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Verslag van de plenaire zitting van 27 november 2019 
 

Aanwezig: Mevrouw Julie Tessuto (Vie féminine – Maison Mosaïque de Laeken), Mevrouw Pierrette Pape (isale 

vzw), Mevrouw Irene Zeilinger (Garance vzw), Meneer Dominic Brumagne (Socialistische vooruitziende 

vrouwen), Mevrouw Sophie Dupaquet (BRAVVO), Meneer Nicolas Gheude (medewerker van de Schepen van 

gelijke kansen). 

Verontschuldigd: Meneer Khalid Zian (Schepen van gelijke kansen); Mevrouw Marie Vermeiren (Elles tournent), 

Mevrouw Marcela de la Peña Valdivia (Le Monde selon Femmes), Mevrouw Eveline chiau (Zij-kant), Mevrouw 

Delphine von kaatz (Rainbowhouse), Meneer Gaetan Raes (OCMW Brussel), Mevrouw Maria Miguel-Sierra (La 

voix des femmes). 

Secretariaat: Barbara De Witte voor de cel gelijke kansen 

 

1. Manifestatie «Reclaim the Night». 

Op 31 maart 2018 vond de manifestatie "Reclaim the night" plaats op het grondgebied van de Stad 

Brussel. Dit evenement werd geleid door vrouwen en transpersonen* met als doel de publieke ruimtes 

waarin ze zich vaak buitengesloten voelen terug op te eisen.    

De demonstranten werden door de politie gearresteerd op grond van ongeoorloofde demonstratie:  

✓ Verschillende vzw's hebben de manier waarop de arrestaties plaatsvonden veroordeeld.   De 

interventie van de politie tijdens de demonstratie van 31.03.2018 roept een aantal  vragen op. 

De gebruikte middelen werden door de ter plaatse aanwezige verenigingen omschreven als 

discriminerend, gewelddadig en intimiderend.   De verenigingen hebben op 08.05.2018 een brief 

gestuurd naar de Burgemeester en de Schepen van gelijke kansen om een onderzoek rond deze 

kwestie aan te vragen. In de brief werd opgeroepen tot het nemen van maatregelen om 

seksistische, racistische of lgbt-phobe handelingen tijdens de arrestatie van personen, uit te 

roeien.   

✓ Het kan paradoxaal lijken om toestemming te moeten krijgen om de openbare ruimte te 

bezetten wanneer het doel van het evenement is om de openbare ruimte net op te eisen. De 

verenigingen zijn van mening dat andere spontane (en dus niet- geautoriseerde)   demonstraties 

plaatsvonden in de stad zonder politie- interventie.  Het is echter duidelijk dat het, om binnen 

een wettelijk kader te blijven en de legitimatie en het goede beheer van de gebeurtenissen door 

de gemeente te vergemakkelijken, van wezenlijk belang is dat er ten minste voorafgaand 

gecommuniceerd wordt. 



 

✓ De verenigingen  kennen ook moeilijkheden om de nodige toestemmingen te verkrijgen voor het 

organiseren van evenementen met voldoende zichtbaarheid ( welke bv het blokkeren van de 

kleine gordel van de Stad genoodzaken). Ze hebben over het algemeen het gevoel dat ze worden 

omgeleid naar kleine straatjes. Ook hier heeft een onderhandeling tussen organisatoren en 

gemeentelijke autoriteiten op voorhand nut (bijv. verzoeken om vergunningen) om een 

maximale zichtbaarheid aan te vragen en de goede werking van deze democratische mobilisatie 

te vergemakkelijken. 

 

Het kabinet belast met gelijke kansen zal de vraag van de AGVM aan het Bureau van de Burgemeester 

doorgeven om een vergadering rond dit onderwerp te organiseren. 

 

2. Actie “Vie féminine” op 25/11 

Ter gelegenheid van 25 november, de internationale dag ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, 

wenste het netwerk “Vie féminine” in de gemeentehuizen en het stadhuis van Brussel te demonstreren 

en symbolisch bloemnkransen te overhandigen aan de lokale autoriteiten in de verschillende  gemeentes  

om de slachtoffers van feminicides te herdenken.  Een brief, geschreven door de regionale entiteit,   werd 

eveneens bezorgd aan de aanwezige ambtenaren. In Brussel werden de vrouwen van het “Maison 

mosaïqe de Laeken” in het Brusselse Stadhuis ontvangen door de schepen van gelijke kansen. 

De adviesraad wenst de band tussen verkozen ambtenaren en het middenveld actief op het vla van 

gendergelijkheid te versterken. Ervan uitgaande dat er nog heel wat werk is om stereotypen op alle 

niveaus van lokale overheden en administraties te deconstrueren werd er voorgesteld om  tijdens de 

volgende plenaire   zittingen  van de AGVM, telkens een lid van het schepencollege van de Stad uit te 

nodigen om kwesties die verband houden met de bevoegdheden van deze laatste te bespreken en samen 

doelstellingen en acties te identificeren voor de bestrijding  van genderongelijkheid.   

  

 

3. Werking van de AGVM 

Het vorige punt gaf aanleiding tot een discussie betreffnde de werking van de AGVM. Het gebrek aan 

dynamiek in de  afgelopen jaren kan worden verklaard door het gebrek aan inzicht van de adviesraad wat 

betreft de beschikbare middelen bij de Stad om gendergelijkheid na te streven, het  gebrek aan kennis 

betreffende de gemeentelijke bevoegdheden en een gebrek aan zichtbaarheid van de maatregelen die 

op het niveau van de stad worden genomen op het gebied van gendergelijkheid. Om de Raad opnieuw 

te activeren, werd besloten om in 2020: 

✓ Een planning vast te leggen in het begin van het jaar om de agenda's van iedereen te blokkeren.   

4 data zullen worden voorgesteld door de cel gelijke kansen tegen het einde van het jaar ;  

✓ Beleidsprioriteiten vast te stellen en de gekozen ambtenaren en vertegenwoordigers van de 

desbetreffende administratieve diensten uit te nodigen voor de verschillende zittingen in functie 

van de prioriteiten die behandeld zullen worden. Voor het jaar 2020 wenst de AGVM volgende 

personen te ontmoeten: de Burgemeester om veiligheidskwtesies te bespreken ; de voorzitster 

van de ocmw's; de schepen die belast is met het openbaar onderwijs en de jeugddiensten van 



 

de Stad; de instanties die belast zijn met de verschillende herbergingsmogelijkheden bij de Stad; 

de schepen die belast is met mobiliteitskwesties; 

✓ Werkgroepen te organiseren op basis van de doelstellingen en acties die in de plenaire zittingen 

zullen worden vastgesteld; 

✓ In het midden van het jaar de status van het actieplan van de Stad voor gendergelijkheid te 

presenteren.  Een derde   evaluatie van dit plan is gepland voor de zomer/herfst. De AGVM werd 

in 2014 geraadpleegd toen dit actieplan voor het eerst werd opgesteld maar werd sindsien niet 

meer betrokken bij de uitvoering of evaluatie van het plan. Dit is dus een kans om de huidige 

inhoud te analyseren en aanbevelingen te doen voor toekomstige veranderingen.    

 

4. Week van de rechten van vrouwen 2020 (SDDF2020) 

De cel gelijke kansen presenteerde het concept van de campagne die de SDDF2020 zal aankondigen. 

De AGVM heeft verschillende ideeën voorgelegd voor de SDDF2020. Een van hen is om zich te 

concentreren op de dynamiek tussen de verkozen ambtenaren en hun gezinnen – dit kan interessant en 

vruchtbaar zijn indien het vanuit een constructief perspectief gebeurt in plaats van te wijzen naar "slecht 

gedrag".  Evenzo moet de communicatiecampagne rond de SDDF ernaar streven om een zo breed 

mogelijk publiek aan te spreken.   

De cel gelijke kansen heeft nota genomen van de voorstellen en zal de haalbaarheid ervan bestuderen 

ifv de beschikbare tijd en middelen. 

 

5. Varia 

De adviesraad stelt voor om vlaggen in rouw te plaatsen op alle stadsgebouwen op 25.11.2020 (en de 

daaropvolgende jaren) om de steun van de Stad te markeren in de strijd tegen geweld tav vrouwen en 

ter nagedachtenis van slachtoffers. Het voorstel zal worden opgevolgd door de cel gelijke kansen. 

De mogelijkheid om het Atomium in het oranje te verlichten op 25.11.2020 zal eveneens bestudeerd en 

opgevolgd worden. 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kan U contact opnemen met het secretariaat van de AGVM, de cel gelijke kansen (02/279.21.50 of 

gelijkekansen@brucity.be).   
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