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Vooraf
De Verklaring en het Actieplatform van Peking, in 1995 aangenomen door 189 regeringen 
tijdens de Vierde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties, vertalen het engage-
ment van de ondertekenende regeringen om te ijveren voor een daadwerkelijke gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen.

Als een van de ondertekenende landen heeft België een reeks juridische instrumenten1 in 
het leven geroepen om de toepassing van de verbintenissen van Peking te waarborgen.

1 Met name de wet van 6 maart 1996 die is opgeheven door de wet van 12 januari 2007; de herziening 
van titel II van de Grondwet die het principe van gelijkheid van vrouwen en mannen waarborgt en ook het insti-
tutionele mechanisme voor de oprichting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) 
in 2002.



Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft wettelijke middelen in het leven geroepen2:

• De Ordonnantie van 20 april 2006 verzoekt de regering van het Gewest om jaar-
lijks voor het Parlement een stand van zaken te geven van de vooruitgang die werd 
gerealiseerd inzake de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Deze balans, het 
Pekingrapport, getuige van de concretisering van de verbintenissen van Peking, 
stelt alle acties voor die elke minister en/of staatssecretaris heeft ondernomen in 
het kader van zijn/haar bevoegdheden.

• De Ordonnantie van 29 maart 2012 verbindt de Regering van het Gewest tot de 
integratie van de “genderdimensie in het geheel van haar beleidslijnen, maatre-
gelen, begrotingsvoorbereidingen of acties en dit met het oog op het vermijden 
of corrigeren van eventuele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen”. Deze 
ordonnantie, die het rapporteringssysteem wijzigt dat werd ingevoerd door de 
Ordonnantie van 20 april 2006, zal van kracht worden aan het begin van de nieuwe 
legislatuur.

Het Pekingrapport 2012 is het resultaat van de samenwerking tussen het kabinet van 
Staatssecretaris Bruno De Lille, de Cel Gelijke Kansen van het ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de Pekingcorrespondenten van elke Administratie van het MBHG en 
de Instellingen van Openbaar Nut (ION), de vzw Pour la Solidarité en consulente Françoise 
Goffinet, genderdeskundige.

Advies
Algemene beschouwingen

De Raad neemt nota van het bestaan van het Pekingverslag 2012 en de betrachting van de 
Regering om een bijdrage te leveren tot de in Peking aangegane verbintenissen.

Bijzondere beschouwingen

De Raad zal geen advies formuleren over het Pekingrapport :

• enerzijds omdat de Raad geen “a posteriori” validatieorgaan is,

• anderzijds omdat het document qua structuur en inhoud slecht in elkaar zit.

De Raad vraagt dat hij als Adviesraad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen deel 
uitmaakt van de coördinatiegroep , waarvan de oprichting voorzien is in het ontwerp van be-

2 Naast de twee ordonnanties vermeld in de tekst, vermelden we ook de Ordonnantie van 4/09/2008 ter 
bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt; de 
Ordonnantie van 4/9/2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van 
de tewerkstelling; de Ordonnantie van 19/3/2009 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de 
Brusselse huisvestingscode.



sluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie 
van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt en geraadpleegd wordt bij het uitwerkingsproces 
voor de toekomstige verslagen.


