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woord vooraf
« De wil om een lokaal actieplan tegen racisme en antisemitisme te ontwikkelen was al 
aanwezig in het meerderheidsakkoord 2018-2024. Na de unanieme goedkeuring van de 
motie tegen racisme en discriminatie tijdens de gemeenteraad van 18 november 2019 
hebben mijn diensten het werk van alle diensten en departementen van de Stad Brussel 
gecoördineerd om deze kwestie aan te pakken.
Deze eerste fase werd geïnspireerd door de bevindingen van het netwerk ECCAR (Euro-
pean Coalition of Cities Against Racism) en het gewestelijke actieplan tegen racisme en 
antisemitisme. Ze was er vooral op gericht om overeenstemming te bereiken over ge-
meenschappelijke definities, samen de specifieke behoeften van elk departement vast 
te stellen en te bepalen welke acties voor ons personeel moeten worden geïmplemen-
teerd, zodat zij voldoende gesensibiliseerd en toegerust zijn om een tweede fase aan te 
vatten, die dan parallel ook op de Brusselse bevolking gericht zal zijn.

De Stad Brussel is er trots op dit werk van lange adem te kunnen aanvatten en deze 
eerste versie van het plan tegen racisme en antisemitisme ‘BXLANTIRACIST’ te kunnen 
voorstellen op de symbolische datum van 21 maart 2023, de Internationale Dag voor de 
Uitbanning van Rassendiscriminatie. 

Als eerste schepen uit de Congolese diaspora in de Stad Brussel ben ik uiteraard bijzon-
der blij dat ik dit plan kan opstarten. 
Met meer dan 183 nationaliteiten is Brussel de op een na meest kosmopolitische stad ter 
wereld. Het was van essentieel belang om dit laatste luik van de bevoegdheden op het 
gebied van gelijke kansen aan te pakken in de strijd tegen de vormen van discriminatie 
die gelinkt zijn aan nationaliteit of nationale origine, huidskleur, afkomst, sociale afkomst, 
cultuur, filosofische of religieuze overtuigingen, enzovoort.
Net als onze andere actieplannen ‘BXLFEMINIST’, ‘BXLINCLUSIVE’ en ‘BXLGBTQI+’ is 
dit plan transversaal opgevat. Ze verenigen alle departementen onder dezelfde vlag en 
zorgen voor responsabilisering om een gemeenschappelijk doel te bereiken: de strijd 
aangaan tegen alle vormen van discriminatie! »

Lydia Mutyebele, 
Schepen van Gelijke Kansen van de Stad Brussel.
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INLEIDING
In haar actieplan ter bestrijding van racisme 2020-2025 verklaart en erkent de Europese 
Unie het begrip structureel racisme: “Vaak is racisme diep geworteld in de geschiedenis 
van onze samenlevingen, vervlochten met culturele wortels en normen. Racisme kan tot 
uiting komen in de manier waarop de maatschappij functioneert, hoe de macht is ver-
deeld en hoe de burgers omgaan met de overheid en de openbare diensten. Racisme 
kan onbewust zijn en wordt vaak ervaren doordat de belangen van personen die door 
racisme worden getroffen, niet worden behartigd, ook zonder dat per se direct wordt 
geprobeerd hen uit te sluiten. Omdat de impact van structureel racisme even sterk en 
kwetsend kan zijn als die van individueel racisme, moet het bestaan ervan worden er-
kend en moeten proactieve beleidsmaatregelen ertegen worden genomen.”1

De Verenigde Naties wijzen erop dat «racisme niet alleen het leven schaadt van dege-
nen die het ervaren, maar ook de samenleving als geheel. Het versterkt het wantrouwen, 
maakt iedereen verdacht en verscheurt het sociale weefsel. Deze fenomenen gaan ons 
allemaal aan, direct of indirect. We zijn allemaal verliezers in een samenleving die ge-
kenmerkt wordt door discriminatie, verdeeldheid, wantrouwen, onverdraagzaamheid en 
haat. Racisme en rassendiscriminatie nemen vele vormen aan voor degenen die ermee 
te maken krijgen en beïnvloeden belangrijke aspecten van het leven. Deze gevolgen 
kunnen betrekking hebben op de mogelijkheden om een baan te vinden, onderwijs te 
volgen, gelijke toegang te krijgen tot gezondheidszorg, huisvesting ...[ ] of eerlijk te wor-
den behandeld in een rechtbank.”2

Hoewel de Stad Brussel kosmopolitisch is, en trots op deze smeltkroes die haar rijkdom 
en zelfs haar identiteit vormt, is ze niet immuun voor het verschijnsel racisme en de ge-
volgen ervan. De geschiedenis van het racisme in België is sterk verbonden met zijn 
koloniale verleden. 

Structureel racisme is aanwezig in alle domeinen van onze Brusselse samenleving. 
Huidskleur, nationale origine of nationaliteit, afkomst en religieuze of filosofische over-
tuigingen zijn nog te vaak het voorwerp van stigmatisering. Racisme, rassen-discrimina-
tie, haatmisdrijven of -berichten op basis van vermeende ‘raciale’ banden komen nog 
steeds voor, zowel individueel, als in openbare en privéorganisaties. Bedrijven, diensten, 
overheden, geen enkele entiteit is immuun voor deze ontoelaatbare gedragingen, zelfs 
als ze onbewust plaatsvinden.

1 EU, https://commission.europa.eu/system/files/2020-09/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_-2025_
nl.pdf
2 Verenigde Naties, https://www.un.org/fr/fight-racism/background/the-road-to-fight-racism.
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De Stad Brussel heeft zich er dan ook toe verbonden in 2019 om een actieve partner te 
worden in de strijd tegen racisme. Als eerste stap ondertekende zij een motie voor de 
ontwikkeling van een actieplan tegen racisme en discriminatie bij de Stad Brussel. Bij die 
gelegenheid heeft de Stad Brussel besloten een actieplan ter bestrijding van racisme en 
antisemitisme op te stellen. 

Dit actieplan ter bestrijding van racisme en antisemitisme sluit aan bij het Brussels plan 
ter bestrijding van racisme 2022 - 2025 van het Brusselse Gewest en is geïnspireerd op 
de aanbevelingen van de Assisen tegen Racisme die het Brusselse parlement in april 
2021 heeft georganiseerd.

Dit actieplan zal het mogelijk maken om op lokaal niveau, op het grondgebied van de 
Stad Brussel en binnen haar administratie, actie te ondernemen binnen de grenzen van 
haar bevoegdheden. Dit plan is ambitieus, maar vooral realistisch en concreet. Boven-
dien maakt het deel uit van een werk op lange termijn. We hebben de nadruk gelegd op 
acties gericht op opleiding en bewustmaking van ons personeel en de bevolking, en dit 
om de noodzakelijke basis te leggen voor een grondige verandering. Deze versie van het 
actieplan van de Stad Brussel is slechts een eerste stap op weg naar de bestrijding van 
racisme en naar een meer gelijke samenleving op alle niveaus. 

In de context van het actieplan wordt onder diversiteit, gevolgd door een asterisk, 
verstaan: diversiteit op sociaal of cultureel vlak, op het vlak van filosofische of re-
ligieuze overtuigingen, huidskleur, nationaliteit of nationale oorsprong, afkomst, 
enzovoort. 
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ACTIES BESCHRIJVING

Transversale acties 

Grondregie en Economische Zaken, 
Openbare en Groene Ruimten, Diensten 
van de Secretaris 
Racisme? We praten erover!

Ter gelegenheid van de Internationale Dag 
voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie, 
op 21 maart, wordt voor het personeel van 
de Stad Brussel een bewustmakingsactie 
over racisme, antisemitisme en 
rassendiscriminatie georganiseerd.

Stadsontwikkeling en Diensten van de 
Secretaris
Een inclusieve openbare ruimte - Stra-
ten en contextualisering

Om de diversiteit* van de Brusselse 
bevolking in de openbare ruimte beter 
te vertegenwoordigen, zullen sommige 
nieuwe straten vernoemd worden naar per-
sonen die te maken kregen met racisme. 
Tegelijkertijd zal er - met behulp van een 
verklarende visual - gewerkt worden aan 
contextualisering van de locaties in de stad 
Brussel die problematische namen hebben 
vanwege hun associatie met de koloniale 
geschiedenis, slavernij en onderdrukking 
van bevolkingsgroepen die door racisme 
worden geviseerd.

Departement: Burgerzaken

Volledige en begrijpelijke informatie 
verstrekken aan nieuwkomers en het 
internationale publiek aan het loket en 
online.

Om de toegang tot informatie en het begrip 
ervan te vergemakkelijken voor nieuw-
komers  en het internationale publiek , zal 
er worden nagedacht over webpagina’s, het 
fysieke loket en visuele hulpmiddelen.

Bewustmaking van het personeel rond 
racismebestrijding en diversiteit*.

Het departement Burgerzaken, met zijn 
opdrachten binnen de domeinen Bevolk-
ing, Burgerlijke Stand en het Jonge Kind, 
die rechtstreeks verband houden met het 
leven van de inwoners van de stad Brus-
sel, komt in contact met mensen uit alle 
lagen van de bevolking. Daarom is het van 
essentieel belang dat we het personeel van 
het departement blijven bewustmaken en 
opleiden met betrekking tot diversiteit* en 
de inherente uitdagingen van racisme en 
antisemitisme. Er zullen online opleidings-
modules en praktische workshops worden 
georganiseerd om ons personeel educa-
tieve instrumenten en een beter begrip 
van het publiek te verschaffen. Dit zou een 
kwaliteitsvol onthaal moeten garanderen.
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Departement: Cultuur, Sport en Jeugd

Integratie van themadagen over ra-
cismebestrijding tijdens sportkampen 
voor kinderen.

De sportdienst organiseert tijdens de 
schoolvakanties sportkampen voor kinde-
ren, ideale momenten van multi-sociocul-
turele ontmoetingen. Er zullen themadagen 
worden georganiseerd om de kinderen 
bewust te maken van diversiteit*, racisme 
en antisemitisme.

Een sportieve en culturele dag voor de 
nieuwe inwoners in de stad en nieuw-
komers. 

Om de samenhang tussen nieuwe inwoners 
van de stad Brussel en nieuwkomers te 
bevorderen, wordt er een dag met spor-
tieve activiteiten/culturele ontmoetingen 
(theater, musea, tentoonstellingen, enz.) 
georganiseerd rond de thema's racisme en 
antisemitisme.

Bewustmakingscampagne over racis-
tische en antisemitische opmerkingen 
ten aanzien van ons onthaal- en vei-
ligheidspersoneel.

Er werd vastgesteld dat de onthaal- en 
veiligheidsmedewerkers van verschillende 
musea dagelijks het slachtoffer zijn van 
racistische beledigingen van het publiek of 
van voorbijgangers. Ditzelfde verschijnsel 
zien we ook in sommige van onze sport-
voorzieningen. Om dit aan te pakken en 
ervoor te zorgen dat ons personeel in een 
veilige omgeving kan werken, wordt op de 
betrokken locaties een bewustmakings-
campagne georganiseerd.

Organisatie van workshops rond le-
zen, filosofie, spelletjes, ... waarbij de 
verschillende vormen van discrimina-
tie worden aangekaart, en waarbij de 
kinderen hun kritisch denkvermogen, 
actief en solidair burgerschap kunnen 
ontwikkelen.

Om kinderen ruimdenkender te maken en 
hun denken te stimuleren door hun be-
langstelling te wekken voor verschillende 
thema’s zoals respect voor verschillen, 
identiteit, communicatie, enz. zullen in de 
Huizen voor het Kind workshops rond lezen 
en reflectie worden georganiseerd vanuit 
een filosofische benadering.

Opleiding/bewustmaking van de teams 
over het deconstrueren van stereotypen 
en vooroordelen

Aangezien de Huizen voor het Kind gele-
gen zijn in wijken met een grote sociale 
en culturele diversiteit, zullen er bewust-
makingsactiviteiten worden geïmplemen-
teerd om stereotypen en vooroordelen te 
ontkrachten.

Instrumenten om racisme en antisemi-
tisme te bestrijden

Er zullen instrumenten worden ontwikkeld 
om racisme en antisemitisme te bestrijden.
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Departement: Stadsontwikkeling

Een inclusieve openbare ruimte 
Striproute 

De Striproute moet de diversiteit van 
Brussel kunnen weergeven en de infor-
matie over elk van de muurschilderingen 
opnieuw contextualiseren om enerzijds de 
betrokkenheid van vrouwen te belichten 
en anderzijds de clichés en seksistische of 
racistische stereotypen die op de muur-
schildering of in het belichte werk voor-
komen, te deconstrueren. De bestaande 
racistische clichés en stereotypen op de 
muurschilderingen zullen worden aange-
stipt en ontkracht in begeleidende teksten, 
gepubliceerd op de website https://www.
parcoursbd.brussels/nl/.
De nieuwe muurschilderingen die in het 
kader van de Striproute worden gemaakt, 
zullen deze clichés en stereotypen niet 
bevatten en, indien mogelijk, de diversiteit 
van de Brusselse bevolking weergeven.

Opleiding van het personeel van het 
departement Stedenbouw rond diver-
siteit*.

Een opleiding over diversiteit* en de 
inherente uitdagingen van racisme en 
antisemitisme zal worden opgenomen in 
het opleidingsprogramma voor nieuw per-
soneel. Ook het personeel dat al in dienst 
is, zal worden aangemoedigd om deze 
opleiding te volgen.

Departement: Openbare en Groene Ruimten

Bewustmakingscampagne voor het 
personeel

Er zullen bewustmakings-/opleidings-
sessies over diversiteit* en de inherente 
uitdagingen van racisme en antisemitisme 
in de werkomgeving worden georgani-
seerd voor specifieke doelgroepen (500 
straatvegers, tuiniers).

De Stad Brussel tegen racisme! Om racisme en rassendiscriminatie te be-
strijden en de waarden van de Stad Brus-
sel op dit gebied te benadrukken door ze 
zichtbaar te maken voor het grote publiek, 
wordt er op alle voertuigen van het logis-
tieke wagenpark een visual aangebracht 
die diversiteit in het algemeen vertegen-
woordigt, de strijd tegen alle vormen van 
discriminatie.
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Departement: Openbaar Onderwijs

De geschiedenis van immigratie en 
kolonialisme onderwijzen

Om de leerlingen (lager, middelbaar en 
hoger onderwijs) en het personeel (on-
derwijsteams en bibliotheekpersoneel) 
te mobiliseren, is het van belang om de 
geschiedenis van immigratie en kolonia-
lisme centraal te stellen. Er zal een reeks 
activiteiten (opleidingen, tentoonstellin-
gen, filmdebatten, conferenties, affiche-
campagne, enz.) worden georganiseerd 
om deze thema’s in verband te brengen 
met racistische en antisemitische voor-
oordelen.

Acties om racisme en antisemitisme te 
bestrijden.

Naast de systematische behandeling van 
het thema racisme en antisemitisme in 
de lessen filosofie en burgerschap, zullen 
verschillende specifieke acties worden 
georganiseerd: filmdebatten om voor-
oordelen te ontkrachten, toneelstukken 
om de verschillen tussen stereotypen en 
vooroordelen aan te kaarten, tentoonstel-
ling, viering van 21 maart, de Internationa-
le Dag voor de Uitbanning van Rassendis-
criminatie.

Uitwerking van een mediaoverzicht over 
antiracisme

Voor een betere vorming tegen racisme 
en om het werk en de creaties van de au-
teurs die diversiteit vertegenwoordigen*, 
onder de aandacht te brengen, zal er een 
lijst worden opgesteld van de gedrukte, 
audiovisuele en digitale informatiebron-
nen om de bibliotheekgebruikers tools 
aan te reiken.

Herdenkingsplicht Naast de lessen waarin deze onderwer-
pen systematisch aan bod komen, zullen 
de herdenkingsactiviteiten in de vorm 
van tentoonstellingen, bewustmakings-
activiteiten, bijeenkomsten, enz. worden 
voortgezet.
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Departement: Openbaar Patrimonium

Opleiding/bewustmaking voor specifie-
ke groepen van personeelsleden 

Er zullen bewustmakings-/opleidings-
sessies over diversiteit* en de inherente 
uitdagingen van racisme en antise-
mitisme in de werkomgeving worden 
georganiseerd voor specifieke groepen 
van personeelsleden van het technische 
beheer, de werkplaatsen en de speciale 
technieken.

Opleiding van het personeel van het 
departement Openbaar Patrimonium 
over diversiteit*

Een opleiding over diversiteit* en de 
inherente uitdagingen van racisme en 
antisemitisme zal worden opgenomen in 
het opleidingsprogramma voor nieuw ad-
ministratief personeel. Ook het personeel 
dat al in dienst is, zal worden aangemoe-
digd om deze opleiding te volgen.

Departement: Grondregie en Economische Zaken

Workshops over onbewust racisme, 
micro-agressies en hoe er zich van te 
ontdoen

Om ons personeel instrumenten en een 
beter inzicht in de problematiek te ver-
schaffen, zullen er dagen met workshops 
worden georganiseerd over onbewust 
racisme, micro-agressies en hoe zich 
ervan te ontdoen.

Hier zeggen we nee tegen racisme! Om rassendiscriminatie in de horeca te 
bestrijden zal een bewustmakingscam-
pagne worden opgezet op plaatsen waar 
dit probleem zich voordoet.

Rassendiscriminatie en racistische han-
delingen: nultolerantie!

Net als de Stad Brussel hanteert de 
Grondregie een nultolerantiebeleid 
ten aanzien van rassendiscriminatie en 
racisme. Ze zet specifieke acties op om 
dit te bestrijden en wil haar waarden op 
dit gebied benadrukken door ze zichtbaar 
te maken voor het grote publiek. Er wordt 
een specifieke webpagina gecreëerd 
waarop deze waarden en acties worden 
weergegeven.
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Klachten over racistische handelingen 
en uitlatingen registreren.

De rol van de ombudspersoon omvat de 
behandeling van alle klachten, inclusief 
klachten over racistische handelingen en 
uitlatingen. Deze persoon is het aan-
spreekpunt voor het personeel en de 
huurders van de Grondregie, maar klach-
ten werden tot nu toe niet bijgehouden.
De ombudspersoon zal worden opge-
leid voor de behandeling van klachten 
naargelang van hun aard. Daarna kunnen 
de gegevens worden geanalyseerd en 
kan er een passend antwoord worden 
geboden.

Informeren en sensibiliseren rond dis-
criminatie bij huisvesting

Al te veel inwoners in de stad zijn het 
slachtoffer van discriminatie op het ge-
bied van huisvesting. Er zal een bewust-
making van het probleem van discrimina-
tie op het gebied van huisvesting worden 
georganiseerd voor de bewoners, de 
medewerkers van de Grondregie die in 
contact komen met het publiek, en de 
actoren op het terrein. Er zal informatie 
worden verspreid over de mogelijkheden 
om in beroep te gaan in geval van daad-
werkelijke discriminatie.

Departement: Human Resources

Opleidingen over diversiteit* en de strijd 
tegen racisme

Verschillende departementen willen hun 
personeel opleiden rond diversiteit* en 
de strijd tegen racisme op een manier 
die is aangepast aan de realiteit van hun 
respectieve werkterreinen.
Het departement Human Resources zal 
cycli voor opleidingen als aanvulling bij 
de acties van de departementen voor-
stellen en coördineren.

De bestrijding van racisme opnemen in 
de deontologische code

De deontologische code zal worden her-
zien en bijgewerkt met de nadruk op de 
strijd tegen racisme. De werknemers zul-
len van deze update op de hoogte wor-
den gebracht via de wekelijkse nieuws-
brief. In samenwerking met de betrokken 
diensten zal worden voorgesteld om de 
nieuwe deontologische code bij indienst-
treding van nieuwe personeelsleden voor 
ontvangst te laten ondertekenen.
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De Stad Brussel versterkt haar inzet en 
haar voorbeeldfunctie in de strijd tegen 
racisme als publieke werkgever.

De Stad Brussel zet specifieke acties op 
om racisme en rassendiscriminatie te be-
strijden en wil haar waarden op dit gebied 
benadrukken door ze zichtbaar te maken 
voor het grote publiek. De website van de 
Stad zal worden aangevuld met een pa-
gina over de waarden op het gebied van 
diversiteit* en de strijd tegen racisme. 
Het diversiteitsplan, dat in samenwerking 
met Actiris is opgesteld, en ons plan ter 
bestrijding van racisme en antisemitisme 
zal er ook beschikbaar zijn. Aangepast 
communicatiemateriaal voor onze deelna-
me aan evenementen rond werkgelegen-
heid zal ter beschikking worden gesteld 
van het aanwervingsteam.

Departement: Diensten van de Secretaris - Cel Gelijke Kansen

Een gemeenschappelijk lexicon en een 
gemeenschappelijke grafische identi-
teit

Om ervoor te zorgen dat de juiste woor-
denschat gehanteerd wordt, willen we 
een lexicon opstellen dat tot doel heeft 
de manier waarop de woordenschat met 
betrekking tot de strijd tegen racisme en 
antisemitisme door de Stad Brussel zal 
worden gebruikt, te harmoniseren. Er zal 
ook een grafische identiteit worden ge-
creëerd, die kan worden gebruikt voor alle 
acties die de Stad rond dit thema voert.

Gelijke participatie Het is van cruciaal belang dat bij het 
functioneren van de participatie- en over-
legstructuren rekening wordt gehouden 
met racisme-gerelateerde uitdagingen 
en machtsverhoudingen. De betrokken 
actoren zullen bewust worden gemaakt 
van het belang om met deze kwesties 
rekening te houden

Racisme, we praten erover! Er zal een jaarlijkse bijeenkomst worden 
georganiseerd over racisme en rassen-
discriminatie, uitgaande van een actuele 
gebeurtenis en met lokale stakeholders 
(jongeren, vzw’s, politie, justitie, enz.)
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Bewustmaking van de vormen van 
racisme

Om de bevolking van de stad Brussel bewust 
te maken van de verschillende soorten en 
vormen van racisme, zullen elk jaar confe-
renties/workshops worden georganiseerd 
rond een welbepaald thema, om de specifie-
ke realiteit van de verschillende groepen die 
het doelwit zijn van racisme, te behandelen.

BRAVVO vzw

Integratie van het thema racisme in de 
workshops ‘Ça s’débat’

Het doel van de workshops ‘Ça s’débat’ is 
een ruimte te creëren waar ideeën over 
maatschappelijke kwesties en onderwerpen 
waarmee jongeren worden geconfronteerd, 
kunnen worden uitgewisseld en besproken. 
Het onderwerp racisme zal in elk centrum 
minstens eenmaal per jaar worden behan-
deld.

Opleiding/bewustmaking van de teams 
voor eerstelijnspreventie inzake racis-
me en interculturaliteit

Ons buurtpersoneel (voornamelijk gemeen-
schapswachten, bemiddelaars, straathoek-
werkers en jongerenbegeleiders) werkt in 
een context van grote diversiteit (sociaal, 
cultureel, religieus, huidskleur, nationaliteit 
of nationale origine, afkomst, enz.) met een 
bijzondere rol op het vlak van conflictbeheer-
sing en -preventie op het grondgebied van 
de Stad Brussel.
In het kader van het bijscholingsprogramma 
voor de teams zal worden voorgesteld om 
de thema’s van diversiteit* en de inherente 
uitdagingen van racisme te verdiepen. 

Werkcentrale van de Stad Brussel

Informatiecampagne over rassendiscri-
minatie voor werkzoekenden.

Er zal een informatiecampagne worden ge-
organiseerd voor de Brusselse werkzoeken-
den die in contact staan met het Jobhuis van 
de Stad Brussel over de bestaande middelen 
om uitlatingen en gedrag van rassendiscrimi-
natie op het werk aan te pakken.

Opleiding over rassendiscriminatie voor 
aanspreekpunten voor tewerkstelling.

Er zal worden voorgesteld om een bewust-
makingsmodule over de strijd tegen rassen-
discriminatie toe te voegen aan de ATO-op-
leiding (Aanspreekpunt voor Tewerkstelling 
en Opleiding) voor maatschappelijk werkers 
in het Brusselse Gewest die zich bezighou-
den met socio-professionele integratie (SPI).
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Bewustmaking van rassendiscriminatie. Er zal een bewustmakingssessie rond 
rassendiscriminatie en de antidiscrimina-
tiewetgeving worden georganiseerd voor 
het huidige en toekomstige onthaalper-
soneel van het Jobhuis.

OCMW

Versterking van de opleiding ter bevor-
dering van diversiteit en ter bestrijding 
van discriminatie

Als belangrijke openbare dienst en 
werkgever moet het OCMW van de Stad 
Brussel een voorbeeld en een referentie 
worden in de strijd voor gelijke kansen 
en tegen racisme en antisemitisme. Er 
zal een basisopleiding voor de commu-
nicatiediensten en voor de werkgroep 
Diversiteit en Inclusie (D&I) worden geor-
ganiseerd. Vervolgens zal er een algeme-
ne opleidingsmodule voor het voltallige 
personeel worden ingevoerd.

Invoering van een specifiek contactpunt 
voor het melden van discriminatie en 
verbetering van de opvolgingsproce-
dure 

Het is van primordiaal belang om het per-
soneel beter te beschermen en discrimi-
natie te voorkomen; om beter rekening te 
houden met meldingen van discriminatie 
en ervoor te zorgen dat de procedures 
op dit gebied voortdurend verbeterd wor-
den. Daartoe zal een centraal contactpunt 
voor preventie en interventie worden ont-
wikkeld voor de personeelsleden die in 
aanraking zijn gekomen (als slachtoffer of 
getuige) met discriminatie van welke aard 
ook, en met name racisme en antisemitis-
me. De huidige procedures inzake discri-
minatie zullen worden vereenvoudigd en 
toegankelijker worden gemaakt. 
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Opstelling van een periodiek verslag 
over diversiteit en bestrijding van discri-
minatie bij het OCMW

Om regelmatig de balans op te maken 
van de problematiek van racisme en an-
tisemitisme heeft het OCMW van de Stad 
Brussel zich sterk ingezet om gegevens 
te verzamelen over diversiteit en inclusie 
(D&I). Jaarlijks wordt er een algemene 
Human Resources-vragenlijst voorgelegd 
aan alle personeelsleden, waarbij ook re-
levante thema's over D&I worden getest. 
Aan de hand hiervan kunnen de per-
cepties van de personeelsleden die tot 
bepaalde minderheidsgroepen kunnen 
behoren, zoals groepen die het doelwit 
zijn van racisme, worden geëvalueerd. 
Verdere initiatieven voor het verzamelen 
van gegevens zullen worden overwogen.

Buurthuizen

Samen tegen racisme. Op 21 maart wordt, in het kader van de In-
ternationale Dag voor de Uitbanning van 
Rassendiscriminatie, een filmvertoning 
georganiseerd, gevolgd door een debat 
over het thema gelijkheid en de strijd 
tegen racisme.

Divers in the city Van 15 tot 25 maart wordt er een elfdaag-
se van de bewustwording rond diversiteit* 
georganiseerd, met verschillende dagen 
om ideeën uit te wisselen en debatten te 
voeren. Daarnaast staan er twee uitstap-
pen naar het Migratie Museum Migration 
op het programma.

Samensemble De veertiendaagse van de verbonden-
heid ‘Samensemble’ zal worden georga-
niseerd van 15 tot en met 31 maart 2023.
In drie wijken van de stad Brussel (Vijf-
hoek, Laken, Neder-Over-Heembeek) 
zullen rondetafelgesprekken worden 
georganiseerd voor een bewustmaking 
en opleiding over de realiteit van de 
uitwisselingen tussen professionals van 
de sociale sector en de gebruikers, en de 
inherente uitdagingen van racisme.
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Politie Brussel Hoofdstad Elsene

Versterking van de kennis van alle 
personen die in contact komen met 
de bevolking inzake de Omzendbrief 
betreffende het opsporings- en ver-
volgingsbeleid inzake discriminatie en 
haatmisdrijven (met inbegrip van dis-
criminaties op grond van het geslacht). 
(=COL 13/2013)

Er zal een nieuwe oproep worden gedaan 
om COL 13/2013-referenten aan te 
werven die opgeleid zijn en bekend zijn 
in de zone en meer bepaald binnen hun 
commissariaat. Deze personen kunnen 
gecontacteerd worden door het eerste-
lijnspersoneel dat in contact staat met 
de bevolking, in geval van twijfel bij de 
opmaak van een pv.
Verder kan er een opleiding voor het 
onthaal- en frontdesk-personeel wor-
den georganiseerd in verband met COL 
13/2013.

Verbetering van de toegankelijkheid 
van de klachtenmechanismen voor 
burgers.

Er zal een informatiecampagne voor de 
burgers worden georganiseerd om hen 
te informeren over wat een haatmisdrijf 
is, zodat ze weten wanneer en hoe een 
klacht kan worden ingediend.

Opleiding van de eerstelijnspolitieagen-
ten over professioneel profileren.

Voor het operationele personeel zal een 
referentiekader worden ontwikkeld voor 
professioneel profileren (wanneer mogen 
ze fouilleren, onder welke omstandighe-
den, op welke wijze, enz.). 
Voor zoveel mogelijk personeelsleden 
van de eerste lijn zal een opleiding over 
professioneel profileren worden georga-
niseerd.

 

.
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