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Besluit - Raad van 18/03/2019

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE; Bourgmestre; Burgemeester, M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL
KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins;
Schepenen; Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID,
M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr.
WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. MUTYEBELE, Mme mevr.
NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. OPOKU BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr.
BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr.
MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. AUCHAPT, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr.
HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Conseillers communaux;
Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Voorstel van gemeenschappelijke motie.

Gemeenschappelijke motie betreffende de gelijkheid tussen vrouwen en mannen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Gemeenteraad,

tijdens zijn openbare zitting van 18 maart 2019 neemt met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen volgende motie
aan :

Overwegende dat, ondanks de afgekondigde gelijkheid tussen man en vrouw, de vrouwen steeds weer geconfronteerd
worden met vele moeilijkheden en discriminaties;

Overwegende dat de vrouwen meestal meerdere dagtaken voor hun rekening moeten nemen : een werkdag waar men
steeds flexibeler en beschikbaarder moet zijn, het grootste deel van de huishoudelijke taken, en tevens de zorg voor de
kinderen en de ouderen in het gezin;

Overwegende dat vrouwen 80% van de eenoudergezinnen vertegenwoordigen;

Overwegende dat ook vandaag nog de vrouwen economisch gezien kwetsbaarder zijn dan mannen. Zij moeten tevreden
zijn met deeltijdse arbeid, dikwijls ongewild, en het verschil tussen de wedden van mannen en vrouwen bedraagt nog
steeds gemiddeld tussen 6 en 20%(*). Vandaar dat de grote meerderheid van de vrouwen een kleiner pensioen krijgen
dan mannen : 59%(**) onder hen zitten onder de armoedegrens. Bovendien zijn de vrouwen regelmatig het slachtoffer
van discriminatie bij toegang tot de arbeidsmarkt. Deze toestand laat de vrouwen niet toe om economisch onafhankelijk
te zijn noch om voluit te gaan voor een goed ontwikkeld publiek, artistiek of sportief leven;

Overwegende dat onder de slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld de vrouwen in de meerderheid zijn : 1
vrouw op 3(***) is thans slachtoffer van geweld gepleegd door de echtgenoot of een familielid, 1 op 4 gedwongen werd
om seksueel contact te hebben met haar echtgenoot. Te meer , in de openbare ruimte, zijn de vrouwen spijtig genoeg
nog te dikwijls onderwerp van zowel seksistische opmerkingen als gewelddaden of ongewenste intimiteiten ;

Overwegende dat in vele landen vrouwenbewegingen bestaan die een werkelijke gelijkheid opeisen. Zo was er in
Spanje, in 2018, een algemene staking waaraan 5 à 6 miljoen vrouwen deelnamen. In Indië, in januari ll. hebben 5
miljoen vrouwen een gigantische menselijke ketting gevormd om hun rechten te verdedigen tegen de religieuze
conservatieven. Ook in België mobiliseren de vrouwen zich tegen het geweld tegen vrouwen, om meer openbare
diensten te eisen, voor betere pensioenen en om een einde te stellen aan discriminaties;

Overwegende dat de stakingsoproep voor 8 maart e.k. die alle vrouwen oproept om hun activiteiten te staken om een
sterk signaal te geven aan de samenleving : “als de vrouwen stoppen, stopt de wereld";

Overwegende dat de stakingsoproep voor 8 maart een origineel en interessant initiatief kan zijn in de bewustmaking van
het belang van het werk dat door vrouwen verricht wordt en om de flagrante voortdurende ongelijkheden in deze
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materie aan te kaarten;

Overwegende dat, gelet op het belang van deze zaak, de Stad herhaalt dat werkneemsters die aangesloten zijn bij een
vakbond kunnen deelnemen aan de staking en roept de andere vrouwelijke bedienden op om eraan deel te nemen door
zich aan te sluiten bij een vakbond of mits een dag verlof te nemen ;

Overwegende dat de gemeente, naast haar actieplan, over directe hefbomen beschikt om gehoor te geven aan dringende
en concrete noden van vrouwen en deze sinds vele jaren inzet;

Overwegende dat in 2008, het College beslist heeft om zich aan te sluiten bij het Europees Charter van de Raad van de
Europese Gemeenten en Gewesten. In 2011, heeft de Gemeenteraad van de Stad Brussel dit Charter ondertekend, zoals
1400 andere ondertekenaars in 29 landen. Dit charter voorziet in het formaliseren en het in voege stellen van
actieplannen : in 2014 hebben het College en de Raad het Actieplan aangenomen dat werd opgesteld en het geheel van
het actieterrein dekt, waarbinnen de Stad werkzaam kan zijn. Het College heeft er zich ertoe verbonden een
tweejaarlijkse evaluatie voor te stellen. Een eerste evaluatie heeft dus plaats gehad in 2016 en een tweede in 2018,
gevolgd door een nieuwe versie van het Actieplan. Om daar toe te komen werd een werkmethode vastgesteld,
gelijkaardig met deze gebruikt voor de Agenda 21 van de Stad ;

Overwegende dat in dit kader vele actievoorstellen werden geïdentificeerd die zullen geïmplementeerd worden, zoals :
- De pariteit aanmoedigen in de politieke vertegenwoordiging, verkiesbare functies en top management.
- Strijden tegen stereotypes door promotie van niet-stereotype en egalitaire beelden in de openbare en interne
communicatie.
- De participatie van vrouwen in het politieke en burgerlijk leven aanmoedigen door de uurroosters aan te passen en
kinderopvang te voorzien
- Door nieuwe projecten voor hun realisatie te toetsen op vlak van gender
- De vele discriminaties waar sommige kwetsbare vrouwen mee te maken krijgen, aanpakken
- Strijden tegen het ondervertegenwoordigd zijn van een gender in sommige beroepen
- helpen bij het verzoenen van het professioneel, sociaal en privéleven (ouderschapsverlof, telewerk)
- De toegang tot onderwijs verder ontwikkelen (promoten van voortgezette vormingen en educatieve verloven,
kinderopvangplaatsen)
- promoten van de gelijkheid vrouw/man en strijden tegen stereotypen in het onderwijs
- Bevorderen van de beoefening van sportieve, ludieke en culturele activiteiten door vrouwen
- De toegang tot openbaar beheerde woningen vergemakkelijken voor eenoudergezinnen
- De gendergelijkheid en de strijd tegen geweld tegen vrouwen integreren in discussies met internationale partners
- Rekening houden met de genderfactor bij de aanpassing of ontwikkeling van grote projecten
- Ondernemerschap van vrouwen aanmoedigen
- De aanwezigheid van historisch of cultureel belangrijke vrouwen in de openbare ruimte promoten
- De informatie over de reproductieve gezondheid promoten
- Stevig de strijd aangaan tegen genderbepaald geweld via vormingen voor politiemensen en het inrichten van
zelfverdedigingscursussen
- Financiële en logistieke ondersteuning van opvangtehuizen voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld

Overwegende dat de Stad bovendien en meer in het algemeen op het vlak van gelijkheid tussen vrouwen en mannen een
echte wijziging van paradigma wenst door te voeren. Het is hoog tijd om een aantal stereotypen achter zich te laten en
te vechten tegen onuitgesproken standpunten van de samenleving, dat het nu gaat over genderkwesties of etnische en
culturele minderheden;

Overwegende dat het aantal plaatsen in crèches een bepalende factor is om het professionele leven van vrouwen
gemakkelijker te maken en dat ook in deze materie, de Stad meer dan haar deel gedaan heeft met haar 35
kinderopvangplaatsen (29 Franstalige en 6 Nederlandstalige) die één derde van de opvangplaatsen en 55 % van de
gesubsidieerde plaatsen op het grondgebied van de Stad vertegenwoordigen. In totaal, alle opvangplaatsen bij elkaar
genomen (Stad en privé) heeft de Stad een dekkingspercentage van 50% terwijl de totale gewestelijke dekking 38%
bedraagt;

Overwegende dat indien er ongelijkheden bestaan op niveau van dekkingspercentages tussen de wijken, dit niet
noodzakelijk in het voordeel is van de meer welgestelde wijken ;

Overwegende dat de Stad crèches heeft gebouwd en blijft bouwen. Zo zijn er in Laken bijvoorbeeld, volgende crèches
in opbouw :
- de twee crèches Tivoli
- de nieuwe crèche Wittouck
- de nieuwe crèche Mutsaard
-2 co-opvangplaatsen zijn ook heel recent geopend.

Overwegende dat wij, onverminderd de afwerking van de lopende projecten, zoals het meerderheidsakkoord
verduidelijkt, het volgende willen:
- bij voorrang werken aan de verbetering van de bezettingsgraad van de bestaande crèches, onder meer door de
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herziening van de voorrangscriteria,
- een nieuw plan opstellen voor de creatie van nieuwe opvangplaatsen voor 2018-2024, in coördinatie met het Gewest
en de Gemeenschappen (ONE en Kind & Gezin) met daarin vooral aandacht voor :
o de wijken waarvan het totale aantal opvangplaatsen per kind lager is dan het regionaal gemiddelde (0,37), met een
diversificatie van de verschillende types van opvang om aan de noden van de ouders te beantwoorden.
o de wijken waarbij de verhouding vrouwen zonder werk het hoogst ligt, bij de creatie van gesubsidiëerde
opvangplaatsen..
o de coördinatie met de aangrenzende gemeenten van de Stad.
Overwegende dat de Stad ook voorziet in de ontwikkeling van een soepel opvangdispositief in functie van de
beschikbare budgetten :
- door de families te gaan opzoeken (aanwezigheid in openbare ruimten zoals markten).
- door flexibele opvangmogelijkheid in te richten (opvang-haltes) waar kinderen enkele voormiddagen of namiddagen
per week kunnen opgevangen worden
- Door multi-opvang te organiseren (combinatie van crèche en opvang-halte)

Overwegende dat, hoewel de Stad zeker niet tekort schiet, een bedrag voorzien is in 2019 voor een studie over de
bestaande en komende noden inzake opvang voor het Jonge Kind op haar grondgebied ;

Overwegende bovendien dat het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn sinds oktober 2018 deelneemt aan
het project Miriam, dat als objectief heeft de socio-professionele emancipatie te verwezenlijken van het publiek
geselecteerd voor dit project, te weten de alleenstaande moeders. Er is vastgesteld dat in het bijzonder dit publiek zeer
kwetsbaar is omdat ze er alleen voor staan om de kosten van het gezin te dragen en in te staan voor de opvoeding van de
kinderen. 15 mama’s werden geselecteerd en zullen gecoached geworden door een Case manager binnen het OCMW.

Overwegende dat binnen de Departementen Tewerkstelling en Vorming wordt nagedacht met de alleenstaande moeders
in het kader van hun socio-professionele integratieprojectproject. De integratieagenten zoeken samen met de moeders
en met de steun van jeugdreferenten naar projecten die overeenstemmen met hun specifieke noden (verenigbaarheid van
de schooluren met het professionele leven, zoeken naar een oplossing voor de kinderopvang…).

Overwegende dat de lage scholingsgraad van de vrouwen en vaak het ontbreken van werkervaring tot gevolg hebben
dat een specifieke begeleiding noodzakelijk is voorafgaand aan hun tewerkstelling (alfabetisering, pre-vorming en
vorming die leidt tot een kwalificatie). Het moet gezegd, behoudens werk als poetsvrouw (weinig vereiste voorkennis)
bestaan er voor laaggeschoolde mannen meer werkaanbiedingen;

Overwegende bovendien, dat vrouwen die slachtoffer zijn van mishandeling zich eveneens wenden tot het OCMW en
door onze sociale werkers opgevangen worden. Dit OCMW werkt heel nauw samen met het collectief voor
mishandelde vrouwen en geeft dit publiek voorrang bij de toegang tot transitwoningen.

Teneinde het mogelijk te maken voor vrouwen om zich te ontplooien op cultureel en/of sportief vlak, organiseert het
OCMW elk jaar de operatie promo-sport die het voor iedereen, ongeacht de leeftijd, mogelijk maakt een abonnement te
kunnen betalen voor een culturele en/of sportieve activiteit. Zo hebben in 2018, 51 vrouwen van 18 tot 57 jaar kunnen
deelnemen aan activiteiten van hun keuze zoals fitness, karaté, voetbal, basket, dans.

De Gemeenteraad verbindt de Stad Brussel ertoe om :
- de analyse van een gender budgeting op regelmatige basis verder te zetten,
- Voor de politiediensten vormingsthema’s uit te werken rond seksueel, intrafamiliaal en seksistisch geweld zoals
genitale verminking bij vrouwen, gedwongen huwelijken en rond het denken in stereotypen,
- De communicatie en transversaliteit te versterken tussen diensten die slachtofferhulp aanbieden (OCMW, Politie,…),
- Campagnes te organiseren per thema die ertoe strekken om stereotypen te ontkrachten,
- In de jaarlijkse campagne rond de week van de vrouwenrechten een evenement te organiseren dat voornamelijk
gericht is op de werknemers van de Stad om de internationale dag van strijd voor de rechten vrouwen te promoten,
- Na te denken over het waarderen van pariteit in onze overheidsopdrachten
- De pariteit opstarten in al onze raden van bestuur

De Gemeenteraad vraagt ook aan alle bevoegde bestuursniveaus om sterke maatregelen te nemen om de gelijkheid
tussen vrouwen en mannen te promoten en een einde te stellen aan discriminaties en meer bepaald :

- Aan de Gemeenschappen
o Een programma en voldoende financiering voor opvangplaatsen in crèches te voorzien, met prioriteit voor de wijken
waar de dekkingsgraad lager ligt dan het gemiddelde en waar het aandeel werkloze vrouwen het hoogst is ;
o Om maatregelen te treffen die alle seksistische discriminatie in het onderwijs doet verdwijnen, zowel in de lesinhoud,
als in de oriëntatie van de studierichtingen, …

- Aan de COCOM, COCOF en de VGC
o Om voldoende creatie van en financiering voor dringende opvangplaatsen voor vrouwen slachtoffer van geweld te
voorzien;
o om te voorzien in de oprichting en de financiering van rusthuizen en zorgcentra om deze collectieve
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verantwoordelijkheid weg te nemen van de schouders van vrouwen alleen,

- op federaal niveau :
o het voortbestaan en de financiering te garanderen van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld gelegen in het UMC
Sint-Pieter ;
o om België te engageren om de maatregelen in te voeren noodzakelijk voor de naleving van de Conventie van
Istanboel, met name voor de vorming en het omkaderen van het personeel van openbare administraties inzake de strijd
tegen geweld tegen overstaan van vrouwen ;
o de noodzakelijke maatregelen te treffen om verder te gaan met het verminderen van de verloningsongelijkheden
tussen vrouwen en mannen.
o de moederschapsrust op te nemen in de berekening van de pensioenen om tot een gelijke behandeling te komen
o het ouderschapsverlof automatisch gelijk te verdelen tussen beide ouders

---------------------------------------------
(*): bron - https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/emploi/ecart_salarial/etat_des_lieux_en_belgique
(**): bron - http://www.luttepauvrete.be/chiffres_nombre_pauvres.htm
(***): bron - http://www.equal.brussels/fr-rapport-final-violence-envers-les-femmes_1pdf

Aldus beraadslaagd in zitting van 18/03/2019

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)

Bijlagen:
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Extrait du Registre des Procès-verbaux des délibérations du Conseil Communal de la Ville de
Bruxelles - séance du lundi 18 mars 2019

Uittreksel uit het Notulenboek van beraadslagingen van de Gemeenteraad van de Stad Brussel -
Zitting van maandag 18 maart 2019
Séance publique / Openbare zitting

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE; Bourgmestre; Burgemeester, M. dhr. HELLINGS,
Mme mevr. HARICHE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; Mme mevr.
LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme mevr.
AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr.
WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. MUTYEBELE, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr.
OPOKU BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU,
M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr.
MAIMOUNI, Mme mevr. AUCHAPT, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr.
GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la
Ville; Stadssecretaris.

Sauf indication contraire, la décision suivante a été prise à l'unanimité :
Tenzij anders aangegeven werd de volgende beslissing met eenparigheid genomen :

32 (036) Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - (2233496)

(036) Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen - (2233496)

Proposition de motion commune.

Proposition de motion commune relative à l'égalité des femmes et des hommes.

Voorstel van gemeenschappelijke motie.

Voorstel van motie betreffende de gelijkheid van vrouwen en mannen.

La proposition est adoptée à l'unanimité des voix exprimées par un vote à main levée.
Het voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen bij een stemming met handopheffing.

Ainsi délibéré en séance du lundi 18 mars 2019
Aldus beraadslaagd in zitting van maandag 18 maart 2019

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)
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