NIETS ZONDER MIJN TOESTEMMING.
DE STAD BRUSSEL PAKT SEKSUELE INTIMIDATIE EN GEWELD
AAN MET 77 MAATREGELEN
Naar aanleiding van de golf van getuigenissen van mensen die het slachtoffer werden
van seksueel geweld in enkele van de uitgaansgelegenheden van de hoofdstad, reageert
de Stad Brussel met een nieuw actieplan “Niets zonder mijn toestemming” waarin 77
maatregelen tot doel hebben om seksuele intimidatie en geweld te bestrijden.
Op het moment van de heropening van het nachtleven en in samenwerking met
verschillende verenigingen, wenst de sector ook hard en snel te reageren door zich aan
te sluiten bij het actieplan van de Stad.
Talrijke acties ter bestrijding van geweld tegen vrouwen zijn voorzien in het
meerderheidsakkoord en namelijk uitgewerkt in de actieplannen voor Gelijkheid van
vrouwen en mannen. De Stad Brussel is zich ervan bewust van het werk dat nog moet
gebeuren rond deze problematiek.
Het actieplan “Niets zonder mijn toestemming” baseert zich op de drie assen van de
bevorderlijke kringloop van de veiligheidsketen: preventie, actie en follow-up.
Het preventieluik werkt voornamelijk aan een sensibiliseringscampagne, in
samenwerking met de horecasector en het nachtleven, die over het hele grondgebied
van de Stad zullen worden ingezet.
De acties van dit plan zullen concreet worden gemaakt op het niveau van de Stad, van
de politiezone en van de Brussels by Night Federation aan de hand van structurele
maatregelen, opvang van de slachtoffers, mobiliteit, maar ook opleidingen voor het
personeel van de politie en van uitgaansgelegenheden.

« Het doel is dat iedere persoon die naar en feestelijke plek gaat,
zich zowel buiten als binnenin de zaak veilig voelt. Een gevoel van
veiligheid dat zal worden versterkt door de vorming van bijna 290
politieagenten per jaar. Het is van het grootste belang voor de
slachtoffers dat de Stad deze globale aanpak hanteert om een
einde te maken aan dit onaanvaardbare geweld »
legt Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel, uit.

In de straten worden stadsverlichting en camera's op alle uren van de nacht in de
feestelijke wijken versterkt. Binnen komen er voorzieningen zoals de inrichting van “Safer

Zones”. Ook de mobiliteit zal worden versterkt door de invoering van een 'safe taxi'code, in samenwerking met Taxis Bleus.

« Het nachtleven maakt integraal deel uit van cultuur: de clubs en
discotheken zijn plekken waar feesten gepaard gaat met creatie,
ontmoetingen en uitwisselingen. Op muziek kunnen dansen is
essentieel voor ons welzijn en onze mentale gezondheid. We hebben
allemaal het recht om veilig te kunnen feesten. De implementatie
van een Charter van het Nachtleven in samenwerking met de
betrokken actoren is een belangrijke stap naar veiligere nachten .»
verduidelijkt Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen.

« We willen dat onze horecazaken en uitgaansgelegenheden
gastvrij en veilig zijn voor iedereen, ongeacht gender of identiteit. Om
deze doelstelling te realiseren gaan we de horeca en het nachtleven
ondersteunen, door onder meer uitbaters bewust te maken en hun
personeel op te leiden.»
zegt Fabian Maingain, Schepen van Economische Zaken.

« De strijd tegen intimidatie en aanvallen op vrouwen, meisjes en
LGBTQI+-mensen in de openbare ruimte is een belangrijk onderdeel
van onze actieplannen voor de Stad Brussel. Met deze nieuwe
maatregelen willen we de actoren op het gebied van het nachtleven
rechtstreeks betrekken door middel van opleidingen die hen in staat
zal stellen bondgenoten en effectieve contactpunten te worden in de
preventie en zorg voor toekomstige slachtoffers .»
aldus Lydia Mutyebele, Schepen van Gelijke Kansen.

Een overheidsopdracht zal binnenkort worden gelanceerd om een vereniging aan te
wijzen die verantwoordelijk zal zijn voor het verstrekken van deze opleiding aan
personeel van het nachtleven. Daarnaast zal de Stad nog andere concrete middelen
implementeren, waaronder 30% meer plaatsen in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld
en het aannemen van een coördinator specifiek voor intimidatie en voor nachtelijke
intimidatie.
De Stad Brussel veroordeelt daders en acht elke daad van medeplichtigheid
onaanvaardbaar. De Stad verbindt zich ertoe om gerechtelijke procedures aan te
moedigen en zo nodig het parket in te schakelen. Daarom brengt het toezicht op deze

maatregelen onvermijdelijk de uitvoering van sancties met zich mee: weigering van
vergunning of machtiging, boete, enz.
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Carole Poncin, Kabinet van de Burgemeester, Carole.Poncin@brucity.be, +32 (0)488
04 38 24
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Maïlys Charlier Zenari, Kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en van Grote
Evenementen, mailys.charlierzenari@brucity.be, +32 (0)490 14 07 90
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Adélaïde De Patoul, Kabinet van de Schepen
Adelaide.DePatoul@brucity.be, +32 (0)490 14 12 59
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Géraldine Rademaker, Kabinet van de Schepen van Gelijke Kansen,
Geraldine.Rademaker@brucity.be, +32 (0)490 42 76 73
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