Gial en Prosport. De voorzitters van de raden van bestuur en de politieke partijen moeten zich 

beraden om hun samenstelling gemengder te maken, bijvoorbeeld in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. 

We stellen nog altijd vast dat vrouwen meer instaan voor de "zorggebieden" terwijl mannen vooral technische domeinen 

en sport voor hun rekening nemen. 

 

 

 

  

                                                             
2
 Gegevens van juni 2018. Vzw De Baden van Brussel herziet op dit ogenblik zijn statuten. De gegevens 

zouden bijgevolg aanzienlijk kunnen gewijzigd worden in de komende weken/maanden.   

2014 

•♀ 5 

•♂ 9 

2016 

•♀ 4 

•♂ 10 

2018 

•♀ 2 

•♂ 12 
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2. Deelname aan het openbare leven  

2.1. Context 
 

In België besteedt de man binnen een koppel met kinderen na vijf jaar samenwonen of huwelijk 10,25 uur per week 

minder aan huishoudelijke taken dan de vrouw. Wat de kinderen betreft, besteedt de vrouw 79% meer tijd aan de 

verzorging en de opvoeding
3
. Hier moet dus rekening mee worden gehouden als men wil dat vrouwen toegang hebben 

tot lokale politieke functies of verenigingen. 

Deelnemen aan het openbare leven beperkt zich niet tot het politieke ambt. Er moet evengoed naar een gendermix 

gestreefd worden binnen de participatieve organen (vakbonden, verenigingen, bewegingen) en in de openbare 

vergaderingen, zodat het beleidsniveau rekening kan houden met alle behoeften en adviezen. 

De hindernissen voor de participatie van vrouwen in deze organisaties, afgezien van de verdeling van huishoudelijke 

taken, moeten worden opgespoord, zodat ze op een innovatieve manier kunnen worden weggewerkt.  

 

2.2. Algemeen doel 
 

Ervoor zorgen dat mannen en vrouwen in de praktijk de mogelijkheid hebben om in gelijke mate deel te nemen aan de 

verschillende vormen van participatie, bijvoorbeeld in het kader van adviesraden, buurtcomités, e-participatie of wanneer 

aan participatieve planning wordt gedaan. Daar waar de methodes voor het verwezenlijken van participatie niet tot 

gelijkheid leiden, zal de Stad nieuwe methodes ontwikkelen en testen om dit alsnog tot stand te brengen. 

 

2.3. Partners 
 

 

                                                             
3
 Bron: http://www.mondefemmes.be/villedumale/  

Intern 
• Brussel Participatie 

• GIAL 

Extern • Wijkcomités 

http://www.mondefemmes.be/villedumale/
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2.4. Specifieke doelstellingen 
 

 

 

2.5. Indicatoren 2014 – 2016 – 2018 
 

 Percentage vrouwen dat aanwezig is tijdens openbare raadplegingen en andere raadgevende vergaderingen  

 

 

 Aantal Fora per jaar  

 

 

2.6. Concrete acties 
 

Sinds 2014:  

 Progressieve registratie van gegevens van aanwezige personen 

 Opstart van een e-participatieproject 

 Verduurzaming van het tijdstip waarop het Forum plaatsgrijpt, nl. op zaterdagochtend  

 Test voor de invoering van een systeem van kinderopvang 

Zorgen voor een gelijkmatige vertegenwoordiging bij Wijkfora 

Een systeem van digitale raadplegingen op touw zetten 

Rekening houden met gendergelijkheid bij de invoering van nieuwe instrumenten 

2014 

•♀ n.b.  

•♂ n.b. 

2016 

•♀ 42,2% 

•♂ 57,8% 

2018 

•♀ 50.1%  

•♂ 49.9%  

2014 

•  7 

2016 

•  9 

2018 

•8 
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2.7. Gedetailleerde analyse 
 

De diversiteit van personen die aanwezig zijn tijdens publieke vergaderingen die door Brussel participatie worden 

georganiseerd, is bevredigend. Bovenvermelde data betreffen de aanwezigheid van personen tijdens 8 wijkfora, 9 

werkateliersin het kader van het particpatief budget 2018 en 3 informatievergaderingen betreffende een projectoproep 

«Leefstraten». Het verschil in het voordeel van de vrouwen kan voornamelijk aan deze 3 vergaderingen toegeschreven 

worden.  

Het project e-participatie «bpart», een elektronisch platform ter bevordering van samenwerking en overleg, werd eind 

2017 in het leven geroepen. Deze werd reeds ingeschakeld in het kader van wijkfora en 2 processen van het participatief 

budget. Geslachtsspecifiek cijfermateriaal inzake participatie wordt langs deze weg moeilijk verkregen omwille van twee 

redenen: gebruikers kunnen zich ten eerste inschrijven zonder kennis te geven van hun geslacht en het platform laat nog 

niet toe om grote hoeveelheden data te exporteren. Het laatste betreft wellicht een technische tekortkoming welke verder 

met de levarncier onderzocht dient te worden doch de eerste problematiek zal de resultaten wellicht blijvend 

beïnvloeden. Gegevens werden echter wel verzameld inzake deelnemers van een oproep tot projecten en ideeën via het 

platform. Op 48 gebruikers waren 35.4% vrouwen en 64.6% mannen. Deze data verder analyseren zonder deze met 

gelijkaardige projecten te kunnen vergelijken, heeft helaas weinig zin.  

Het kinderopvangsysteem werd op verschillende fora getest en opgegeven daar de vraag naar het systeem uit bleef.   
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3. Gendergevoelige begroting 

3.1. Context 
 

Gender budgeting wordt omschreven als "een analyse vanuit genderperspectief van alle vormen van overheidsuitgaven 

en -inkomsten en een overzicht van de directe en indirecte gevolgen ervan op de respectieve situatie van vrouwen en 

mannen". 
4
 

Net als het huidige actieplan maakt deze analyse deel uit van gendermainstreaming, een heuse transversale benadering 

die aanzet tot het nastreven van de gelijkheid van vrouwen en mannen in alle gemeentelijke beleidsmaatregelen. Gender 

budgeting is bedoeld om te voorkomen dat er ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ontstaat of om bestaande 

genderongelijkheden recht te trekken. 

Voor meer informatie: inzicht in de begrotingsanalyse kan verkregen worden bij de Cel Gelijke Kansen. 

 

3.2. Algemeen doel 
 

De uitgaven van de Stad analyseren vanuit een perspectief van gelijkheid tussen vrouwen en mannen en indien nodig 

corrigerende maatregelen treffen. 

 

3.3. Partners 
 

 

 

 

                                                             
4
 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en mannen: https://igvm-

iefh.belgium.be/nl/activiteiten/gender_mainstreaming/toepassing/gender_budgeting, geraadpleegd op 
22/05/2018  

Intern 
• Het Departement Financiën 

• Alle departementen die een persoon hebben afgevaardigd die zich 
bezighoudt met deze problematiek.  

Extern 

• Bepaalde Brusselse gemeenten die al over enige ervaring beschikken 
op dit gebied (Elsene bijvoorbeeld)  

• De GOB Brussel Plaatselijke Besturen, die een overlegplatform en 
opleidingen rond dit thema organiseert. 

 

http://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming/application/gender_budgeting
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming/application/gender_budgeting
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3.4. Specifieke doelstellingen 
 

 

 

3.5. Indicatoren 2014 – 2016 – 2018 
 

 Aantal departementen en diensten die een genderanalyse toepassen op hun begroting  

 

 Aantal medewerkers die een opleiding volgden in genderbudgeting 

 

 

3.6. Concrete acties 
 

Sinds 2014: 

 Uitwerken van een presentatie over genderbudgeting en een methode voor alle departementen. 

 Indeling van elke begrotingslijn (gewone, buitengewone begroting en overdrachten) per categorie 

 Redactie van gendernota's voor categorie 3 

De uitgaven van de Stad analyseren om na te gaan of deze in gelijke mate aan vrouwen en 
mannen ten goede komen. 

De nodige gegevens verzamelen om deze analyse uit te voeren   

Rekening houden met de respectievelijke situatie van vrouwen en mannen bij de 
keuze van de begunstigde van een uitgave. 

Nagaan of de voorgestelde projecten en diensten geen stereotypes bevestigen. 

2014 

•0    

2016 

•  3 

2018 

•  12 

2014 

•  0 

2016 

•  31 

2018 

•  43 
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3.7. Gedetailleerde analyse 
 

In 2017 werden alle departementen en diensten uitgenodigd om deel te nemen aan de gendergevoelige 

begrotingsanalyse. 

Dit soort analyse is nog vrij jong in België. Daarnaast impliceert de gekozen aanpak dat ten minste één medewerker per 

departement vertrouwd moet geraken met het principe van genderbudgeting en de onderliggende logica. De Cel Gelijke 

Kansen en het Departement Financiën hebben aldus voorgesteld om de betrokken medewerkers hierin bij te staan. 

Zoals verwacht, bleek duidelijk dat het gebrek aan exploiteerbare gegevens nadelig was voor sommige 

uitgavenanalyses. Het is dan ook te hopen dat er meer gegevens beschikbaar zullen zijn voor de volgende editie. Alle 

medewerkers die instaan voor de analyse van hun departement, werden in kennis gesteld van het feit dat de 

gegevensverzameling van cruciaal belang is voor de toekomstige analyses. 
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4. Meervoudige discriminatie 

4.1. Context 
 

Meervoudige (of intersectionele) discriminatie, in de meest strikte zin, verwijst naar een specifiek type van discriminatie 

waarin meerdere vormen van discriminatie gelijktijdig optreden
5
. 

De term "meervoudige discriminatie" werd voor het eerst gebruikt door Kimberlé Crenshew. De Afro-Amerikaanse auteur 

gebruikt dit concept in het kader van een studie over de discriminatie van zwarte vrouwen. In 2001 erkende de 

internationale gemeenschap, naar aanleiding van de Wereldconferentie tegen racisme, rassendiscriminatie, 

vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid onder de hoede van de Verenigde Naties, het bestaan van 

meervoudige discriminatie. De deelnemers erkennen zodoende dat meervoudige discriminatie verschillende 

consequenties heeft en dat deze zelf bepaalde situaties van discriminatie versterken.
6
 

 

4.2. Algemeen doel 
 

Erkennen dat, ondanks het verbod op alle vormen van discriminatie, veel vrouwen te maken krijgen met meervoudige 

discriminatie en barrières, zoals sociaaleconomische handicaps die een directe invloed hebben op hun vermogen om 

hun andere rechten uit te oefenen.  

 

4.3. Partners 
 

 

                                                             
5
 MAKKONEN Timo, Multiple, Compound and Intersectional Discrimination: Bringing the Experiences of the 

Most Marginalized to the fore, Institute for Human Rights, Abo Akademi University, april 2002. 
6
 JUNTER Annie, RESSOT Caroline, La discrimination sexiste: les regards du droit, disponible en ligne sur 

http://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2010-3-page-65.htm 

Intern • BAPA Brussel 

Extern 

• AGVM 

• Verschillende verenigingen die actief zijn op dit gebied: (AWSA België, 
Persephone, Rainbowhouse, enz. ...) 
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4.4. Specifieke doelstellingen 
 

 

 

4.5. Indicatoren 2014 – 2016 – 2018 
 

 Aantal vrouwen en mannen die een beroep doen op de diensten van BAPA Brussel (sociale balans, sociale 

begeleiding en taallessen) 

 

 

4.6. Concrete acties 
 

Sinds 2014: 

 De Week van de Rechten van de Vrouw 2018 stond volledig in het teken van meervoudige en intersectionele 

discriminatie. Tijdens deze Week werden 24 verschillende evenementen georganiseerd, waaronder 

filmprojecties, theater, workshops, conferenties, rondetafelgesprekken, enz.  

 Daarnaast zette de Cel Communicatie een grootscheepse communicatiecampagne op touw, waarin bekende 

vrouwen van diverse herkomst, achtergrond of geaardheid onder de aandacht werden gebracht. 

 

 

Acties voeren om het publiek dat slachtoffer is van meervoudige discriminatie, te 
sensibiliseren en te informeren, samen met de verenigingen die deze groep 
vertegenwoordigen.  

Rekening houden met deze diversiteit bij visuele infocampagnes zodat alle 
vrouwen zich betrokken voelen.  

Vrouwelijke nieuwkomers in ons land informeren over hun rechten in België.  

2014 

• Gegevens nog 
niet beschikbaar 

2016 

• Gegevens nog 
niet beschikbaar 

2018 

• Gegevens nog 
niet beschikbaar 
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4.7. Gedetailleerde analyse 
 

BAPA Brussel is een vrij jong orgaan dat zich toelegt op het opvangen van nieuwkomers in België. 

Voor Belgen en mensen van vreemde origine, of behorend tot de LGBTQI-gemeenschap, of mensen met een handicap, 

heeft de Cel Gelijke Kansen heel wat partners kunnen aantrekken via oproepen tot projecten en met de Themaweken in 

samenwerking met vrouwenverenigingen die actief zijn op het terrein. 

Zo subsidiëren we bijvoorbeeld jaarlijks, sinds het ontstaan ervan, het Massimadi Festival, een filmfestival gewijd aan 

personen met Afrikaanse roots en de LGBTQI-gemeenschap. 

De Stad steunt ook bijna jaarlijks de vzw AWSA, een seculiere en gemengde vereniging die ijvert voor vrouwenrechten 

voor vrouwen uit de Arabische wereld. 

Verder werken we samen met de Unie van Afrikaanse Vrouwen (UFA), GAMS, Omnya en vele andere. 
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5. Communicatie 

5.1. Context 
 

Toespraken, colloquia, posters, video's, websites, officiële teksten, ... : de interne en externe communicatie van 

overheidsinstanties neemt verschillende vormen aan. Zonder voortdurende waakzaamheid, worden vaak onbewust heel 

wat genderstereotypen gebruikt. Deze worden gekenmerkt door drie aspecten: Ten eerste, een sterk onevenwicht 

tussen het aantal vrouwen en mannen dat aan bod komt; ten tweede, een beperkt repertoire van rollen en situaties 

waarin vrouwen en mannen worden gedwongen, waardoor ze feitelijk worden beperkt in hun zijn en handelen; en ten 

derde, het bepalen van een rangorde van statussen en functies volgens geslacht, ten nadele van vrouwen. Deze 

voorstellingen waar burgers voortdurend aan worden blootgesteld, versterken de genderstereotypen en de ongelijkheid 

tussen vrouwen en mannen. Om het tij te keren, moeten de Staat en de lokale overheden het voorbeeld geven, door 

onder meer het budget voor communicatie op gepaste wijze te besteden.
7
 

 

5.2. Algemeen doel 
 

Communicatiemiddelen ontwikkelen die vrij zijn van stereotypen, die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 

bevorderen en die zich zowel tot vrouwen als mannen richten. 

 

5.3. Partners 
 

 

 

                                                             
7
 Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, GUIDE PRATIQUE pour une communication publique sans 

stéréotype de sexe, Parijs, 2015, 36 bladzijden. 

Intern 
• Cel Communicatie 

• Cel Interne Communicatie 

Extern • Communicatiebureaus 
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5.4. Specifieke doelstellingen 
 

 

 

5.5. Indicatoren 2014 – 2016 – 2018 
 

 Aantal beambten die een opleiding volgden in niet-stereotyp communiceren  

 

 Aantal gevoerde acties tegen stereotypering 

 

 

5.6. Concrete acties 
 

 Opleidingen in niet-seksistische communicatie, als onderdeel van het pakket "Gender" in 2015, met een 

beambte van de Cel Interne Communicatie.   

 

Instrumenten verspreiden om te controleren of de communicatie niet seksistisch is.  

Acties op touw zetten die wijzen op de schadelijke gevolgen van stereotypen. 

Medewerkers opleiden rond niet-seksistische communicatie. 

2014 

•0    

2016 

•  6 

2018 

•  0 

2014 

•  0 

2016 

•  3 

2018 

•  1 
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5.7. Gedetailleerde analyse 
 

Momenteel is het moeilijk om de opleidingsbehoeften van de communicatiemedewerkers in de verschillende diensten te 

identificeren. We gaven dan ook de voorkeur aan het verspreiden van een tool.  

Het luik "stereotypering bestrijden" is ook terug te vinden in de bevoegdheidsgebieden van het Jonge Kind, Jeugd en 

Human Resources. Hier wordt stereotypering bestreden in de communicatie en aan de hand van grote 

sensibiliseringscampagnes rond deze problematiek. 

De Cel Gelijke Kansen zal begin 2019 een grote campagne hierrond voeren - in 2018 was het budget hiervoor 

ontoereikend. 
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6. Human Resources 

6.1. Context 
 

Het personeelsbeleid van de Stad kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de gelijkheid van vrouwen en 

mannen. Dat kan via vier actiedomeinen: werving en promotie, bestrijding van seksuele intimidatie, een gezonde work-

life balance promoten en ten slotte de strijd tegen genderstereotypering aangaan. 

In België bedraagt de loonkloof per uur 10% in het voordeel van mannen, maar 22% op jaarbasis (vanwege het aantal 

vrouwen die deeltijds werken). Het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen, verklaart grotendeels de 

ongelijkheid op de arbeidsmarkt. En dat is een rechtstreeks gevolg van de ongelijke verdeling van de zorgtaken. Maar 

het wijst ook op de stereotype verwachtingen op de arbeidsmarkt zelf en op segregatie.
8
 

Gemiddeld genomen zijn mannen van 18 jaar en ouder op een doorsnee weekdag 1 uur en 23 minuten langer bezig met 

betaald werk maar hebben ze desondanks 44 minuten meer vrije tijd dan vrouwen. Vrouwen besteden dan weer 1 uur en 

20 minuten meer aan huishoudelijk werk en 15 minuten meer aan de kinderen. Tijdens het weekend verdwijnt het 

verschil tussen vrouwen en mannen wat betreft betaald werk weg, maar het verschil in huishoudelijk werk, kinderzorg en 

vrije tijd blijft behouden. 

Ook het feit dat men al dan geen kinderen heeft, heeft een verschillende impact op arbeid al naargelang men man of 

vrouw is. Zo vermindert het ouderschap de aanwezigheid van vrouwen op de arbeidsmarkt. De werkzaamheidsgraad 

van vrouwen daalt immers van 65% naar 58,4% vanaf 3 kinderen. Op de werkzaamheidsgraad van mannen heeft het 

dan weer een positief effect. Deze stijgt van 73,3% naar 80,4% bij vaders van minstens 3 kinderen
.9  

Wat betreft de vertegenwoordiging van vrouwen in managementposities, blijkt dat vrouwen slechts 10,1% 

vertegenwoordigen van de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. In niet-beursgenoteerde 

ondernemingen is dat slechts 7,1% (2012). Slechts 11,6% van de directeuren-generaal van de federale 

overheidsdiensten zijn vrouwen. 

 

6.2. Algemeen doel 
 

De gelijkheid in alle beleidsmaatregelen en procedures die verband houden met het personeelsbeheer en de 

verschillende onderdelen ervan garanderen en het bewustzijn van de medewerkers aanwakkeren. 

                                                             
8
 VAN HOVE, Hildegard en DE VOS, Dietert. De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2017. Instituut 

voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, 2016, 87 blz. 
9
 Dr.GLORIEUX, Ignace en VANTIENOVEN, Theun Pieter. Gender en tijdsbesteding. Instituut voor de gelijkheid van vrouwen 

en mannen, 2016, 120 blz. 
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6.3. Partners 

 

 

6.4. Specifieke doelstellingen 
 

 

 

6.5. Indicatoren 2014 – 2016 – 2018 
 

 Aantal vrouwen en mannen in managementfuncties (A6 en +) 

 

Intern 
• Departement Human Resources 

• Cel Psychosociale Aspecten 

• Interne communicatie 

De gelijkheid van vrouwen en mannen in managementfuncties (A6 en +) en A-rangen 
garanderen of deze gelijkheid handhaven 

Het aantal vrouwelijke of mannelijke medewerkers vergroten in niet-traditionele beroepen 

De zichtbaarheid en een goed begrip van de wet tegen seksuele intimidatie en de 
procedures die de Stad hieromtrent heeft ingevoerd, garanderen  

Maatregelen nemen om de combinatie werk-privé te verbeteren 

Een gelijke toegang bevorderen tot opleidingen die leiden tot een promotie 

2014 

•  ♀ : 27 (37%) 

•  ♂ : 46 (63%) 

2016 

•  ♀ : 34 (40%) 

•  ♂ : 50 (60%) 

2018 

•  ♀ : 52 (48%) 

•  ♂ : 57 (52%) 
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 Aantal mannen en vrouwen in rang A 

 

 

 Aantal vrouwen en mannen in weinig gemengde departementen 

 

 

 Aantal geopende dossiers i.v.m. seksuele intimidatie of sekse-gerelateerd geweld, bij de Cel Psychosociale 

Aspecten  

 

 

 Aantal mannelijke medewerkers dat gebruik maakt van het recht op afwezigheid ten behoeve van personen ten 

laste (ouderschapsverlof, ...). 

 

 

 Aantal mannelijke medewerkers dat ervoor kiest minder uren te gaan werken 

 

 

 

2014 

•  ♀ : 169 (46%) 

•  ♂: 196 (54%) 

2016 

•  ♀ : 245 (52%) 

•  ♂ : 225 (48%) 

2018 

•  ♀ : 288 (55,5%) 

•  ♂ : 231 (44,5%) 

2014 

•  Wegenniswerken: 6% ♀ 

• Stedenbouw: 26% ♀ 

• Bevolking: 85% ♀ 

• Onderwijs: 72% ♀ 

• HR: 73% ♀ 

2016 

• Wegenniswerken: 7% ♀ 

• Stedenbouw: 33% ♀ 

• Bevolking: 88% ♀ 

• Onderwijs: 68% ♀ 

• HR: 71.5% ♀ 

2018 

•  Wegenniswerken: 7% ♀ 

• Stedenbouw: 56.3% ♀ 

• Bevolking: 87% ♀ 

• Onderwijs: 66% ♀ 

• HR: 71% ♀ 

2014 

•  3 informele dossiers  

•  1 aangifte van 
gewelddaad 

2015 

•  4 informele dossiers 

•  5 aangiften van 
gewelddaden 

2016 

•  3 informele dossiers  

•  1 verzoek om 
formele interventie 

2014 

•  ♂ 22 
medewerkers 

2015 

•  29 
medewerkers 

2018 

•  21 
medewerkers 
(18%)  

2014 

•  ♂ : 140 (7,6%) 

2015 

•  ♂ : 151 (8%)  

2018 

•  ♂ : 166 (23%) 
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 Aantal medewerkers dat zich heeft ingeschreven voor de opleiding gemeentelijk management 

 

 

 Aantal medewerkers dat de opleiding gemeentelijk management succesvol heeft doorlopen 

 

 

 

6.6. Concrete acties 
 

Sinds 2014:  

 Meer vrouwen aannemen voor kaderfuncties en in niet-traditionele beroepen 

 Implementatie van het diversiteitsplan, inclusief doelstellingen voor gendergelijkheid (zie het diversiteitsplan 

opgesteld door de HR-departement van de Stad) 

 Verspreiding van een infobrochure over ouderschapsverlof voor mannen 

Te voorzien:  

 Vervrouwelijking van beroepsnamen 

 Invoering van telewerk 

 Babysit-cheques (late vergaderingen en gemeenteraad) 

 Dag van de rechten van de vrouwen bij de Stad 

 Opleidingen rond de nieuwe wet over seksuele intimidatie  

 Bewustmakingscampagne rond ouderschapsverlof 

 

  

2012 

•  ♀ 3 

•  ♂ 4 

2014 

•  ♀ 3  

•  ♂ 3 

2017 

•  ♀ : 1  

•  ♂ : 1 

2012 

•  ♀ 0 

•  ♂ 3 

2014 

•  ♀ 1  

•  ♂ 2 

2017 

•  ♀ : 1  

•  ♂ : 1 
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6.7. Gedetailleerde analyse 
 

De evolutie van de indicatoren is doorgaans positief wat betreft de kaderfuncties en de niet-traditionele beroepen. Dit 

geldt niet voor het Departement Bevolking welke de werknemers van de kinderdagverblijven omvat. Deze sector slaagt 

er maar erg moeizaam in om mannen te rekruteren (er zijn er niet veel op de arbeidsmarkt). Om hierop in te spelen, 

werden er gerichte acties gevoerd voor jongeren die op zoek zijn naar de juiste beroepsoriëntatie (zie hoofdstuk Jeugd 

en Openbaar onderwijs). 

De behandeling van intimidatie en seksueel geweld wordt wettelijk erg goed omkaderd. Een recente wet
10

 (28 april 2014) 

herdefinieert "psychosociale risico's op het werk”. Deze wet impliceert een nieuwe reeks rechten voor medewerkers en 

vooral ook nieuwe procedures om deze indien nodig te laten gelden. Het zou dan ook nuttig zijn om algemene informatie 

hieromtrent te verspreiden. Er wordt nu ook een systeem van vertrouwenspersonen opgezet. Men zou idealiter moeten 

wachten tot deze personen effectief zijn aangesteld en hun opleiding hebben voltooid om volledige informatie te kunnen 

verstrekken. 

We merken op dat de arbeidstijdvermindering beter wordt verdeeld, ook al is deze niet gekoppeld aan een specifieke 

voorziening om de zorg voor kinderen, ouderen of zieken, enz., te vergemakkelijken. 

   

                                                             
10

 Voor meer info: http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=41483, geraadpleegd op 24/05/2018  

http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=41483
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7. Overheidsopdrachten 

7.1. Context 
 

De nieuwe wet inzake overheidsopdrachten en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn op 30 juni 2017 in werking getreden 

met als hoofddoel de EU-richtlijnen 2014/24/EU (klassieke sectoren) en 2014/25/EU (speciale sectoren) in te voeren. 

In deze nieuwe wetgeving zijn uitsluitingsclausules opgenomen, waaronder de schending van alle wettelijke 

verplichtingen op het gebied van sociale (...) wetgeving (...). 

Bovendien verplicht de nieuwe wetgeving ondernemers die geïnteresseerd zijn in een overheidsopdracht om een 

uniform Europees aanbestedingsdocument (UEA) in te vullen, dat dienst doet als uitdrukkelijke verklaring op erewoord 

dat er geen uitsluitingsgronden (inclusief inbreuken op de sociale wetgeving) van toepassing zijn op de 

kandidaatstelling.
11

 

 

7.2. Algemeen doel 
 

Waar mogelijk en relevant in de openbare aanbestedingen, bij de omschrijving van de opdracht en indien mogelijk ook in 

de uitvoeringsvoorwaarden, criteria opnemen die de gelijkheid van vrouwen en mannen bevorderen. 

 

7.3. Partners 
 

 

 

 

                                                             
11

 https://www.ordiges.com/blog/nouvelle-legislation-marches-publics/, geraadpleegd op 24/05/2018 

Intern 

• Cel Overheidsopdrachten van de Aankoopcentrale 

• Cel Overheidsopdrachten van Stedenbouw 

• Cel Overheidsopdrachten van Wegeniswerken 

• Cel Overheidsopdrachten van Grondregie   

Extern 
• GOB Plaatselijke besturen 

• Gemeenten of overheidsdiensten die rond dezelfde thema's werken 

https://www.ordiges.com/blog/nouvelle-legislation-marches-publics/
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7.4. Specifieke doelstellingen 
 

 

 

7.5. Indicatoren 2014 – 2016 – 2018 
 

 Aantal personen dat bewust werd gemaakt of dat een opleiding volgde rond de genderkwestie in 

overheidsopdrachten 

 

 

 Aantal overheidsopdrachten met een beschouwing over de gelijkheid van vrouwen en mannen  

 

 

7.6. Concrete acties 
 

Sinds 2014:  

 Opleiding van twee medewerkers via een deelname aan de regionale werkgroep 

De sleutelsectoren sensibiliseren en opleiden zodat zij hun bestekken opmaken 
rekening houdende met de gelijkheidsdoelstellingen 

Uitwisselingen op gewestelijk niveau mee versterken  

Alle diensten die gespecialiseerd zijn in overheidsopdrachten betrekken bij de 
benadering van het gewest 

2014 

•  0 

2016 

•  2 

2018 

• 1  

2014 

•  0 

2016 

•  0 

2018 

•  0  
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 Deelname aan de organisatie van het gewestelijk colloquium 

 Opname van een bewustmakingsnota rond genderbudgeting in het vademecum van de Aankoopcentrale ter 

attentie van de klant (dit project zal in september 2018 worden afgerond). 

De klant uitnodigen om gendercriteria op te nemen in de definitie en omschrijving van zijn behoeften m.a.w. 

lang voor de gunning van de opdracht. 

 

Te voorzien: 

 Procedure om genderbudgeting en overheidsopdrachten aan elkaar te koppelen. 

 Bewustmaking en opleiding van werknemers die in sleutelsectoren werken en die regelmatig bestekken 

opmaken.  

 De besluiten van het colloquium van 2016 verspreiden van zodra deze gepubliceerd zijn. 

 

 

7.7. Gedetailleerde analyse 
 

In 2016 nam de stad Brussel (Cel Overheidsopdrachten van de Aankoopcentrale en Cel Gelijke kansen) deel aan een 

project van de GOB Brussel Plaatselijke Besturen om na te denken over de integratie van de voorschriften inzake 

gendergelijkheid in overheidsopdrachten.  

De gewestelijke toezichthoudende overheid is immers bevoegd om de lokale bestekken te controleren en de logica 

vereist dan ook dat de gemeenten die de principes voor gendergelijkheid willen invoeren bij de gunning van 

overheidsopdrachten, met elkaar samenwerken onder toezicht van het gewest.  

Dit project werd afgesloten met een colloquium, waarvan de documenten binnenkort op verzoek beschikbaar zullen zijn 

bij de dienst Gelijke Kansen van de GOB Lokale Overheden. 

Er werden twee projecten onderzocht: een project voor de herinrichting van een sportzaal en een project voor de 

levering van uniformen. Uit deze oefening is gebleken dat er vrij weinig speelruimte is om criteria voor gendergelijkheid 

op te nemen. Het blijkt moeilijk om systematisch criteria te integreren.  

Het is efficiënter om de bron aan te pakken en te beginnen bij de te vervullen behoefte.  

In het bestek zou bijvoorbeeld moeten worden bepaald dat schoolboeken vrij moeten zijn van genderstereotypen. 

Daarnaast zou eventueel informatie hieromtrent moet worden verstrekt aan potentiële inschrijvers. In een bestek voor de 

herinrichting van een openbaar plein zou bijvoorbeeld moeten worden verduidelijkt worden dat ervaring of kennis over 

genderkwesties en openbare ruimten extra punten kan opleveren.      

Het linken van genderbudgeting aan openbare aanbestedingen is eenvoudigweg bedoeld om de opdrachten te 

onderscheiden die een genderdimensie kunnen hebben volgens de categorie waarin de overeenkomstige begrotingslijn 

is ingedeeld. Bijvoorbeeld: levering van bureaus: het overeenkomstige artikel wordt ingedeeld in categorie 1 = neutraal; 

dit betekent dat voor deze opdracht en met de kennis waarover men op dit ogenblik beschikt, geen bestek kan worden 

opgemaakt dat de gelijkheid van vrouwen en mannen bevordert.  
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8. Jeugd en het jonge kind 

8.1. Context 
 

Vanaf de kleuterschool tot het einde van hun beroepsopleiding vormen jongeren een cruciale doelgroep voor het streven 

naar meer gelijkheid, het wegwerken van stereotypen en de strijd tegen gendergerelateerd geweld. 

Meisjes doen het beter op school, vooral in de lagere sociale klassen, maar zij verzilveren hun goede resultaten niet in 

prestigieuze richtingen of academische beroepskwalificaties. Bij het kiezen van een studierichting gaan mannen voor 

techniek, welomschreven industriële kwalificaties en richtingen die leiden naar machtsposities, terwijl vrouwen belanden 

in richtingen waar persoonlijke, quasi privatieve relaties centraal staan, minder welomschreven kwalificaties in de tertiaire 

sector en veel minder garantie om het 'glazen plafond' te doorbreken (Anne-Marie Daune-Richard (2001)) 
12

 

Het zijn niet zozeer de verschillen in vaardigheden, zoals gedefinieerd in het debat aangeboren vs. Verworven 

kenmerken, die aan dit proces ten grondslag liggen, maar eerder verschillen in attitudes (Duru-Bellat, 1994). Die 

attitudes worden gevoed door stimuli, verwachtingen, regels en negatieve prikkels van familie en leeftijdsgenoten, maar 

ook van het onderwijzend en ondersteunend personeel. Deze voortdurende socialisatie, constructie en herhaling van 

mannelijke en vrouwelijke gendernormen uit zich bijvoorbeeld in genderverschillen in het zelfvertrouwen en het 

vertrouwen in de eigen vaardigheden (Caille en O’Prey, 2005).
13

 

(...) de horizontale en verticale segregatie op de arbeidsmarkt vinden we overal terug op school: op alle niveaus, van de 

kleuterschool tot de universiteit, worden kinderen en adolescenten geconfronteerd met het feit dat "vrouwelijke 

leerkrachten gespecialiseerd zijn in disciplines die geen rol spelen bij de schoolkeuze, en dat zij driemaal vaker functies 

van  onderwijsassistenten bekleden dan mannen en zelden de functie van hoofddocent bekleden".
14

 

Wat de kinderopvang betreft, is enerzijds toegang tot een financieel, toegankelijke zorgvorm een conditio sine qua non 

voor sommige vrouwen om te kunnen blijven werken en zo hun financiële onafhankelijkheid te behouden en zichzelf te 

ontplooien. Anderzijds is een kinderdagverblijf ook de plaats waar het kind voor het eerst in contact komt met de 

maatschappij en waar het stereotypen krijgt opgedrongen die ofwel worden versterkt, ofwel worden bestreden.  

Literatuur is overigens één van de vectoren van stereotypen bij de jeugd. Bibliotheken kunnen deze stereotypen dan ook 

"ontmantelen", gelet op het feit dat er steeds meer niet-stereotiepe werken worden uitgegeven. 

 

8.2. Algemeen doel 
 

Het bestrijden van ongelijkheden tussen meisjes en jongens en van stereotypen in het onderwijs en in de 

kinderdagverblijven, door een opvangsysteem aan te bieden dat voor iedereen toegankelijk is. 

                                                             
12

 LE PRÉVOST, Magdalena, "Genre & pratique enseignante Les modèles pédagogiques actuels sont-ils égalitaires? ", 

gecoördineerd door LOOTVOET Valérie, reeks "Les cahiers de l’UF", Université des Femmes, Brussel, 2009, 157 blz. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
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8.3. Partners 

 

8.4. Specifieke doelstellingen 
 

 

8.5. Indicatoren 2014 – 2016 – 2018 
 

 Aantal initiatieven ter bestrijding van gendergerelateerde intimidatie in de scholen van de Stad 

 

Intern 

• Departement Openbaar Onderwijs 

• Departement Bevolking 3 

• BRAVVO 

• Kinderopvangtehuis 

• Jeugddienst 

• Bibliotheken  

Het bestrijden van stereotypen in het onderwijs, bij de keuze van studierichting en bij 
naschoolse activiteiten 

Het toekenningspercentage van opvangplaatsen in de openbare kinderdagverblijven 
verhogen 

Gendergerelateerde intimidatie bestrijden in de scholen en tijdens naschoolse 
activiteiten die door de Stad worden georganiseerd 

Stereotypering in de bibliotheken bestrijden 

2014 

•  Gegevens niet 
beschikbaar 

2016 

•  2 

2018 

•  4 
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 Aantal instellingen die opleidingen aanbieden rond het bestrijden van stereotypen  

 

 

 Aantal instellingen die deelnemen aan een project van het type "Genderbibliotheek
15

"  

 

 

 Aantal opvangplaatsen in kinderdagverblijven van de Stad 

 

 

 Aantal positieve antwoorden op aanvragen voor een plaats in een kinderdagverblijf van de Stad 

 

 

 Percentage aanvragen en positieve antwoorden voor opvangplaatsen voor kinderen uit eenoudergezinnen 

 

 

 

 

                                                             
15

 Vertaald van het frans « Bibliothèque en tous genres » 

2014 

•  0 

2016 

•  1 

2018 

•  2  

2014 

•  0% 

2016 

•  100% 

2018 

•  100%  

2013 

•  1120 

2016 

•  1394 

2018 

• 1518  

2014 

•  38% 

2016 

•  36% 

2017 

•  52,15%  

2014 

•  aanvragen: 18% 

•  antwoorden +: 
28% 

2016 

• aanvragen: 11% 

• antwoorden +: 
12% 

2017 

•  aanvragen: 12% 

• antwoorden +: 
11%  
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8.6. Concrete acties 
 

Sinds 2014:  

 Inspirerende en filosofische workshops rond de thema's: gender en de constructie van mannelijkheid, 

stereotypen in kleding, seksistische beledigingen en pesten op school 

 De tentoonstelling: "Jongens en meisjes… bestemming bekend?" België 1830 – 2000" (1000 bezoekers) 

 Studiedag: "Hoe komaf maken met genderstereotypering in het onderwijs?" 

 Opleidingen op school: "Genderdimensie in het schoolsysteem. Hoe komaf maken met ongelijkheden? 

Richtsnoeren en instrumenten voor leerkrachten." 

 Filosofieruimte in de bibliotheek van de Rijke Klaren  

 Communicatie "Allemaal naar de bibliotheek ... Allemaal, echt?" 

 Dag tegen pesten  

 Actie "Roos of blauw, alleen als ik het wil", in alle bibliotheken van de Stad. 

 Cursus "Theoretische en praktische benadering van culturele diversiteit en de genderdimensie" voor 

toekomstige leerkrachten die Pedagogie studeren aan de Hogeschool Francisco Ferrer (HEFF).  

 Acties om meisjes aan te moedigen om zich in te schrijven in typische jongens-richtingen, en vice versa.  

 Deelname aan het festival "Dames Draaien" sinds 2010 

 

Te voorzien: 

 Een extra punt toekennen voor gendermainstreaming bij de toekenning van subsidies (denkoefening rond de 

begunstigden van de actie en genderstatistieken) 

 Nadenken over een systeem voor kinderopvang 7 dagen op 7 en 24 uur per dag voor mensen die volgens 

gespreide werkuren functioneren 

 

8.7. Gedetailleerde analyse 
 

In 2011 heeft de stad Brussel het "Europees Handvest voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in het lokale leven" 

goedgekeurd. Vervolgens is binnen het departement Openbaar Onderwijs het genderproject opgestart, om bewustzijn te 

creëren rond genderstereotypen, een kritische geest te ontwikkelen, niet-discriminerende onderwijspraktijken te 

stimuleren, gelijkheid te promoten en de deelname aan activiteiten, zonder onderscheid naar geslacht, te bevorderen.  

Daarnaast heeft het departement Openbaar Onderwijs haar educatieve project, dat van toepassing is op alle 

schoolinstellingen, geëvalueerd in 2014. Dat stelt gelijkheid als één van de kernwaarden van het onderwijs van de Stad 

voorop. Deze waarde werd ook omgezet in de verschillende strategische doelstellingen van het PULSAR-plan, het 

strategisch plan van het departement en tevens het beheers- en bestuursinstrument voor alle schoolinstellingen. Het 

wordt geïmplementeerd binnen alle scholen die deze doelstellingen trachten te bereiken door verschillende projecten op 

te zetten.  

Elk jaar organiseert de Stad activiteiten voor elk onderwijsniveau.  

Een greep uit de vele grootschalige initiatieven:  

- Studiedagen: "Gender in het onderwijs, of hoe stereotypering tegen te gaan" (1 april 2015), met 

gendergelijkheid als thema voor de Ferrer-dag 2017. De vzw "Dames draaien" organiseerde een workshop over 

de promotie en waardering van het werk van vrouwen in de artistieke en culturele wereld, en voornamelijk in de 

audiovisuele sector. Vervolgens organiseerde vzw "Le  

Monde Selon Les Femmes" een workshop, waar de genderbenadering aan bod kwam en methodologische 

instrumenten werden aangereikt om de sociale verhoudingen te begrijpen. Tot slot wijdde de vzw "Tels Quels" 

een workshop aan de strijd tegen homofobie en verschillende seksuele geaardheden. De drie workshops 

samen brachten meer dan 60 studenten samen uit verschillende richtingen van de Hogeschool. In 2017 werd 

ook een conferentie georganiseerd in samenwerking met de vzw "GAMS" (Groep voor de afschaffing van 

vrouwelijke genitale verminking) met het thema "Sex-E-quality?  Of gendergelijkheid?". Het doel van deze 
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conferentie was om de volgende vragen te beantwoorden: vrouwelijke genitale verminking wordt sinds 2000 

strafrechtelijk vervolgd in België maar wat is de werkelijke situatie van vrouwen in Europa en in de wereld? Hoe 

moeten beroepsmensen in de gezondheidszorg opgeleid worden om deze problematiek aan te pakken? 

Waarom moeten ook mannen bij deze strijd worden betrokken? Meer dan 200 studenten uit verschillende 

richtingen namen deel aan deze activiteit. 

 

- Dag tegen pesten: 

 

o Op 26 januari 2017 werd in het Atheneum Léon Lepage een fresco ingehuldigd dat door de leerlingen 

van de school werd gemaakt. De centrale pijler van hun werk: een diepgaande reflectie over het 

voorkomen van pesterijen op school. Dit project dat in het atheneum werd gerealiseerd, werd in 

samenwerking met het centrum voor leerlingenbegeleiding van de school, de vereniging NOTA BENE 

en de schoolbemiddelingsdienst BRAVVO tot stand gebracht. 

 

o Op maandag 4 december 2017 heeft de HEFF voor de studenten van de pedagogische afdeling een 

opleidingsdag georganiseerd over pesterijen en ongewenst gedrag om ze kennis te laten maken met 

de preventie- en interventiemiddelen en ze te gebruiken. Het ging er onder meer om, via een actieve 

aanpak, de grenzen te bepalen en de elementen te identificeren die het gebruik van de voorgestelde 

middelen en de tussenkomst van externe diensten van buiten de school te vergemakkelijken. In dit 

kader hebben de studenten deelgenomen aan workshops die werden georganiseerd door de vzw 

BRAVVO en de bemiddelingsdienst van de Stad Brussel, de dienst voor gezondheidsbevordering op 

school van de Stad Brussel, de filosofieworkshops van de Stad Brussel, de schoolbemiddelingsdienst 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de dienst OpenAdo van de provincie Luik, het Comité des 

élèves francophones (Réseau Prévention), Graine de médiateur, de vzw Media Animation en Child 

Focus. 

 

o Op 20 april 2018 werkten de middelbare scholen van stad Brussel rond het thema "pesten". Heel wat 

leerlingen stapten tot aan de Grote Markt en legden er een symbolisch handvest neer. Deze tocht 

tegen pesten betekende voor de 300 leerlingen van de scholen van de stad Brussel het hoogtepunt 

van een jaar lang hard werken. In een handvest dat werd opgesteld door de scholen, benadrukten de 

leerlingen: "Iedereen heeft recht op respect voor zichzelf, zijn genderidentiteit en zijn seksuele 

geaardheid. Dit omvat het recht om de ruimte vrij te bezetten, om kleding naar keuze te dragen, om 

zijn seksuele geaardheid niet te onthullen of juist wel bekend te maken, in overeenstemming met de 

wet en het huishoudelijk reglement. Ieder individu heeft het recht om beslissingen te nemen over zijn 

of haar seksuele intimiteit of verlangens volgens zijn maturiteit. Gelijkheid tussen mannen-vrouwen-

transgenders-bi's is een fundamenteel recht." 

 

o In 2018 zette het team van het PMS 4 in samenwerking met de ombudsman voor de scholen een 

project op voor de eerste klassen van het secundair onderwijs. Het project werd opgezet in drie 

opeenvolgende fasen, waarbij in eerste instantie activiteiten in de klassen werden georganiseerd rond 

het thema "pesten". Door middel van samenwerkingsspelletjes kwamen de leerlingen tot een 

algemene theoretische inbreng. Het actieve deel was vervolgens gericht op het emotionele aspect. In 

dit deel werd beroep gedaan op een actrice en een fotograaf. Dit werk leidde uiteindelijk tot een 

tentoonstelling en een ontmoeting met andere scholen van de stad Brussel. Ter gelegenheid daarvan 

droegen de leerlingen trots de armband die ze voor de gelegenheid hadden gemaakt: "Het gaat je 

aan!" 

 

- De workshops "I’m" (vier bijeenkomsten gespreid over 2014-2015 in samenwerking met vzw Gender at Work) 

over de constructie van de mannelijke identiteit.  

 

- De tentoonstellingen: "Droits dans les yeux" (2016); "Salaire vital" (2016); "Les femmes pendant la Grande 

Guerre" (2017); "Respect" in samenwerking met de directie Gelijke Kansen van de Federatie Wallonië-Brussel. 

Deze laatste tentoonstelling stelt het parcours van de Franse vereniging "Ni Putes ni Soumises" voor. 

  

- De opleiding "Theoretische en praktische benadering van culturele diversiteit en de genderdimensie” 

voor toekomstige leerkrachten, gaat in op het belang van menselijke diversiteit in termen van cultuur en gender 

en het effect ervan op onze samenlevingen en het lerarenberoep. De module heeft als doel toekomstige 
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leerkrachten te leren omgaan met deze diversiteit en er rekening mee te houden in hun attitude en bij het 

opzetten van het onderwijs-leerproces waarvoor zij verantwoordelijk zullen zijn. 

 

- Sport Experience: twee dagen tegen genderstereotypen in de sport (2017 en 2018). Gelet op het succes 

van het evenement zal het voortaan elk jaar worden herhaald. Dit project is een manier om genderstereotypen 

in de sport onder de aandacht te brengen en op een speelse en impactvolle manier aan te pakken - 150 

leerlingen van de derde middelbare graad werden samengebracht om de meest uiteenlopende sporten te 

beoefenen die vaak ten onrechte als een "vrouwensport" of "mannensport" worden bestempeld (bijvoorbeeld 

ritmische gymnastiek, synchroonzwemmen, rugby, waterpolo, aquabike, watertrampoline, vechtsporten en 

dans). Tegelijkertijd wordt ook het gezondheidskapitaal van de leerlingen beschermd door sportbeoefening. 

 

- Acties om meisjes aan te moedigen om zich in te schrijven in typische jongens-richtingen, en vice 

versa. Op 23 en 24 maart 2018 organiseerden vier scholen voor sociale promotie en de twee CGT's van de 

Arts & Métiers Campus hun opendeurdagen met als thema de plaats van de vrouw in onze gespecialiseerde 

beroepen. Alle beroepsopleidingen van de Campus werden er voorgesteld, van elektriciteit tot infografie, 

sieraden en koeltechnieken.  

Animaties in het kader van Girls Day, Boys Day (van 2014 tot 2017). Het project richt zich op leerlingen van de 

eerste en tweede graad van het secundair onderwijs en omvat activiteiten in de klas om genderstereotypen te 

ontkrachten en ontmoetingen met professionals. Het doel van het project is om meisjes en jongens kennis te 

laten maken met de arbeidsmarkt door banen en beroepen voor te stellen die "atypisch" zijn voor hun geslacht. 

Meer en meer klassen nemen deel aan “Girls Day, Boys Day”, dat tot doel heeft meisjes en jongens 

onconventionele paden te laten betreden, wat essentieel is voor het nastreven van andere doelen, waaronder 

de meeste HR-doelen (zie hoofdstuk 6 Human Resources, blz. 20). 

 

- Conferenties: "Marguerite De Riemacker-Legot, de eerste vrouwelijke Belgische minister", "Fatou Diome, 

ontmoeting in Espace Magh in samenwerking met Femmes Prévoyantes", "Labo sexo: bonnes nouvelles du 

plaisir féminin" of iets explicieter "De vrouwelijke seksualiteit onder de loep", "Kunsteducatie voor vrouwen in 

Brussel vanaf de ballingschap van Louis David in Brussel tot het begin van de 20ste eeuw", "Belgische 

kunstenaressen in de XIXe eeuw", "Olympe de Gouges en de Verklaring van de rechten van de vrouw en de 

burger").  

 

- Opleidingen voor leerkrachten in de opleidingencatalogus van CEPEONS: "Geslacht, gender en seksuele 

geaardheid: beter begrijpen om stereotypen en clichés te ontkrachten" en "Gendergelijkheid: meisjes - jongens, 

als de school elk kind zijn eigen pad laat kiezen”.  

 

- Gender budgeting: het departement Openbaar Onderwijs heeft een proefproject gelanceerd in drie 

onderwijsinstellingen (kleuter, lager en secundair) om, in samenwerking met de directies en de educatieve 

teams, een analyse van de praktijken en uitgaven uit te voeren met het oog op de voorlegging van een 

vademecum met goede praktijken aan andere scholen van de Stad. In samenwerking met de pedagogische 

teams, werden er gedachtewisselingen rond gender georganiseerd voor de leerlingen. Dat gebeurde rond 

bepaalde thema's waaronder de verdeling van de recreatieruimten, de toegang tot sanitaire voorzieningen, de 

keuze van de vrijetijdsbesteding tijdens ontspanningsmomenten, enz. Deze gedachtewisselingen werden 

gehouden in het kader van workshops filosofische beschouwing en artistieke expressie. 

 

Daarnaast blijft het aantal plaatsen in de kinderdagverblijven van de Stad gestaag toenemen. De dekkingsgraad 

stagneert of daalt, maar dit resultaat dient bijgesteld te worden omdat de kinderen die pas na de oorspronkelijk door de 

ouders gevraagde datum in het kinderdagverblijf worden ingeschreven, niet voorkomen in de cijfers. Nochtans komen 

deze kinderen toch terecht in de structuren van de Stad. Het percentage positieve antwoorden op aanvragen van 

eenoudergezinnen overtreft nog steeds het aanvraagpercentage, wat aantoont dat er specifieke aandacht uitgaat naar 

kwetsbaardere gezinnen.   
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9. Sport 

9.1. Context 
 

Sport speelt een belangrijke rol in het verrijken van het gemeenschapsleven en het garanderen van het recht op 

gezondheid. Vrouwen en mannen hebben evenveel recht op toegang tot activiteiten en sportinfrastructuren. Het is best 

mogelijk dat zij verschillende interesses hebben, maar dat kan het gevolg zijn van de internalisering van stereotypen. 

Uit de analyse blijkt dat meisjes en jongens ongelijk verdeeld zijn over de ruimten, infrastructuren en vrije tijd: jongens 

zijn veruit dominant in de georganiseerde vrijetijdsbesteding en meisjes vallen massaal uit. Alles lijkt erop te wijzen dat 

jongens zich massaal inzetten in de openbare ruimten en dat de meisjes eruit verdwijnen om zich in de privésfeer terug 

te trekken. Ongelijke toegang, rekening houdend met de voordelen van culturele, sport en vrijetijdsactiviteiten, vormt een 

echte uitdaging.
16

 

Heel wat jonge vrouwen stoppen met sporten in de pubertijd. Twee derde stopt volledig voor de leeftijd van 18 jaar.
17

 

In 2015 bestond slechts 31% van het aantal leden van sportclubs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit vrouwen.  

In 2015 bestond 79% van de deelnemers aan de 20 km van Brussel uit mannen.
18

 

 

9.2. Algemeen doel 
 

Ijveren voor gendergelijkheid in sport, zowel in aantal als wat de stereotypering betreft die nog altijd aanwezig is. 

 

9.3. Partners 
 

 

 

                                                             
16

 TALLEU C., "L’accès des filles et des femmes aux pratiques sportives" in: Manuel de bonnes pratiques nr. 2, Raad 
van Europa, november 2011, en MARUEJOULS E., "La mixité à l’épreuve des loisirs des jeunes dans trois communes 
de Gironde" in: Agora, Débats/Jeunesses, nr. 59, 2011.) 
17

 https://www.asblcefa.be/cefa/images/pdf/txt2.pdf: "Hommes et femmes, quelle égalité dans le sport ?", Centre 
d’éducation à la famille et à l’amour asbl, 2004, geraadpleegd op 28/05/2018 
18

 http://www.lesoir.be/archive/recup/892469/article/actualite/regions/bruxelles/2015-05-29/dix-chiffres-cles-sur-20-km-
bruxelles-infographie 

Intern 
• Sportdienst  

• Vzw Jeunesse à Bruxelles 

• Cel Communicatie 

Extern • Sportclubs  

https://www.asblcefa.be/cefa/images/pdf/txt2.pdf
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9.4. Specifieke doelstellingen 
 

 

 

9.5. Indicatoren 2014 – 2016 – 2018 
 

 Percentage gemengde clubs, vrouwenclubs en mannenclubs 

 

 

 Aantal vrouwelijke en gemengde clubs 

 

 

 

 

 

Stereotypering in de sport bestrijden 

Het parcours van de Belgische sporters op hoog niveau bij de jeugd opwaarderen  

Vrouwenclubs en gemengde clubs ondersteunen 

Erop toezien dat affiches, brochures, campagnes, enz. zich tot vrouwen en meisjes 
richten. 

2014 

• Gegevens niet 
beschikbaar 

2016 

• Gemengd 39%  

• ♀ 6,5% 

• ♂ 54,5% 

2018 

• Gemengd 51%  

• ♀ 8% 

• ♂ 41% 

2014 

• Gegevens niet 
beschikbaar 

2016 

• Gemengd 66 

• ♀ 3 

2018 

• Gemengd 57  

• ♀ 4 
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 Percentage sportcheques uitgedeeld aan meisjes 

 

 

 Percentage stereotiepe sportclubs 

 

 

 Percentage gebruik van buiteninfrastructuur door meisjes 

 

 

 Zwembadbezoek  

 

 

 

 

 

2014 

• 25% 

2016 

• 22,8% 

2018 

• 28,20% 

2014 

• Gegevens niet 
beschikbaar 

2016 

• Voetbal gemengd: 8% 

• Voetbal vrouwen: 7% 

• Rugby gemengd: 30% 

• Rugby vrouwen: 0% 

• Gymnastiek vrouwen: 
78% 

• Gymnastiek gemengd: 
22 % 

• Dans gemengd: 100% 

• Yoga gemengd: 60% 

• Yoga vrouwen: 40%  

 

2018 

• Voetbal gemengd: 8% 

• Voetbal vrouwen: 7% 

• Rugby gemengd: 30% 

• Rugby vrouwen: 0% 

• Gymnastiek vrouwen: 
78% 

• Gymnastiek gemengd: 
22 % 

• Dans gemengd: 80% 

• Dans vrouwen: 20% 

• Yoga gemengd: 60% 

• Yoga vrouwen: 40%  

2014 

• Gegevens niet 
beschikbaar 

2016 

• voetbalvelden: 
5% 

2018 

• voetbalvelden: 
2% 

2014 

• Gegevens niet 
beschikbaar 

2016 

• 28.114 bezoeken 
♀ hetzij 14,36% 
van het totaal 

2018 

• 32.940 bezoeken 
♀ hetzij 16,05% 
van het totaal 
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 Subsidies toegekend aan clubs voor vrouwen of gemengde clubs 

 

 

 Deelname aan sportkampen 

 

 

9.6. Concrete acties 
 

Sinds 2014: 

 Friday for Ladies 

 Sportinitiatie voor tieners 

 Project zaalbasketbal in sportzaal Rempart des Moines 

 Zoeken naar sportclubs voor vrouwen  

 Toekenning van extra uren aan sportclubs voor vrouwen  

 Organisatie van een Zumba Party op de Grote Markt, waarbij 92% van de aanwezigen vrouwen waren tijdens 

de voorbije twee edities 

Te voorzien: 

 Bonus voor gendermainstreaming (analyse van de begunstigden en gendergevoelige statistieken) 

 

9.7. Gedetailleerde analyse 
 

Heel wat stereotypen beïnvloeden de sportkeuze nog heel sterk. Het is dan ook belangrijk om clubs te steunen die 

vrouwelijke en gemengde teams promoten. De Stad werkt hoofdzakelijk met de clubs samen en organiseert slechts 

weinig activiteiten zelf. De relatie met de clubs is dan ook erg belangrijk om vrouwen gelijke toegang te geven tot de 

infrastructuren die de Stad financiert.  

Er wordt een gendercriterium toegepast bij de toekenning van subsidies aan sportclubs en -verenigingen:  

Om subsidies aan te vragen, moet de sportclub / de vereniging: 

 een rechtspersoon (vzw of feitelijke vereniging) zonder winstoogmerk zijn 

 een hoofdzetel op het grondgebied van de Stad Brussel (Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren) 
hebben en/of 

 activiteiten organiseren op datzelfde grondgebied en/of 

 activiteiten aanbieden die sport voor jongeren, mensen met een beperking of senioren bevorderen en/of 

 activiteiten organiseren die sport voor vrouwen promoten 

2014 

• Gegevens niet 
beschikbaar 

2016 

• Gemengd: 
178.575,00 € 

• ♀ : 250,00 € 

2018 

• Gemengd: 
221.750,00 € 

• ♀: 2.750 €  

2014 

• Gegevens niet 
beschikbaar 

2016 

• ♀ 148 (25%) 

• ♂ 447 (75%) 

2018 

• ♀ 203 (29,4%) 

• ♂ 487 (70,6%) 
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 voor 60% uit Brusselse leden bestaan 

 bij een officiële competitie aangesloten zijn 

 

Hoewel het bestrijden van stereotypen in de sport een langetermijndoelstelling is, is het toch belangrijk om er ook nu bij 

de nieuwe en gerenoveerde infrastructuren op toe te zien dat niet systematisch sporten worden bevoordeeld die 

voornamelijk door mannen worden beoefend, ten nadele van sporten die voornamelijk worden beoefend door vrouwen of 

een gemengd publiek. 
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10. Huisvesting 

10.1. Context 
 

Toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting wordt in toenemende mate als een universeel recht gezien. Toch stellen we vast 

dat vrouwen vaker worden bedreigd door materiële onzekerheid dan alleenstaande mannen en koppels en dat zij 

bijzonder kwetsbaar zijn voor ongeschikte huisvesting, vooral wanneer zij alleenstaand zijn of aan het hoofd staan van 

een eenoudergezin. Huisvesting is met andere woorden ook een genderkwestie.
19

 

Vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar voor de crisis in de woongelegenheid, en wel om de volgende redenen:  

 de loonkloof en deeltijds werk 

 het ongekend hoge aantal vrouwen aan het hoofd van eenoudergezinnen (72,5% en 2004) 

 discriminatie bij toegang tot private wooneenheden op basis van geslacht of misbruik door eigenaars van 

private wooneenheden om dezelfde reden 

 door vrouwen gedomineerde groepen die in kansarmoede dreigen te vervallen: alleenstaanden (aangezien zij 

slechts op één salaris kunnen rekenen voor hun levensonderhoud), eenoudergezinnen en senioren.
20

 

 

10.2. Algemeen doel 
 

Zorgen voor gelijke toegang voor vrouwen en mannen tot de niet-sociale openbare huisvesting van de Stad. 

 

10.3. Partners 
 

 

 

  

                                                             
19

 BEGON, R. "L’habitat, une question de genre?", CVFE – Uitgave, januari 2008. 
20

 Ibid. 

Intern • Grondregie  

Extern • OCMW  
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10.4. Specifieke doelstellingen 
 

 

 

10.5. Indicatoren 2014 – 2016 – 2018 
 

 Aantal nieuwe wooneenheden van de Grondregie 

 

 

 Aantal nieuwe wooneenheden waarop inkomensvoorwaarden van toepassing zijn 

 

 

 

 

 

Binnen de limieten van wat wettelijk mogelijk is, de voorrang geven aan Brusselse 
eenoudergezinnen voor openbare huisvesting 

Nieuwe wooneenheden bouwen waarop inkomensvoorwaarden van toepassing 
zijn  

Voorzien in tijdelijke woningen voor vrouwelijke slachtoffers van geweld  

2014 

• 191 

2016 

• 2015: 86 

• 2016: 12 

2018 

• 2017: 183 

2014 

• 60  

2016 

• 2015: 13 

• 2016: 0 

2018 

• 2017: 22 
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 Aantal eenoudergezinnen met aan het hoofd een vrouw die in een wooneenheid van de Stad wonen  

 

 

 Aantal wooneenheden voor senioren of personen met een handicap dat wordt toegewezen aan vrouwen die 

aan het hoofd staan van een eenoudergezin, senioren of alleenstaanden. 

 

 

10.6. Concrete acties 
 

Sinds 2014:  

 Bijhouden van statistieken over de begunstigden van wooneenheden  

 

Te voorzien:  

 Opvangsysteem voor vrouwen die slachtoffer zijn geweest van geweld,… 

 

10.7. Gedetailleerde analyse 
 

In de vroegere versies van het plan werd voorgesteld om na te denken over een actie die de toegang van vrouwen 

in de drie kwetsbare groepen zou bevorderen: senioren, alleenstaanden en hoofden van eenoudergezinnen. Dit is 

evenwel strijdig met de huidige wetgeving. Bovendien is dit moeilijk objectief vast te stellen en gevoelig voor 

misbruik. In bijzondere situaties van armoede kan en wordt reeds specifiek geoordeeld en kan een eventuele 

afwijking op de toekenningsregels worden toegestaan. Rekening houdend met bovengenoemde reden, kan er geen 

veralgemeende positieve discriminatie worden toegepast ten gunste van eenoudergezinnen.  

Wat het opvangsysteem betreft voor vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) van geweld: deze actie dient punctueel 

en in bijzonder gevallen te worden opgezet, in samenwerking met de begeleidende verenigingen. Een 

veralgemening zou in ieder geval problemen opleveren in termen van objectiviteit, transparantie en billijkheid. De 

juiste inschatting van de precaire situatie waarin een persoon zich bevindt, mag zich niet beperken tot een 

doelgroep, maar moet rekening houden met de persoonlijke situatie van de aanvrager. Op basis daarvan kunnen 

uitzonderlijke en prioritaire gevallen een gunstige beoordeling krijgen (die duidelijk uitgaat naar eenoudergezinnen, 

maar waarbij andere personen of gezinnen die in armoede leven, niet worden uitgesloten). 

Aan vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, kan hulp worden aangeboden mits omkadering en controle op de 

naleving van de geldende wetgeving.  

2014 

• Gegevens niet 
beschikbaar  

2016 

• Gegevens niet 
beschikbaar 

2018 

• 2017: 27 

• 2018: 8 

2014 

•  Gegevens niet 
beschikbaar 

2016 

• Gegevens niet 
beschikbaar 

2018 

• 63 
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11. Internationale samenwerking 

 

11.1. Context 
 

De 5
de

 duurzame ontwikkelingsdoelstelling van de VN is "Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en 

meisjes". 

De Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking definieert gender als een transversaal thema dat in alle 

interventies van de Belgische samenwerking moet worden geïntegreerd (artikel 11 § 2 van de wet van 19 maart 2013). 

 

11.2. Algemeen doel 
 

Empowerment van vrouwen en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de samenleving van de partnersteden van 

Brussel beogen, in het kader van de internationale solidariteit.  

 

 

11.3. Partners 
 

 

 

Intern • Dienst Internationale Solidariteit  

Extern • Verenigingen die meewerken aan projecten van 
internationale solidariteit  

http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/loi_cooperation_au_developpement_19_mars_2013_tcm313-221450.pdf
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11.4. Specifieke doelstellingen 

 

 

11.5. Indicatoren 2014 – 2016 – 2018 
 

 Aantal projecten die de genderdimensie opnemen  

 

 

 Budget dat aan projecten ter bestrijding van seksueel geweld wordt besteed in het kader van oproepen tot 

projecten 

 

 

 

 

Gesubsidieerde projecten met een genderdimensie steunen (bonus voor 
gendermainstreaming) 

Een subsidiebudget voorbehouden aan projecten die seksueel geweld bestrijden 

Buitenlandse partners sensibiliseren voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 

2014 

• Gegevens niet 
beschikbaar 

2016 

• Gegevens niet 
beschikbaar 

2018 

• 9 

2014 

•  0  

2016 

• 2015: 10.000 €  

• 2016: 10.000 €  

2018 

• 2017: 4.500 € 

• 2018: 2.000 € 
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11.6. Concrete acties 
 

Sinds 2014:  

 De selectiejury besteedt aandacht aan de genderdimensie van projecten die naar aanleiding van de jaarlijkse 

oproep tot projecten werden ingediend 

 

 

Te voorzien:  

 

 Bonus voor gendermainstreaming (analyse van de begunstigden en statistieken uitgesplitst naar gender) 

 

11.7. Gedetailleerde analyse 
 

De Stad werkt al jaren nauw samen met Kinshasa.  

In de DRC liggen het gebrek aan respect voor de geldende wetgeving en de tradities deels aan de basis van de 

ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De familiewetgeving legt de mannelijke autoriteit over de vrouw vast. 

Bovendien vinden de meeste wetten hun oorsprong in het gewoonterecht en niet in het geschreven recht in kwesties als 

overlijden, huwelijk, aanranding enz. 

Het gemeentelijk partnerschap houdt rekening met gender in de missie burgerlijke stand en bevolking van het CIC-

programma en in al zijn actieplannen. Een volkstelling leidt immers tot een wettig bestaan van individuen, waaronder 

meisjes en vrouwen. Het opnemen in de burgerlijke stand helpt ook om de discriminatie jegens vrouwen en meisjes aan 

banden te leggen (voor moeders: een geboorteakte voor hun kinderen; voor kinderen: minder misbruik dankzij een 

geboorteakte; voor het huwelijk: burgerlijk huwelijk in plaats van traditioneel huwelijk). 

Dit jaar werd extra aandacht besteed aan vrouwen: voor de nieuwe kantoren van de centrale diensten van de gemeente 

werd een hoekje met banken in de schaduw ingericht voor vrouwen die hun kinderen in het bevolkingsregister komen 

inschrijven.  

  



48 
 

Actieplan Gelijkheid van vrouwen en mannen van de Stad Brussel - Evaluatie 2018 

12. Stedenbouw en mobiliteit 

12.1. Context 
 

Mannen en vrouwen hebben andere behoeften op vlak van verplaatsingen en vervoer, en vrouwen maken vaker gebruik 

van het openbaar vervoer. 

Op 12 januari 2017 keurde België de zgn. "wet gender mainstreaming" goed, die streeft naar de integratie van de 

genderdimensie in het geheel van haar beleidslijnen en maatregelen op federaal niveau. Deze wet legt nieuwe 

verplichtingen op aan politieke en administratieve verantwoordelijken op federaal niveau. Op 29 maart 2012 keurde het 

Brussels Gewest een ordonnantie goed betreffende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze ordonnantie stelt dat de genderdimensie moeten worden opgenomen in 

toekomstige strategische planningsinstrumenten van de openbare diensten, waaronder stedenbouw en mobiliteit.
21

 

De gevolgen van de invoering van een genderanalyse in de stedenbouw, zijn:  

 projecten van hogere kwaliteit, door de behoeften die voordien onzichtbaar waren, nu wel te beantwoorden 
(bijv. op het vlak van veiligheid).  

 een globale en duurzame planning dankzij een visie die de stereotypen overstijgt, door een bewustmaking van 
de stadsplanners en andere bevolkingsgroepen, zoals migranten, senioren, enz. 

 een grotere aanvaarding van veranderingen door de bevolking die tevens belanghebbende is, door meer 
nadruk op participatieve methoden  

 minder fouten en dus minder correcties en dure aanpassingen door een betere planning vooraf   
 beheersing van conflicten bij gebruik en door uitsluiting, door deze problemen tijdig te identificeren  
 kostenneutraliteit van het ontwerp en de uitvoering   
 voordelen van toegang tot overheidsfinanciering, omdat gendermainstreaming standaard van toepassing wordt 

op alle aspecten van het overheidsbeleid.
22

 
 

12.2. Algemeen doel 
 

Een genderanalyse integreren in de uitvoering van stedenbouwkundige projecten en mobilieitsprojecten 

 

12.3. Partners 
 

 

 

                                                             
21

 ZEILINGER, I., CHAUMONT, L. "Espace public, genre et sentiment d’insécurité", vzw Garance, 2012. 
22

 Ibid. 

Intern 
• Departement Stedenbouw 

• Cel Mobiliteit 

• Dienst Wijkcontracten  

Extern • Garance vzw  
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12.4. Specifieke doelstellingen 
 

 

 

12.5. Indicatoren 2014 – 2016 – 2018 
 

 Aantal medewerkers die een opleiding hebben gevolgd in de integratie van een genderanalyse in projecten voor 

de inrichting van de openbare ruimte 

 

 

 Aantal effectenbeoordelingen van geplande projecten  

 

 

 

 

 

Het personeel van het departement Stedenbouw sensibiliseren voor de behoeften 
van vrouwen op het vlak van inrichting van de open ruimte  

De effecten van geplande projecten beoordelen in termen van gelijkheid van 
vrouwen en mannen 

De openbare ruimte vervrouwelijken  

2014 

•  0 

2016 

• 0 

2018 

• 0 

2014 

•  0 

2016 

• 0 

2018 

• 0 
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 Aantal verkennende wandelingen in de openbare ruimte  

 

 

 Aantal door vrouwelijke striptekenaars ontworpen muurschilderingen 

 

 

 Aantal pleinen en straten die genoemd of herbenoemd werden naar een beroemde vrouw 

 

 

12.6. Concrete acties 
 

Sinds 2014:  

 Een checklist van aandachtspunten voor de inrichting van de openbare ruimte 

 Een namenlijst van bekende vrouwen om straten en openbare gebouwen te benoemen 

 Inhuldiging van het Jo Coxplein, de Yvonne Nèvejeanstraat en de Andrée de Jonghstraat 

 Verkennende wandelingen in het kader van het Wijkcontract Marollen 

 

Te voorzien:  

 Opleidingen/bewustmaking van het personeel van de betrokken departementen  

 Aankoop van kunstwerken van vrouwen voor de openbare ruimte  

 

 

12.7. Gedetailleerde analyse 
 

De striproute: het feit dat bijna alle stripmuren de naam van een man dragen en niet van een vrouw (2 vrouwelijke 

tekenaars versus (+/-) 60 mannen) is te wijten aan het feit dat de stripwereld in België een bijna uitsluitend mannelijk 

bastion is. Vrouwen die in deze sector actief zijn, zijn meestal geen auteurs of tekenaars.  

2014 

•  0 

2016 

• 0 

2018 

• 10 wandelingen 
binnen een 
perimeter 

2014 

•  0 

2016 

• 0 

2018 

• 2 

2014 

•  0 

2016 

• 0 

2018 

• 3 openbare 
wegen 
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Een kentering is evenwel zichtbaar. Vrouwen zijn steeds beter vertegenwoordigd in de hedendaagse stripwereld.  

De striproute wil in elk geval vrouwen naar voren schuiven in de nieuwe stripmuren. Het overzicht van de huidige en nog 

te realiseren stripmuren ziet er als volgt uit:  

De Vos 2019 

Dominique 

Goblet 

 Nog niet uitgevoerd (gepland in 2018). 

Lucy McKenzie 2017 

Lucy 

McKenzie 

 Uitgevoerd   

De Loodtoren 2018 

Carine De 

Brabanter, 

Zidrou, enz. 

DWC 

Bloemenhof 

Nog niet uitgevoerd (gepland in 2018). 

Stripmuur van 1 vrouwelijke en 9 mannelijke 

tekenaars. 

 

Er bestaan weinig gespecialiseerde opleidingen (weinig aanbod op de markt).  

Wat de straat- en pleinnamen betreft, is het moeilijk om een reeds benoemde openbare ruimte te herbenoemen. Na de 

aanleg van een nieuwe straat (wat niet vaak gebeurt), hebben de inwoners van de wijk in het kader van de participatieve 

aanpak vaak de kans om hun suggesties voor te leggen. Deze komen niet altijd overeen met bovengenoemde 

doelstellingen. 

Verschillende onderwijsinstellingen van de Stad werden genoemd naar Belgische vrouwen of vrouwen die in België 

verbleven (het Lyceum Henriette Dachsbeck, het atheneum Marguerite Yourcenar, de school Agnès Varda, het Instituut 

Jeanne Toussaint, het Instituut Marguerite Massart, het Centrum Elisabeth Carter). 
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13. Gezondheidszorg 

13.1. Context 
 

In haar rapport van 2009 over de gezondheid van vrouwen, rapporteert de WGO dat "de interacties tussen de 

biologische en sociale determinanten van de gezondheid van vrouwen en (...) genderongelijkheid, vrouwen verder 

blootstellen en ze kwetsbaarder maken voor risicofactoren, hun toegang tot gezondheidszorg en gezondheidsinformatie 

beperken en een impact hebben op hun gezondheid. Hoewel dit rapport meer aandacht vraagt voor 

gezondheidsproblemen van vrouwen, zoals baarmoederhalskanker en de risico's die samenhangen met zwangerschap 

en bevalling, laat het ook zien dat gezondheidsproblemen van vrouwen niet allen gaan over seksualiteit en 

voortplanting." 

Veel beleidsbeslissingen, op zowel micro- als macroniveau, houden nog onvoldoende rekening met de impact van deze 

beslissingen op de versterking van genderongelijkheden. Vrouwen dragen bijvoorbeeld de zwaarste gevolgen van de 

economische en financiële crisis want zij zijn degenen die de zorg op zich nemen (van ouderen, kinderen, 

gehandicapten, …). De gezondheidssector wordt een deel van haar middelen ontnomen. De handelslogica is niet 

genderneutraal. De bestaande ongelijkheden, vooral op het gebied van gezondheid, worden versterkt terwijl 

verschillende onderzoeken aantonen dat de goede gezondheid van vrouwen één van de belangrijkste motoren van 

sociale en economische ontwikkeling vormt.
23

 

 

13.2. Algemeen doel 
 

Gelijke toegang tot gezondheidszorg garanderen en strijden tegen de gevaren die specifiek van invloed zijn op de 

gezondheid van vrouwen. 

 

13.3. Partners 
 

 

 

  

                                                             
23

 http://www.sante-solidarite.be/node/352?language=nl 

Intern 
• Cel Gelijke Kansen 

• Departement Openbaar Onderwijs 

• Jeugddienst 

Extern 
• Verenigingen die zich inzetten voor de gezondheid 
van vrouwen   

• BAPA Brussel 
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13.4. Specifieke doelstellingen 
 

 

 

13.5. Indicatoren 2014 – 2016 – 2018 
 

 Subsidies toegekend aan verenigingen die zich inzetten voor de gezondheid van vrouwen 

 

 

 Percentage kinderen en jongeren dat een cursus relationele, affectieve en seksuele opvoeding krijgt in de 

scholen van de stad Brussel (per jaar). 

 

 

 

  

Het publiek informeren over reproductieve gezondheid 

Stereotypen rond seksualiteit bestrijden   

Bestrijding van vrouwenbesnijdenis, gedwongen huwelijken en eremisdrijven 

2014 

•  3.000 € 

2016 

• 13.678 € (5.978 + 
7.700) 

2018 

• 7.944,80 € 
(5.944,80 + 
2.000) 

2014 

• Geen beschikbare 
gegevens. 

2016 

• Kleuterschool: 14% 

• Lagere school: 
21% 

• Middelbare school: 
22% 

2018 

• Kleuterschool: 14% 

• Lagere school: 
16% 

• Middelbare school: 
15% 
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13.6. Concrete acties 
 

Sinds 2014:  

 Steun aan verenigingen die zich bezighouden met dit thema (GAMS, Intact, …) 

 Lancering van een webpagina op de website van de Stad waarop de hulpverleningsstructuren voor seksuele en 

reproductieve gezondheid terug te vinden zijn 

 Seksuele vorming voor alle leeftijden in de scholen van de Stad  

Te voorzien: 

 Brochure over gezondheidszorg voor migranten 

 

 

13.7. Gedetailleerde analyse 
 

Sinds 1996 promoot de stad Brussel een humanistische benadering in haar kleuterscholen, lagere scholen, middelbare 

scholen en hogescholen. Om deze zorg voor de mens te optimaliseren, heeft de Stad een dienst voor preventie en 

oriëntatie op het vlak van gezondheid (SPOS) in het leven geroepen. Dit project beoogt in de eerste plaats een 

functionele herstructurering van de psycho-medisch-sociale centra, de Dienst voor Gezondheidsbevordering op 

School (PSE) en de Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg. Het doel is een harmonieuze ontwikkeling van het kind 

en de jongere de bereiken door een reeks acties te ondernemen in nauwe samenwerking met de scholen. Hiertoe 

beschikt elke school op het terrein over een eigen schoolcel. Een schoolcel omvat vier personen: een psycho-

pedagogisch raadgever, een sociale hulpkracht, een verpleegster en een arts. Dit team van deskundige personen is de 

bevoorrechte gesprekspartner van de school.  

 Nadat een vrij sterke toestroom werd vastgesteld van families uit delen van Afrika waar vrouwelijke genitale 

verminking wordt beoefend, hebben de PSE-geneesheren contact opgenomen met de vzw GAMS met de vraag 

om een opleiding rond dit thema te organiseren. De PSE-leden hebben vervolgens deelgenomen aan 

strategische overleggroepen om hun werkkader voor te stellen en hun praktijken af te stemmen op de 

betrokken partners. Uit deze bijeenkomsten ontstond een inter-PSE-werkgroep van artsen en verpleegkundigen 

die hun kennis wilden verdiepen en ervaringen wilden delen. De Stad beschikt dankzij haar PSE-dienst 

voortaan over een strategie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking: 

o Telkens een nieuw meisje uit een risicoland een gezondheidsonderzoek ondergaat, kan de schoolarts, 

ter attentie van het gezin dat er voorstander van zou zijn, een document meegeven dat aanmaant tot 

voorzichtigheid bij het reizen naar het land van herkomst en nuttige documenten verstrekken die 

genitale verminking afkeuren.  

o Schooldirecties worden ingelicht over het probleem en worden aangemoedigd om contact op te nemen 

met de verpleegkundige of schoolarts in het geval van verdacht gedrag op het toilet en verdachte 

afwezigheden voor "vakantie" (bijv. wanneer de broers niet mee vertrekken, enz.). 

o Afhankelijk van de beschikbaarheid van de teams, vraagt de arts en/of verpleegkundige een afspraak 

met de families die bevestigen met hun dochters te willen vertrekken; de documenten worden 

ondertekend en er wordt een afspraak voorgesteld met GAMS. 

o Bij vermoeden van een risico op genitale verminking, wordt hiervan melding gemaakt bij de Dienst 

Jeugdhulp (SAJ).  

o We hadden dit jaar niet de gelegenheid om de gegevens grootschalig te verzamelen. We schatten in 

dat er voor 20 leerlingen een contact met de ouders plaatsvond en dat er twee meldingen werden 

gemaakt. 

 

 Bewustmakingsacties in de scholen:  

o Alle leerlingen van het derde jaar van het Instituut Bischoffsheim gingen naar de film "Noces" van 

Stephan Streker kijken. De film gaat over gedwongen huwelijken. De leerlingen bespraken het 

onderwerp in de klas en bereidden vragen voor die ze aan de regisseur konden voorleggen tijdens zijn 

bezoek op 5 juni dit jaar. 
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o Op 18 april 2018 organiseerde de richting Paramedische Wetenschappen van de Hogeschool 

Francisco Ferrer een studiedag rond geweld tegen vrouwen. Zonder in te gaan op de verschillende 

soorten geweld tegen vrouwen, ging deze studiedag specifiek in op seksueel geweld, seksuele 

verminking, huiselijk geweld en obstetrisch geweld in hun specifieke context (sociaal-historisch, 

individueel ...). Dit geweld tegen vrouwen werd benaderd vanuit het oogpunt van de zorgpraktijken. 

Hoe dit geweld op te sporen? Hoe vangen gespecialiseerde instellingen deze slachtoffers op? Wat na 

dergelijke geweldplegingen? Kan de geneeskunde deze vrouwen helpen om dit te boven te komen? 

Professionals (uit de ziekenhuissector en de verenigingswereld) die ijveren voor het herstel van de 

menselijke waardigheid van de vrouwelijke slachtoffers, namen het woord. 

 

 

 Evras: Elk jaar organiseert de dienst voor gezondheidsbevordering op school in samenwerking met de PMS-

centra of centra voor gezinsplanning een aantal EVRAS-animaties (Education à la Vie Relationnelle Affective et 

Sexuelle - seksuele en relationele voorlichting) voor alle leerlingen van het zesde leerjaar van de scholen van 

de Stad en in de meeste middelbare scholen. Deze voorlichting is in het bijzonder bedoeld om gelijkheid in 

relaties en seksuele praktijken van jonge mensen te bevorderen en om seksistische en homofobe stereotypen 

te ontkrachten. Aansluitend op de thema's die tijdens EVRAS-animaties worden behandeld, richt de SPOS zich 

ook op het concept van respect: hoe leren we elkaar beter te respecteren onder meisjes, onder jongens, en 

onder meisjes en jongens. We kunnen helaas geen nauwkeurige cijfers over de EVRAS-animaties geven voor 

2018, maar wel een schatting (2018 is immers nog niet voorbij). De precieze cijfers voor 2018 tot 2020 zullen 

worden gepubliceerd in het Rapport van 2020.  

o We kunnen evenwel de volgende cijfers geven voor het schooljaar 2017-2018:  

o NIVEAU KLEUTERSCHOOL: in 42% van de scholen werd ten minste één EVRAS-animatie 

georganiseerd  

o NIVEAU LAGERE SCHOOL: in 93% van de scholen werd ten minste één EVRAS-animatie 

georganiseerd 

o NIVEAU MIDDELBARE SCHOOL: in 33% van de scholen werd ten minste één EVRAS-animatie 

georganiseerd 

 We sommen hieronder nog een aantal animaties en acties van de dienst voor preventie en oriëntatie op het 

vlak van gezondheid (SPOS) rond gendergelijkheid op.  Hoewel ze niet allemaal rechtstreeks verband houden 

met gelijke kansen voor jongens en meisjes, gaan ze wel systematisch in op het respect voor het anders-zijn 

(en dus ook over gender): 

o de ontdekking van zichzelf en de anderen in de kleuterklas; 
o Bij individuele of gezamenlijke oriënteringsgesprekken (2

de
 graad middelbaar) worden de 

genderstereotiepe opvattingen over jobs onder de loep genomen en wordt de persoonlijke interesse 
van de leerlingen in de ideale job aangemoedigd. 

o In het buitengewoon onderwijs neemt het PMS-centrum zowel in het kleuteronderwijs als in het lager 

onderwijs deel aan de EVRAS-animaties in samenwerking met de PSE. Het begrip gender wordt 

behandeld en indirect ook het onderwerp gelijkheid van vrouwen en mannen. Daarnaast kan dit 

onderwerp ook aan bod komen tijdens de activiteiten voor kinderen op het einde van hun lagere-

schoolcarrière, afhankelijk van de richting waarin het debat evolueert (maar dus niet op systematische 

wijze).  
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14. Veiligheid 

14.1. Context 
 

Mannen en vrouwen krijgen door verschillende verplichtingen en levenswijzen te maken met verschillende problemen 

inzake veiligheid en deze moeten dan ook anders worden aangepakt. Daarom (...) moeten strategieën, beleid en acties 

worden uitgewerkt en ingevoerd met het oog op het verminderen van het gevoel van onveiligheid bij vrouwen en 

mannen. 

Gendergeweld, wat vrouwen disproportioneel hard treft, is een schending van de fundamentele rechten van de mens. 

Het beleid en de acties tegen gendergeweld moet versterkt worden door te voorzien in structuren voor hulp en bijstand 

aan slachtoffers en deze te versterken door de mensen voor te lichten over de hulpdiensten die op het grondgebied 

beschikbaar zijn, door ervoor te zorgen dat de professionele hulpverleners goed opgeleid en georganiseerd zijn, en door 

bewustmakings- en voorlichtingscampagnes voor slachtoffers en daders te promoten. 

 

14.2. Algemeen doel 
 

Gendergeweld tegen vrouwen uitbannen en de onveiligheid van de bevolking aanpakken. 

 

14.3. Partners 
 

 

 

  

Intern 
• BRAVVO 

• Cel Gelijke Kansen 

• Openbaar Onderwijs 

Extern 

• Politie 

• Opvangtehuizen voor vrouwelijke slachtoffers van 
geweld 

• Garance vzw 
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14.4. Specifieke doelstellingen 
 

 

 

14.5. Indicatoren 2014 – 2016 – 2018 
 

 Aantal verkennende wandelingen 

 

 

 Aantal informatie- en sensibiliseringscampagnes 

 

 

 

 

Het publiek informeren over hun rechten en het bewustmaken van het geweld tegen 
vrouwen 

Een diagnose maken van de veiligheid in de verschillende wijken  

De verenigingssector actief steunen in zijn strijd tegen onveiligheid en geweld tegen 
vrouwen  

2014 

•  0 

2016 

• 0 

2018 

• 10 wandelingen 
binnen een 
perimeter 

2014 

•  1 

2016 

• 2 

2018 

• 1 
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14.6. Concrete acties 
 

Sinds 2014: 

 Meertalige informatiecampagnes met contactpunten in geval van geweldpleging  

 Campagne ter bestrijding van intimidatie op straat  

 Algemene opleiding van politieagenten om vrouwelijke slachtoffers op te vangen (reeds voor 2014) 

 Verkennende wandelingen in de Marollen 

 Opzetten van een webpagina op de website van de Stad met steun- en opvangstructuren voor vrouwen die het 

slachtoffer zijn van geweld in al zijn vormen 

 Regelmatige lessen zelfverdediging voor vrouwen  

 Deelname aan Orange Day 

Te voorzien: 

 Campagnes over andere onderwerpen of die zich tot andere doelgroepen richten (daders, getuigen?) 

 Informatie aan migranten 

 Meer borden plaatsen die de weg wijzen naar de hulpdiensten (commissariaat, ziekenhuizen, etc.) 

 Preventieambtenaren systematisch rondes laten uitvoeren op de meest onzekere plaatsen 

 

14.7. Gedetailleerde analyse 
 

De politiediensten stemmen hun acties af op de behoeften van bepaalde wijken. De agenten ter plaatse rapporteren 

informatie over de zones waar onveiligheid of geweld heerst en er worden meer patrouilles ingezet in deze zones. In die 

zin wordt er al ingespeeld op de gekende noden van de diensten.  

Daarom blijven de verkennende wandelingen een cruciaal instrument om de verschillende partners te informeren (politie, 

Bravvo, enz.).  
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15. Transidentiteit, fluïde genders en interseksualiteit 

15.1. Context 
 

De woordenschat die gebruikt wordt om niet genderbinaire personen aan te duiden, is van groot belang om 

hun inclusie met respect te garaneren. Hier volgen enkele definities:  

Een transgender is iemand die een genderidentiteit heeft die niet overeenkomt met de identiteit die hem of 

haar is toegewezen bij de geboorte. Deze identiteit kan man of vrouw zijn, of afwijken van het binaire 

gender-systeem dat door de maatschappij wordt opgelegd.
24

 

Fluïde genders zijn de uitdrukking van een continuum van genders waarlangs personen vrij zijn te evolueren 

naar een punt van persoonlijk comfort. Deze comfortzone hangt niet af van de zogenaamd biologische sekse 

(genetisch en de bouw van de reproductieve organen) noch van de seksuele oriëntatie. 

Niet-binaire genders/fluïde genders dienen onderscheiden te worden van seksuele oriëntatie. Het verplichte 

amalgaam tussen het biologische geslacht (chromosomaal geslacht / geslachtsorganen) en de 

genderidentiteit die wordt opgelegd door "het geslacht" is nog steeds erg aanwezig in de samenleving, zowel 

op wetgevend, medisch, administratief als cultureel vlak. 
25

 

Intersekse is een complex biologisch proces dat verband houdt met de seksuele kenmerken van een 

individu, waarbij het moeilijk, zo niet onmogelijk is om het een binaire sekse (mannelijk / vrouwelijk) toe te 

kennen, omdat zijn geslachtsdelen atypsich zijn. De sekse van een mens wordt bepaald door genetica, 

hormonen en psychosociale factoren. Er zijn soms verschillen tussen het chromosomengeslacht, het 

gonadale geslacht (eierstokken, testikels) en de primaire en secundaire seksuele kenmerken. Deze 

verschillen leiden tot wat men "intersekse" noemt. Dit komt voor bij ongeveer één op 2.000 pasgeborenen. 

De seksuele identiteit ontwikkelt zich doorgaans voor de veertiende maand, maar kan nadien nog 

veranderen. Veranderingen in de ontwikkeling van de foetus kunnen de primaire en secundaire 

geslachtskenmerken beïnvloeden en zo leiden tot een intersekse-individu.
26

 

De wet van 25 juni 2017 bepaalt dat "Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg of in de bevolkingsregisters 

ingeschreven vreemdeling die de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenstemt 

met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit kan van die overtuiging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke 

stand." En: "Elke persoon die de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenkomt 

met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit, voegt bij zijn verzoek een verklaring op eer toe. De gekozen voornaam moet 

in overeenstemming zijn met deze overtuiging. Onverminderd het zesde lid, kan er slechts éénmaal om deze reden om 

een voornaamsverandering worden verzocht, behalve indien de verandering van de voornaam werd toegestaan door de 

familierechtbank na een nieuwe aanpassing van de registratie van het geslacht".
27 

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (B.S. van 30 mei 2007) bepaalt dat 

voor de toepassing van deze wet een direct onderscheid op grond van geslachtsverandering, genderidentiteit en 

genderexpressie wordt gelijkgesteld met een direct onderscheid op grond van geslacht (artikel 4 §2 en §3). Dit betekent 

dat het Instituut in het kader van zijn juridische missie bevoegd is om op te treden inzake discriminatie op basis van 

geslacht van transgender personen.
28

 

 

                                                             
24

 https://www.genrespluriels.be/Trans-genre-non-binaire-a-bi-polygenre-gender-queer?, geraadpleegd op 
30/05/2018  
25

 https://www.genrespluriels.be/GenreS-non-binaires-ou-genreS? geraadpleegd op 30/05/2018 
26

 https://www.genrespluriels.be/Definition-des-Intersexes?, geraadpleegd op 30/05/2018 
27

 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017062503&table_name=wet, 
geraadpleegd op 30/05/2018 
28

 https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/transgender, geraadpleegd op 30/05/2018 

https://www.genrespluriels.be/Trans-genre-non-binaire-a-bi-polygenre-gender-queer?
https://www.genrespluriels.be/GenreS-non-binaires-ou-genreS
https://www.genrespluriels.be/Definition-des-Intersexes
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017062503
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/transgenre
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15.2. Algemeen doel 
 

Bestrijden van discriminatie tegen transseksuele, interseksuele of genderfluïde personen. 

 

15.3. Partners 
 

 

 

15.4. Specifieke doelstellingen 
 

 

 

  

Intern 
• Departement Bevolking 

• Cel Communicatie 

Extern 
• Rainbow House Brussels 

• vwz Genres Pluriels 

 

Zorgen voor een respectvol en gepast onthaal van transseksuele, interseksuele of 
genderfluïde personen aan de loketten  

Een communicatie voeren die inclusief is voor transseksuele, interseksuele of 
genderfluïde personen   

De verenigingssector steunen die discriminatie van transseksuele, interseksuele of 
genderfluïde personen bestrijdt 

Bewustmakingscampagnes organiseren om discriminatie tegen te gaan en de inclusie 
van transseksuele, interseksuele of genderfluïde personen te bevorderen 
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15.5. Indicatoren  
 

 Aantal transseksuele, interseksuele of genderfluïde personen aanwezig in de publicaties van de Stad 

(Brusseleir, Perbru, infobrochures, affiches, enz. …) 

 

 

 Aantal klachten over het onthaal van de doelgroep door de stadsdiensten  

 

 

 Bedrag toegewezen aan projecten ter ondersteuning van de doelgroep  

 

 

 Aantal onthaalpersonen dat een opleiding heeft gevolgd om de doelgroep te onthalen 

 

 

15.6. Concrete acties 
 

Sinds 2014:  

 Financiële steun aan het Festival "Van alle genders thuis" telkens hierom werd verzocht. 

 Opleiding van een aantal onthaalmedewerkers  

 Deelname aan de campagne "All Genders Welcome" in 2015, 2016 en 2017, waarbij tweemaal werd 

gefocussed op genderfluïde en transgender personen. 

2018 

•  2  

2018 

• Gegevens niet 
beschikbaar 

2014 

•  0 

2016 

• 2015: 1.200 € 

• 2016: 6.000 € 

2018 

• 2017: 3.720 € 

• 2018: 2.000 € 

2018 

• 10 
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Te voorzien: 

 Meer opleidingen om de doelgroep beter te kunnen onthalen 

 De zichtbaarheid van de doelgroep vergroten binnen de communicatie  

 Een subsidiebedrag veiligstellen ten voordele van de Brusselse verenigingssector die deze doelgroep steunt. 

 

15.7. Gedetailleerde analyse 
 

Deze technische fiche is nieuw in het Actieplan 2018. Op initiatief van de gemeenteraad werd voorgesteld dit thema 

opnieuw op de agenda te zetten, in aansluiting op de keuze die op federaal niveau werd gemaakt (zie punt 16.1). 

De Stad heeft natuurlijk niet gewacht op de wet van 2017 om het bewustzijn te vergroten en initiatieven te ondersteunen 

om de doelgroep te bereiken en discriminatie te bestrijden. 

De Stad was zelfs een van de eerste Brusselse gemeenten die zich inzette voor de campagne "All Genders Welcome" 

van Rainbowhouse Brussels, de allereerste campagne voor transgender en genderfluïde personen.  

Het departement Bevolking kreeg geen enkele klacht van de doelgroep en de gespecialiseerde verenigingen die in het 

kader van deze evaluatie werden aangesproken, hebben ons geen gegevens kunnen verstrekken. 

 


