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De Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (RGVM) is de instantie bij uitstek om het thema 
van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te behandelen. Sinds 2012 heeft de Raad als taak adviezen en aanbevelingen te formuleren 
over alle aangelegenheden die verband houden met de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, met voorrang voor adviezen over regelgevende 
maatregelen die een impact hebben op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad heeft op 11 december 2019 mevrouw Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris voor Gelijke kansen uitgenodigd alsook de verschillende 
Ministers en Staatssecretarissen van het Brussels Gewest: Rudi Vervoort, Elke Van Den Brandt, Bernard Clerfayt, Barbara Trachte, Sven Gatz, 
Pascal Smet, Alain Maron, of hun vertegenwoordiger.

Hun inbreng tijdens deze voormiddag was bedoeld om het beleid met betrekking tot gelijke kansen toe te lichten maar dantoegespitst op de 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de domeinen die tot hun bevoegdheid behoren.

Caroline Joubert heeft haar onderzoek voorgesteld over het verschijnsel van “Incels” (involuntary celibates).Het gaat om radicaal masculinis-
tische groepen  en de gevolgen van hun acties. 

De voormiddag werd afgerond met optredens van de “slam-poets” Hind Eljadid en Lisette Ma Neza. Hun geëngageerde woorden zinderden 
nog lang na onder het glas van La Bellone. 

De ontmoeting werd gemodereerd door de journalisten Safia Kessas (RTBF) en Filip De Rycke (BRUZZ). 

               Fotograaf: Luc Viatour
               Verslag: Camille Wernaers
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“Er is niet één realiteit en de diverse realiteiten doorkruisen elkaar 
naargelang wie je bent: van vreemde afkomst, alleen moeten instaan 
voor je gezin, een andere geloofsovertuigingen hebben, ... dat zijn 
nog altijd remmen op de emancipatie van vrouwen en mannen. Zelfs 
vandaag is gelijkheid tussen vrouwen en mannen nog lang niet bereikt. 
Ongelijkheden blijven bestaan, zowel in het beroepsleven als in het 
dagelijks leven. Ze worden uitgesproken en leiden tot ernstige situaties. 
Je hoeft maar te luisteren naar de verenigingen op het terrein, te zien 
wat er in bedrijven gebeurt, de krant te openen om te lezen over geweld, 
uitsluiting, onzekerheid, enz. waarmee een grote meerderheid van de 
vrouwen dagelijks te maken heeft”, zei mevrouw Sahin.

Het is een mythete stellen; dat ”gelijkheid een feit is“. Daartegenover 
plaatste de voorzitster van de Raad de eisen van vrouwen, vrouwen 
die  hun eigen leven willen en moeten in handen nemen, die eisen dat 
ze zich mogen engageren in hun beroepsleven, hun loopbaan, die 
willen kiezen of ze al dan niet kinderen krijgen, al dan niet trouwen, 
met een man of met een vrouw. Vrouwen maken aanspraak op een 
leven waarin ze niet het geweld, de beledigingen of het misbruik 
moeten ondergaan waarmee ze al te vaak worden geconfronteerd 
in hun gezin, op hun werk of in de openbare ruimte. Ze eisen een 
correcte bezoldiging voor hun werk, respect in hun dagelijks leven, 
op gelijke voet met mannen.

Volgens Statbel bestaat 51% van de Brusselse bevolking uit vrou-
wen. “Je kunt onmogelijk geen rekening houden met de helft van de 
mensen die ons mooie Gewest uitmaken.
Daarom verdient gendergelijkheid een plaats hoog op de politieke agenda. 
Er worden veel goede initiatieven genomen en acties ondernomen maar 
ze zijn nog steeds te versnipperd of te weinig bekend”, beweerde Eva 
Sahin.

Wat staat ons  morgen te doen?

“Ook morgen moet ons engagement doorgaan en mag het in geen geval 
verflauwen. Het moet te allen tijde blijven. Ieder van ons heeft een rol te 
spelen, dag na dag en in alles wat we doen. We moeten ons engagement 
versterken en iedereen een plaats geven in de samenleving, vrouwen en 
mannen. Namens de Raad pleit ik voor een bundeling van de krachten, 
want vandaag, en vooral naar morgen toe, is het meer dan tijd om te 
handelen. Die gelijkheid waarborgen is onze plicht. Geachte Ministers, 
de Raad wenst u allen een productieve ambtstermijn toe waarin wij 
hopen dat u al uw ambities op elk van uw bevoegdheidsterreinen zult 
verwezenlijken, uiteraard rekening houdend met het aspect gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen”, besloot de voorzitster van de Raad.

Met deze voormiddag wil eraan herinneren dat de RGVM een 
proactief overlegorgaan is en dat gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen transversale materie is waar elk beleid mee te maken heeft. 

De Raad wil gefocust blijven op de genderdimensie binnen alle 
beleidsmaatregelen die zullen worden genomen.

“Je kunt onmogelijk 
geen rekening houden 

met de helft van de 
mensen die ons mooie 

Gewest uitmaken.”

De spits werd afgebeten door Eva Sahin, Voorzitster van de Raad, 
die eraan herinnerde dat de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen nog niet gestreden is en al onze aandacht verdient.

7



8



BRUSSELSE RAAD VOOR GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN • GEWESTELIJK BELEID IN BRUSSEL, MAAR WELK BELEID INZAKE GELIJKHEID V/M? Ontmoetingsvoormiddag / 11 december 2019

Met niet minder dan 180 nationaliteiten is het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest een van de meest multiculturele regio’s ter 
wereld. Tegelijkertijd is Brussel weliswaar een van de economische 
motoren van het land, maar een aanzienlijk deel van de Brusselse 
bevolking lijdt aan kansarmoede en sociale uitsluiting of loopt 
dat risico. Dit risico van sociale uitsluiting betreft meer dan een 
op drie personen in het Brussels Gewest. Sommige groepen zijn 
bijzonder kwetsbaar, zoals vrouwen, alleenstaanden, mensen met 
een handicap en eenoudergezinnen. In het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest heeft een op de drie gezinnen maar één ouder en groeit 
een op de vier kinderen op in een éénoudergezin. Bovendien zijn 
86,6% van de gezinshoofden in deze gezinnen vrouwen.  Nawal 
Ben Hamou bracht deze harde werkelijkheden in herinnering. 
“Het overheidsbeleid toespitsen op die bijzonder kwetsbare groepen 
zal tijdens deze legislatuur mijn hoofdbekommernis zijn”, liet de 
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen verstaan.

De Staatssecretaris wil een intersectionele logica1 ontwikkelen 
bij het analyseren en behandelen van discriminatie. Een van 
de drie luiken van de richtnota over gelijke kansen die onlangs 
aan het Parlement is voorgelegd, heeft specifiek betrekking op 
vrouwenrechten en met name op de bestrijding van alle vormen van 
geweld (fysiek of psychisch, in de openbare ruimte, in het gezin en 
structureel) waaraan zij kunnen worden blootgesteld. De ambitie is 
een alomvattend plan voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen 
invoeren en realiseren. 

De Staatssecretaris bevestigde opnieuw hoe belangrijk het werk van 
de Raad is om deze politieke wil in daden om te zetten. Het reeds 

gepresteerde werk, via adviezen uitgebracht op eigen initiatief of 
op verzoek van de Regering, staat centraal in de uitvoering van het 
overheidsbeleid. “Ik ben blij te kunnen rekenen op deze constructieve 
en productieve relatie tussen onze twee instanties”, zei ze.

Nawal Ben Hamou verduidelijkte dat zij de partnerschips met de 
verschillende Brusselse administraties, ION’s, verenigingen en 
adviesraden wil versterken.

Haar belangstelling gaat met name uit naar kwantitatieve en 
kwalitatieve gendergegevens, omdat die niet altijd voorhanden 
zijn. Terwijl het gelijkekansenbeleid moet kunnen steunen op 
betrouwbare, gecentraliseerde gegevens. Op basis van deze 
objectieve vaststellingen kunnen doeltreffende en concrete 
maatregelen worden genomen.

Er werden 3 specifieke voorbeelden gepresenteerd.

Om te beginnen de problematiek van geweld tegen vrouwen. In het 
kader van de opstelling van het Brussels Plan ter bestrijding van 
geweld tegen vrouwen, dat de Staatssecretaris begin maart aan de 
regering zal voorleggen, werd een bijeenkomst georganiseerd met 
een dertigtal verenigingen die, elk op hun eigen bevoegdheidsterrein, 
opmerkelijk werk verrichten om deze vrouwen op te vangen, te 
informeren, te beschermen of te huisvesten. De vrouwen die door 
deze verenigingen of via de hulplijn voor geweld worden geholpen, 
worden niet formeel en globaal geteld. Hetzelfde geldt voor de 
klachten die elk jaar in de Brusselse politiecommissariaten worden 
ingediend. Afgezien van een algemeen cijfer afkomstig van de 
federale politie (4.500 klachten in 2017) zijn er geen nauwkeuriger 
gegevens over de geografische spreiding van de vrouwen die de 
klachten indienen en evenmin over hun leeftijd, gezinssituatie of 
sociaal-economische situatie. Er is evenmin precieze informatie over 
het gevolg dat aan deze klachten wordt gegeven.

Nawal Ben Hamou, 
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen: 
“Een transversaal en intersectoraal beleid op basis van objectieve gegevens”

1Intersectionaliteit of kruispuntdenken is een term die de Amerikaanse afro-feministe Kimberlé 
Crenshaw in 1989 voorstelde als het specifiek gaat over het kruispunt tussen seksisme en 
racisme dat Afro-Amerikaanse vrouwen ondergaan. Tegenwoordig verwijst de term naar de 
meervoudige discriminatie die iemand tegelijk kan ervaren; die discriminaties stapelen zich 
niet zomaar op maar werken op elkaar in zodat een nieuwe vorm van discriminatie ontstaat. 
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Het probleem doet zich ook voor als het over opvang gaat. Er 
zijn in Brussel meerdere opvangcentra voor vrouwen. Volgens de 
Staatssecretaris is het noodzakelijk over precieze gegevens te 
beschikken over het aantal vrouwen dat zich tot zo’n centrum wendt, 
het aantal vrouwen dat er onderdak krijgt en hoe lang, hoeveel er 
niet terecht konden bij gebrek aan beschikbare plaatsen, ... Aan de 
hand van al die informatie, geglobaliseerd voor het hele Gewest, zou 
het mogelijk zijn het aantal plaatsen te verhogen waar de behoefte 
het meest gevoeld wordt.

Hetzelfde geldt voor de gegevens van justitie. De wet van 15 mei 
2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk 
geweld bepaalt dat een gewelddadige echtgenoot voor maximaal 
10 dagen uit de gemeenschappelijke verblijfplaats wordt verwijderd 
in geval van huiselijk geweld. Het verbod kan bij beslissing van 
een familierechter met maximaal 3 maanden worden verlengd. In 
de praktijk lijken magistraten weinig gebruik te maken van deze 
mogelijkheid en er bestaan alleszins geen Brusselse statistieken over 
het aantal huisverboden die door deze magistraten zijn opgelegd. 
Nochtans zou die informatie zeer nuttig zijn om het aanbod van 
woongelegenheid voor korte of middellange termijn aan te passen.

De Staatssecretaris kondigde een actie binnen het gewestelijk 
plan aan: het verbeteren van de meting van geweld tegen vrouwen 
door systematisch gegevens over gendergeweld maar ook over 
discriminatie en haatmisdrijven te verzamelen bij de verschillende 
betrokken actoren (politie, justitie, psycho-medisch, sociaal, enz.) 
en het publiceren van de statistische analyse daarvan. “Wij willen van 
start gaan met de implementatie van een gecentraliseerde opvolging 
van de klachten tussen verschillende actoren van de preventie- en 
veiligheidsketen en met structurele samenwerking tussen deze actoren 
en evaluatie van deze opvolging. Parallel hiermee zullen we door middel 
van campagnes investeren in de bewustmaking van slachtoffers en 
plegers van discriminatie en zullen we via oproepen tot het indienen van 
projecten zorgen voor ondersteuning van organisaties die slachtoffers 
begeleiden”, zei de Staatssecretaris.

Een tweede zeer concreet voorbeeld: de discriminatie op het 
gebied van huisvesting. De onderzoekscellen van de Gewestelijke 
Huisvestingsinspectie zijn belast met deze nieuwe taak: het 
verzamelen en analyseren van meldingen en de opvolging ervan. 
Er zullen binnenkort dus ook kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens over dit fenomeen beschikbaar zijn, zodat meer gerichte 
bewustmakingsacties mogelijk zijn, zowel naar daders als naar 
slachtoffers toe, om hen aan te moedigen systematischer aangifte 
te doen van de discriminatie waarvan zij het slachtoffer zijn bij het 
zoeken naar woongelegenheid.

Een laatste voorbeeld dat de Staatssecretaris gaf was discriminatie 
bij aanwervingen. Er komt een antidiscriminatiedienst die concrete 
oplossingen zal kunnen aanreiken voor werkzoekenden die het 
slachtoffer zijn van discriminatie, maar ook nauwkeuriger statistieken 
en nuttige aanbevelingen zal verzamelen die het op termijn mogelijk 
zullen maken aanvullende maatregelen te nemen om deze vorm van 
discriminatie beter te bestrijden.

In verband met de gendergebonden evaluatie van het gewestelijk 
beleid heeft Nawal Ben Hamou de instrumenten voorgesteld die 
het integreren van de genderdimensie in al het overheidsbeleid 
mogelijk zullen maken, met name de ordonnantie over “gender 
mainstreaming” en het “gender budgeting”. Het implementeren van 
deze teksten zal worden ondersteund door qual russels. Concreet 
gevolg is dat elke nieuwe regelgeving moet worden beoordeeld 
aan de hand van de gelijkekansentest; sinds maart 2019 geldt 
deze test ook voor beheerscontracten, voor instrumenten voor 
strategische planning en over overheidsopdrachten en subsidies 
van meer dan 30.000 euro. Zo zal de aanbesteding van een studie 
voor het renoveren van een openbaar plein worden onderzocht om 
ervoor te zorgen dat ze clausules bevat over rekening houden met 
het genderaspect bij de inrichting van de toekomstige ruimtes. De 
eerste proeve van gender budgeting is twee weken geleden aan het 
Parlement voorgelegd. Het werk van equal en Brussel Financiën en 
Begroting werd unaniem toegejuicht. 

Wat de problematiek van onderdak voor vrouwen die het slachtoffer 
werden van geweld betreft, is de gewestelijke beleidsverklaring 
volgens de Staatssecretaris ondubbelzinnig: “Wij willen met name 
het aantal plaatsen in geheime opvangcentra voor vrouwen opvoeren, in 
samenwerking met de andere gefedereerde entiteiten”, verklaarde ze. 
Het rampenplan zal daarom voorzien in het ontwikkelen van concrete 
oplossingen voor noodhuisvesting van mensen in groot gevaar. 
Vrouwen die te maken hebben met geweld ondervinden immers 
veel moeilijkheden bij het zoeken naar een andere woonst. Ze zien 
zich verplicht hun partners te verlaten, soms met hun kinderen, en 
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kunnen soms helaas nergens terecht. De centra voor noodopvang of 
opvanghuizen zitten al overvol en kunnen zelden tegemoet komen aan 
hun vraag. Bovendien zijn eigenaars niet dol op huurders die veelal 
kansarm zijn. Er zijn al maatregelen genomen in de vorige legislatuur. 
Veel sociale verhuurkantoren (SVK) zijn partnerschappen aangegaan 
met opvangcentra om deze vrouwen die het slachtoffer zijn van 
echtelijk geweld, alleen of met kinderen, te kunnen opvangen. Een 
van de vele voorbeelden: SVK Iris beheert woningen voor meerdere 
opvanghuizen. Via dit partnerschap slagen de opvangcentra erin 
de rol van sociale begeleiding die zij bieden los te koppelen van de 
verhuurdersfunctie, want die wordt toevertrouwd aan het SVK.

“Wij willen met name 
het aantal plaatsen in 

geheime opvangcentra 
voor vrouwen opvoe-
ren, in samenwerking 

met de andere gefede-
reerde entiteiten”

De Regering heeft eveneens de wetgeving gewijzigd om ervoor 
te zorgen dat een quotum van sociale woningen kan worden 
voorbehouden voor deze specifieke doelgroep. Deze maatregel loopt 
concreet sinds januari 2016. Sinds de invoering van deze maatregel 
zijn meer dan een dertigtal overeenkomsten ondertekend tussen 
erkende opvanghuizen en sociale huisvestingsmaatschappijen. De 
Staatssecretaris geeft toe dat er op dit gebied nog werk aan de 
winkel is. 
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Rudi Vervoort herinnerde eraan dat de gelijkekansentest sinds 
2019 verplicht is voor alle ontwerpen van wet- en regelgeving in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel van de test is ervoor 
zorgen dat elk overheidsbeleid dat wordt uitgevoerd, elke euro die 
wordt uitgegeven het belang van alle Brusselse vrouwen en mannen 
dient. Het verdedigen van de gendergelijkheid is een onderbouw 
voor het hele beleidsakkoord dat de werking van de Regering dag 
na dag draagt. “Ik denk daarbij in de eerste plaats aan de inspanningen 
die worden geleverd om iedereen een degelijke woning te bieden en aan 
het werk dat wordt verricht om de werkgelegenheid voor de Brusselse 
mannen en vrouwen te verhogen. Bijzondere aandacht gaat ook naar 
mobiliteit en stadsinrichting, om het Gewest steeds toegankelijker en 
veiliger te maken voor iedereen”, zei Vervoort. Daarnaast worden veel 
verenigingen die strijden voor gendergelijkheid gesubsidieerd, ook 
op het gebied van sport, gezondheid en cultuur. “Vandaag moeten 
vrouwen steeds meer plaats krijgen in het denken en beslissen over 
de toekomst. We kunnen het ook hebben over de vertegenwoordiging 
van vrouwen in de openbare ruimte. Te weinig standbeelden, straten of 
bruggen zijn naar vrouwen vernoemd. De fiets- en voetgangersbrug die 
er komt tussen het kanaal en Thurn & Taxis, zal de naam dragen van een 
vrouw die in de jaren ‘50 voor de rechten van homoseksuelen ijverde: de 
Suzan Daniel voetgangersbrug”, kondigde de Minister-President aan. 

Ook noemde Rudi Vervoort het programma Boost Camp van creen.
russels, dat bedoeld is voor het ontwikkelen en financieren van 
langspeelfilms op initiatief van vrouwen. 

Met betrekking tot zijn bevoegdheden inzake kinderopvang binnen 
de Franse Gemeenschapscommissie legde Rudi Vervoort uit dat 
ondersteuning van het beleid voor kinderopvang een prioriteit blijft, 
met name voor kwetsbare groepen en vooral voor eenoudergezinnen, 
waarin bijna altijd een vrouw het gezinshoofd is.” Vrouwen worden 
vaak uitgesloten van bestaande regelingen en daardoor automatisch 
van een aantal carrièremogelijkheden. Daarom gaan er toelagen naar 

Rudi Vervoort, 
Minister-President van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
“In het denken en beslissen over de toekomst moeten vrouwen steeds meer plaats krijgen”

veel verenigingen die fungeren als solidariteits- en opvangplatform 
voor eenoudergezinnen, zoals Eenoudergezinnen’thuis of het Maison 
Parentale”, merkte hij op. 

Voor onderwijs, opleiding en de promotie van onderwijsmogelijkheden, 
met name wetenschappelijke en technische beroepen, bij een 
vrouwelijk publiek worden Labiris (het onderzoekscentrum verbonden 
aan de Haute-Ecole Lucia De Brouckère) en de deelname aan het 
festival I Love Science (ondersteund door Innoviris) vermeld. Wat de 
digitale transitie of revolutie betreft, weten we weliswaar dat vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in wetenschappelijke branches maar 
komt het er eveneens op aan te laten zien dat technische beroepen 
niet alleen een mannenzaak zijn, aldus de Minister-President. Via 
initiatieven zoals Women in Tech wil het Brussels Gewest vrouwen 
aanmoedigen om de mogelijkheden die deze beroepen bieden met 
beide handen aan te grijpen. 

Verder noemde Rudi Vervoort de preventie van schoolgeweld en 
pesterijen op school: “We bestrijden dat door middel van educatie op 
het vlak van relaties, affectie en seksualiteit, en dit in alle secundaire 
scholen van de Franse Gemeenschapscommissie, en met DIAS, het 
interne mechanisme tegen schooluitval”, gaf de Minister-President 
mee. 

Hij legde uit dat tewerkstelling van vrouwen een belangrijk 
aandachtspunt van de nieuwe regering blijft. Het opleidings- en 
werkgelegenheidsbeleid zal systematisch rekening moeten houden 
met het genderaspect, en meer bepaald met de plaats van vrouwen 
op de arbeidsmarkt.

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen zal de vurige steun van de 
regering krijgen, besloot hij.
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De Minister stelde dat de klimaattransitie een belangrijk 
aandachtspunt is omdat aangetoond is dat vrouwen in veel grotere 
mate dan mannen last hebben van de gevolgen van de opwarming 
van de aarde. Bij natuurrampen is voor vrouwen de kans dat ze 
om het leven komen 14 keer zo groot als bij mannen. Dit is in het 
bijzonder het geval in landen waar de ongelijkheid tussen vrouwen 
en mannen het grootst is. Zo waren 70% van de slachtoffers van de 
tsunami vrouwen, omdat ze geen toegang hadden tot informatie of 
omdat ze, in tegenstelling tot jongens, nooit hadden leren zwemmen 
of in bomen klimmen. “Mijn inleiding lijkt natuurlijk ver af te staan 
van het gewestelijke thema, maar daarmee wil ik eraan herinneren 
dat gendergelijkheid een transversaal thema is dat in werkelijk alle 
beleidsaspecten aanwezig zou moeten zijn, ook daar waar men er op 
het eerste gezicht niet zou aan denken. Ook de ecologische transitie 
moet in hoofdzaak een kwestie van solidariteit zijn,  terwijl vrouwen zoals 
bekend meer achtergesteld zijn dan mannen. Ik denk bijvoorbeeld aan 
eenoudergezinnen, die voor het overgrote deel bestaan uit vrouwen met 
kinderen”, verklaarde zij.

Zo heeft het Gewest in zijn algemene beleidsverklaring gepland dat 
het aantal renovaties van gebouwen in Brussel in vijf jaar tijd moet 
verdrievoudigen. Goede isolatie is natuurlijk goed voor de planeet, 
maar het betekent ook een aanzienlijke besparing voor de meest 
achtergestelde burgers, aldus Barbara Trachte. 

In het kader van haar bevoegdheden als Minister-President van de 
Franse Gemeenschapscommissie wil Barbara Trachte haar beleid op 
het gebied van gendergelijkheid afstemmen op dat van het Gewest, 
de GGC, qual.brussels en het Instituut voor Gelijkheid van Mannen 
en Vrouwen. Gendergelijkheid moet door alle beleidslijnen van de 
Franse Gemeenschapscommissie en het Gewest lopen. Gender 
Budgeting en Gender Mainstreaming zijn volgens de Minister twee 
instrumenten die momenteel onderbenut worden in het beleid, 
hoewel ze hun waarde hebben bewezen in veel landen, zoals Zweden, 

Barbara Trachte, Minister van Economie: 
“Succes mag geen zaak blijven van mannen die elkaar gelukwensen”
Barbara Trachte sprak ook namens Alain Maron, Minister belast met Klimaattransitie en Leefmilieu, 
die in Madrid de Cop25 bijwoonde. 

bijvoorbeeld door het corrigeren van gendervooroordelen mogelijk 
te maken. Zij zullen moeten worden toegepast in de kabinetten en 
de bestekken voor overheidsopdrachten, in oproepen tot projecten, 
in subsidies aan verenigingen, in uit te voeren onderzoek en 
studies, enz. “We moeten er altijd voor zorgen dat wat we beslissen 
geen verborgen pervers effect heeft op de gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen. Gendervooroordelen zijn immers talrijker dan we denken 
en vooral zijn ze op het eerste gezicht vaak onzichtbaar”, voegde de 
Minister er nog aan toe.

Ook de uitvoering van het interfrancofone plan ter bestrijding van 
geweld tegen vrouwen, met Christie Morreale en Benedicte Linard, 
werd genoemd. Dat plan is met name bedoeld om deze verschijnselen 
te meten door bij de verschillende betrokken actoren (politie, justitie, 
psycho-medisch, sociaal ...) gegevens over dit geweld te verzamelen 
en de statistische analyse ervan te publiceren. Het zal ook nodig 
zijn de informatie en de begeleiding van slachtoffers van seksueel 
geweld of intimidatie te verbeteren, met name door in overleg met 
de federale staat initiatieven te ontwikkelen zoals het centrum voor 
behandeling van slachtoffers van seksueel geweld in het universitair 
ziekenhuis Saint-Pierre.  

“Samen met mijn collega’s Nawal Ben Hamou en Benedicte Linard zullen 
we ook starten met een interministeriële conferentie over geweld tegen 
vrouwen, om alle Nederlandstalige en Franstalige entiteiten in dezelfde 
richting te laten werken aan dit onderwerp. Als Minister van Economie wil ik 
ook steun uittrekken voor vrouwelijk ondernemerschap, dat ik wil bevorderen 
en ontwikkelen. Vrouwen moeten steun krijgen in het licht van de “4de 
industriële revolutie” (digitalisering) en gesensibiliseerd worden voor nieuwe 
beroepen in de digitale branche. Daarom versterken we het lanceringspakket 
voor vrouwen die aan het avontuur van een onderneming willen beginnen. 
Ik wil eveneens iets doen aan de mentaliteit, door vrouwelijke rolmodellen 
een kans te geven, in alle sectoren, vanaf zeer jonge leeftijd en door de 
activiteiten van netwerken van vrouwelijke ondernemers te ondersteunen. 
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Ik denk bijvoorbeeld aan het project Women in Tech, dat door het Gewest 
wordt gesteund en tot doel heeft vrouwen te helpen die met technologie en 
innovatie willen beginnen. Ik wil trouwens graag mijn waardering uitspreken 
voor Juliette Delfosse, een jonge vrouw die begin december van Innoviris 
de prijs voor de beste scriptie over de circulaire economie ontving. Tot slot 
wil ik ook zorgen voor de zichtbaarheid van vrouwelijke ondernemers, met 
name via ambassadrices. Succes mag geen zaak blijven van mannen die 
elkaar gelukwensen. Ook zal ik hub.brussels belasten met het organiseren 
van een grote sensibiliseringscampagne voor ondernemerschap, gericht 
op werkloze Brusselse vrouwen. Overheidsinstanties zullen ook worden 
aangemoedigd om in hun klantenportefeuille ten minste voor een derde 
Brusselse vrouwelijke ondernemers aan te houden”, kondigde Barbara 
Trachte aan.

Met betrekking tot kansarmoede, een centraal thema voor de Raad, 
dakloosheid – een bevoegdheid van de GGC – en energiearmoede 
(een gewestelijke bevoegdheid) blijkt uit het rapport van de Koning 
Boudewijnstichting en de telling van La Strada op 5 november 2018 
dat het aantal dakloze vrouwen aanzienlijk is toegenomen. Deze 
toename is zeer verontrustend en plaatst vraagtekens bij een aantal 
luiken:

 de effectiviteit van de voorzieningen om woningverlies en 
uitzettingen te voorkomen;

 de beschikbaarheid en de toereikendheid van opvang- en 
begeleidingsvoorzieningen voor vrouwen (en hun kinderen, 
indien van toepassing), dag en nacht, wanneer zij op straat 
terechtkomen.

Volgens Barbara Trachte moeten de middelen die in 2020 
vrijgemaakt worden, het mogelijk maken:

 De huidige capaciteit van de Housing First-voorzieningen te 
verdubbelen, met name ten behoeve van een vrouwelijk publiek 
dat op meerdere manieren kwetsbaar is;

 Extra opvangcapaciteit in opvanghuizen te ontwikkelen 
voor vrouwelijke slachtoffers van geweld en hun kinderen. 
Vanaf 2020 werden middelen uit de begroting van de Franse 
Gemeenschapscommissie beschikbaar gesteld om 45 dergelijke 
plaatsen te creëren in een aangepaste structuur;

 In het kader van zijn analyse- en programmeringsopdrachten 
heeft Alain Maron gevraagd dat Bruss’help zich zou buigen 
over het huidige aanbod en de kenmerken van de specifieke 
voorzieningen die er voor het vrouwelijke publiek moeten komen.

Wat de wintervoorzieningen voor 2019-2020 betreft, zijn al extra 
middelen vrijgemaakt. Deze extra middelen maken het meer bepaald 
mogelijk dakloze vrouwen en gezinnen onderdak te bieden binnen de 
structuren van de vzw New Samusocial en de dagopvang beter uit te 
bouwen door het versterken van de psychosociale steun die gericht 
is op het bieden van duurzame oplossingen. Naast de capaciteit van 
de specifieke noodopvang voor vrouwen en gezinnen met kinderen 
(320 bedden het hele jaar door), hebben sommige opvanghuizen 
dakloze vrouwen met of zonder kinderen als doelpubliek. 

De strijd tegen dakloosheid moet worden gezien in het veel bredere 
kader van de armoedebestrijding. Het is daarom niet raadzaam 
uitsluitend aan symptoombestrijding te doen. Daartoe is het 
absoluut en dringend noodzakelijk ruimere doelstellingen na te 
streven, zoals:

 Ertoe komen sociale rechten automatisch toe te kennen ter 
bestrijding van het probleem van mensen die hun sociale 
rechten niet benutten;

 Voorzieningen ontwikkelen om woningverlies en uitzettingen te 
voorkomen;

 Een actieplan opzetten, specifiek voor eenoudergezinnen en in 
het bijzonder voor alleenstaande vrouwen met kinderen, met 
name door het opleiden van eerstelijnswerkers om dit soort 
publiek te begeleiden en op te vangen;

 Voor daklozen prioritaire toegang tot openbare huisvesting 
ontwikkelen,

 Het opvangaanbod voor daklozen voortdurend, het hele jaar 
door en op elk moment van de dag, in het licht van objectief 
geregistreerde behoeften evalueren en indien nodig aanpassen.

 Het integratiebeleid en het beleid dat erop gericht is mensen 
van de straat te halen aanzienlijk versterken omdat ze de 
centrale pijler moet worden van het beleid om daklozen te 
helpen.

De Minister wil het nog eens herhalen: als het over de kwetsbaarste 
mensen gaat, gaat het in de eerste plaats over vrouwen. Dat geldt 
zowel voor isolatie van gebouwen als voor het gebruik van het sociaal 
waterfonds dat Vivaqua ter beschikking stelt van de OCMW’s en dat 
de waterfacturen helpt betalen. “We moeten de armoede in Brussel 
bestrijden, maar daarvoor hebben we de andere entiteiten nodig, in het 
bijzonder de federale overheid! Met name voor het individualiseren van de 
sociale rechten, voor het leefloon, enz. De kleur van de nieuwe federale 

“We moeten er altijd 
voor zorgen dat wat 

we beslissen geen 
verborgen pervers 

effect heeft op 
de gelijkheid 

tussen vrouwen 
en mannen. [...]” 
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regering zal dus een positieve of negatieve weerslag hebben op dit beleid. 
Vrouwen zijn al zwaar getroffen door de bezuinigingsmaatregelen van de 
vorige regering. Ik hoop dat we het tij kunnen keren”, aldus de Minister.

Barbara Trachte bevestigde dat de Regering bereid is de rol en de 
werking van de adviesorganen, zoals de Raad voor de Gelijkheid 
tussen Vrouwen en Mannen, te versterken. 

Daarnaast staat de regering in de gewestelijke beleidsverklaring 
gunstig tegenover een STE(A)M-plan om meisjes te sensibiliseren voor 
vaardigheden en beroepen in branches als wetenschap, technologie, 
techniek, kunst en wiskunde. De concrete acties van dit plan moeten 
nog worden vastgelegd en dat zal in nauwe samenwerking met de 
mensen en organisaties op het terrein gebeuren. Ook de expertise 
van agentschappen zoals Innoviris – dat de vele projecten aan de spits 
van het onderzoek en de innovatie in het Brussels Gewest financiert 
– zal worden aangesproken. Twee jaar geleden organiseerde Innoviris 
de eerste editie van de Women Award in Technology and Science 
(WATS) via een communicatiecampagne die vrouwelijke rolmodellen 
in de wetenschap onder de aandacht wilde brengen. Met deze 
wedstrijd wil Innoviris jonge meisjes stimuleren om verder te studeren 
in wetenschap en technologie, zodat zij de vernieuwers van morgen 
worden. Tijdens een slotmanifestatie werd toen Lieve Lambrechts 
verkozen tot Brusselse wetenschapsambassadrice. Een jaar lang 
heeft zij alles op alles gezet om naar meisjes en jonge vrouwen toe een 
lans te breken voor wetenschap. In 2020 komt er een tweede editie 
van deze actie. Tijdens het I love Science Festival zullen vrouwelijke 
wetenschappers hun werk en onderzoek presenteren en een gooi 
doen naar de titel van nieuwe ambassadrice van het project WATS 
2020. Ook de toekomstige City of Science zal bijzondere aandacht 
besteden aan het publiek waarvan beweerd wordt dat het spontaan 
minder geïnteresseerd zou zijn in wetenschap en technologie.  

“Ik ben ervan overtuigd dat gender een transversale kwestie is en dat onze 
overheden verder dan hun eigen grenzen zouden moeten kijken wanneer 
ze eraan werken. Daarom wil ik samen met Minister Ben Hamou werken 
aan het versterken van de EQUAL-test, die bedoeld is om de dimensie 
“gelijkheid van kansen” in subsidieaanvragen naar het Brussels Gewest 
toe te verduidelijken. Deze test begeleidt alle dossiers die door Innoviris 
worden behandeld en ik ben er zeker van dat we hem krachtiger kunnen 
maken door samenwerking tussen onze administraties en op die manier 
tot betere genderresultaten in de onderzoekswereld kunnen komen” zei 
Barbara Trachte om haar toespraak af te ronden.

La création d’une Conférence Interministérielle à pro-
pos des violences faites aux femmes est confirmée. 
Le pays étant une « lasagne institutionnelle » entre les 
compétences des entités fédérées, du niveau local, fé-
déral, judiciaire, il est important de se coordonner et 
de concerter à ce sujet pour avoir des politiques pu-
bliques cohérentes. C’est le but de cette Conférence 
qui impliquera tous les niveaux de pouvoir à ce sujet.  

Het wordt bevestigd dat 
er een Interministeriële 

Conferentie over geweld tegen 
vrouwen komt. Aangezien dit land 

een “institutionele lasagne” is van 
bevoegdheden die verdeeld zijn onder 
de gefedereerde entiteiten, het lokale, het 
federale en het gerechtelijke niveau, is 
het van belang dat er over dit onderwerp 
coördinatie en overleg is met het oog 
op een coherent overheidsbeleid. Dat 

is het doel van deze Conferentie, 
die alle beleidsniveaus bij het 

onderwerp zal betrekken. 
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Hoewel gelijkheid tussen vrouwen en mannen en gendergelijkheid 
wettelijke verplichtingen zijn die in het meerderheidsakkoord 
zijn herbevestigd, worden ze jammer genoeg nog niet voldoende 
uitgevoerd, legde de Minister uit. Het belangrijkste instrument 
waarover de Minister van Ambtenarenzaken beschikt is talent.
brussels, dat zich bezighoudt met de aanwerving van ambtenaren 
en dat voortaan een belangrijke rol zal spelen in het streven naar 
meer diversiteit, gendergelijkheid en gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen. Het meerderheidsakkoord bepaalt dat de regering zal 
zorgen voor een billijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 
in de leidinggevende functies binnen de openbare dienst, in de 
instellingen van openbaar nut en in de gesubsidieerde structuren. 
De Minister erkent dat er vertraging is op dit gebied, maar onder 
auspiciën van mevrouw Isabelle Meulemans (algemeen directrice van 
talent.brussels) en Cédric Verschooten (adjunct-directeur-generaal) 
zal er een betere opvolging en controle komen. Talent.brussels heeft 
ook een audit voorgesteld van het gewestelijk gelijkheidsbeleid en 
van de instrumenten waarin de ordonnantie van 2008 voorziet. De 
Brusselse instellingen en ION’s zijn nu al verplicht om hun diversiteit 
en gendergelijkheid zelf te analyseren maar ook om een actieplan op 
te zetten om de tekortkomingen te verhelpen. 

Aan de Minister werd een parlementaire vraag gesteld over het 
percentage vrouwen in het ambtenarenapparaat in alle instellingen 
van het Gewest; men dient immers eerst over de gegevens te 
beschikken om ze te kunnen verbeteren en dus heeft de Minister 
het daarover gehad met de parlementaire commissie die met dit 
onderwerp belast is. 

Dat alles gebeurt onder tijdsdruk, de Minister wil tegen deze zomer een 
overzicht hebben van de situatie in alle ION’s en in alle geledingen van de 
administratie, maar hij wil ook zien welke actieplannen de instellingen 
hebben om zijn antwoord te kunnen formuleren. Ondertussen is 
dankzij de benoemingen in september het aantal vrouwelijke hogere 

Sven Gatz, 
Minister van Financiën, Begroting en Ambtenarenzaken: 
“Het aantal vrouwelijke hoge ambtenaren is verdubbeld”

ambtenaren verdubbeld, van twee tot vier. “Ik ga geen vreugdedansje 
doen maar het is een goed begin”, aldus de Minister. 

Volgens Sven Gatz wil het Brussels Gewest een werkgever zijn 
die vrouwen en mannen aantrekt als kandidaat, maar er is 
concurrentie met andere administraties en andere werkgevers. 
“De arbeidsvoorwaarden zijn nochtans aantrekkelijk, maar ook de 
gendergelijkheid en het evenwicht tussen privé- en beroepsleven, ook 
voor mannen, zouden voor het Gewest een instrument kunnen zijn om 
kandidaten aan te trekken”, verklaarde de Minister nog. 

Gender budgeting en de gelijkekansentest, die in elke administratie 
zijn ingeburgerd, zijn zeer belangrijk om een goed beeld te krijgen 
van de situatie, zowel in de administraties als voor wie die een 
subsidie vraagt. De test moet nu worden gedaan voor iedere 
subsidieaanvraag. Op deze manier zijn mensen zich er meer van 
bewust dat ze actief met deze kwesties bezig horen te zijn. Er kwamen 
een paar vragen, meer bepaald over het feit dat dit voor de mensen 
niet meer dan een formaliteit zou zijn, dus de test moet worden 
geëvalueerd.  Wat gender budgeting betreft is de situatie beter dan 
3 of 4 jaar geleden. De vraag is vooral of deze instrumenten de 
situatie op het terrein hebben veranderd. Sommige administraties 
zijn mannelijker, andere vrouwelijker, alle cijfers zijn beschikbaar in 
de parlementaire documenten. 

De maatschappij vraagt om deze veranderingen, de regering en het 
Gewest hebben daar volgens de Minister een voorbeeldfunctie.  

“De 
arbeidsvoorwaarden 

zijn nochtans 
aantrekkelijk, maar ook 

de gendergelijkheid 
en het evenwicht 
tussen privé- en 

beroepsleven, ook 
voor mannen, zouden 
voor het Gewest een 

instrument kunnen 
zijn om kandidaten 

aan te trekken”
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Na een korte video-interventie werd de Staatssecretaris vertegenwoor-
digd door zijn Nederlandstalige woordvoerster, Reine Nkiambote.  

De hele Brusselse regering is vastbesloten om zich in te zetten voor 
de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, aldus de Minister, die 
eraan toevoegt dat dit voor hem een bijzonder belangrijk onderwerp 
is. Een stad waar mannen en vrouwen zich veilig voelen, die ze op 
dezelfde manier gebruiken, is een aangename stad voor iedereen. 

Met betrekking tot de DBDMH, die ook een bevoegdheid van Pascal 
Smet is, gaat het erom de arbeidskwaliteit te verbeteren, meer 
bepaald met nieuwe kazernes voor de brandweer. Op dit moment 
beschikken de kazernes niet over alle faciliteiten die toelaten dat 
vrouwen er zich comfortabel voelen. In de nieuwe kazerne zullen er 
bijvoorbeeld aparte douches zijn, kondigde Reine Nkiambote aan. 

Internationale betrekkingen dan, dat is een uitgesproken mannelijke 
wereld. Daarom wil de Staatssecretaris vrouwen aanmoedigen om 
zaken te doen in het buitenland, via hub.brussels, het Brussels 
agentschap dat ondernemers begeleidt, maar ook via equal.
brussels. 

Sinds het begin van het jaar moet er ook een gelijkekansentest 
gebeuren voor de bouw van elk nieuw gebouw, dus moet men rekening 
houden met gendergelijkheid maar ook met andere discriminaties, 
overeenkomstig het principe van de intersectionaliteit. Zo dient men 
erover te waken dat nieuwe gebouwen toegankelijk zijn voor mensen 
met een beperkte mobiliteit. De gelijkekansentest zal helpen om te 
begrijpen hoe openbare ruimte aangepast wordt aan bijvoorbeeld 
vrouwen of minder-validen. 

De Staatssecretaris was eerder al eens Minister van Gelijke Kansen 
in de Vlaamse regering, en het gaat dus om een onderwerp dat hij 
van nabij wil volgen. 

Pascal Smet, 
Staatssecretaris voor Stedenbouw, Erfgoed 
en Europese en Internationale Betrekkingen: 
“Vrouwen moeten worden aangemoedigd om te ondernemen in het buitenland”
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De Minister herinnerde eraan dat werkgelegenheid en opleiding 
het eerste bevoegdheidsgebied waren waar de praktijktesten 
werden ingevoerd. Het instrument bestaat, het werkt niet perfect, 
maar we moeten het gebruiken, vond de Minister, die meteen 
ook aankondigde dat er binnen het departement Actiris een 
antidiscriminatiedienst komt om mensen op te vangen, naar hen te 
luisteren, hen te begeleiden. Het gaat om de eerste administratie 
die een dergelijke dienst opzet. Hij zal over een jaar worden 
geëvalueerd. 

Er zijn weliswaar tal van discriminaties en ze zijn ook nog eens 
intersectioneel,  maar zoals uit tests is gebleken gaat men ervan uit 
dat de belangrijkste discriminaties in het Brussels Gewest gebaseerd 
zijn op iemands herkomst. Kijkt men echter naar de cijfers, dan blijft 
discriminatie op grond van iemands geslacht de belangrijkste. 

Er is geen reden waarom vrouwen niet van jongs af aan bepaalde 
beroepen en opleidingen zouden beginnen, zei de Minister. Er is 
nog veel werk aan de winkel om werkzoekenden of vrouwen die een 
beroepsopleiding willen volgen, te richten naar alle beroepen die 
voor hen openstaan. In alle oproepen tot projecten die in de toekomst 
worden gedaan, zal de genderdimensie opgenomen zijn, legde de 
Minister uit, met de bedoeling niet alleen de impact van de oproep 
tot projecten te meten, maar ook dat al wie die zich voorbereidt om 
op deze oproepen in te gaan, de genderkwestie integreert vanaf het 
ontwerp van het project. “Dit zal een belangrijk criterium zijn bij de 
projecten die we kiezen om in het Brussels Gewest te worden gesteund”, 
verduidelijkte de Minister. 

Bernard Clerfayt, 
Minister van Werk en Beroepsopleiding: 
“De belangrijkste discriminatie is discriminatie op grond van iemands geslacht”

“We moeten de 
horizon voor alle 
vrouwen kunnen 

opengooien”

De Minister bevestigde nogmaals hoe belangrijk het toepassen van 
gender budgeting in werkgelegenheidszaken is.  

Kinderopvang is nog zo’n kwestie die veel vrouwen de toegang 
tot de arbeidsmarkt belet, omdat de samenleving daarvoor 
nog altijd vrouwen laat opdraaien. Er zijn ook vrouwen die 
daarom niet aan opleidingen beginnen. Kinderopvang, 
bijvoorbeeld in kinderdagverblijven, is strikt genomen geen 
werkgelegenheidskwestie, het is trouwens een bevoegdheid van de 
gemeenschappen. Actiris blijft kinderdagverblijven ontwikkelen ten 
behoeve van vrouwen die op zoek zijn naar werk of een opleiding 
volgen. De Minister kondigde aan dat er een derde kinderdagverblijf 
komt in een dienst van Actiris, in de buurt van het Zuidstation.

Het belangrijkste is ingaan tegen genderstereotypen. “We moeten 
de horizon voor alle vrouwen kunnen opengooien”, aldus de Minister. 

Voor bedrijven die zich tegen discriminatie engageren, wordt er 
gewerkt met behulp van een charter en ook heeft Actiris een dienst 
gewijd aan de begeleiding van bedrijven die deze stap op vrijwillige 
basis zetten. 
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De Minister legde uit dat gendergelijkheid zeer belangrijk is in mo-
biliteitskwesties, ook al is dit niet op het eerste gezicht waarneem-
baar. 

Er werd een voorbeeld gegeven: als het sneeuwt, sneeuwt het voor 
iedereen, maar waar gaat men sneeuw ruimen? Die keuze is een 
genderkwestie, zei de Minister, die de resultaten van een in Zweden 
uitgevoerd onderzoek toelichtte. Als alleen de hoofdwegen worden 
geruimd, waar (hoofdzakelijk) mannen rijden, wordt er weinig 
sneeuw geruimd op de kleine wegen die kinderen nemen om naar 
school te gaan, meestal begeleid door hun moeder. Het openbaar 
vervoer wordt eveneens meer gebruikt door vrouwen. Plaatsen 
ruimen die geen hoofdwegen zijn, fietspaden, oversteekplaatsen 
voor voetgangers – het is volgens de Minister een voorbeeld van 
actie met een gendergebonden impact.

Een ander voorbeeld: de prijs van een MIVB-ticket wordt berekend 
voor één uur. Met andere woorden op maat van iemand, eerder 
een man, die zich van thuis naar zijn werk verplaatst. Vrouwen 
verplaatsen zich niet vaak op die manier, ze passeren via het 
kinderdagverblijf, de school, enz. Een uur volstaat niet voor een 
dergelijke verplaatsing, de normen zijn gemaakt voor mannen. 

“Er zijn nog veel meer voorbeelden die illustreren hoe gender overal is: 
kijk maar hoe straten zijn aangelegd, hoe pleinen zijn ingeplant in de 
openbare ruimte. Men vraagt zich af welke plaats wordt gegeven aan 
wie. En wanneer je speelruimte creëert, wie gaat die gebruiken? Dat 
zijn stuk voor stuk zaken die aantonen hoe belangrijk gender is. Je moet 
dat allemaal zichtbaar maken om tot statistieken te komen. Gegevens 
verzamelen is cruciaal. Daartoe heb ik elk van mijn administraties 
gevraagd mij hun input te bezorgen, om te weten te komen aan welke 
gendergebonden aspecten ze op dit moment werken. Dat is interessant, 
want je stelt vast dat op sommige plaatsen heel wat gebeurt, terwijl op 
andere plaatsen nog werk aan de winkel is”, liet de Minister opmerken.  

Elke Van den Brandt, 
Minister van Mobiliteit: 
« La mobilité permet 
l’émancipation des femmes »

« Il y a plein d’autres 
exemples de la 

manière dont le genre 
est partout, si on 

regarde la manière 
dont les rues sont 

faites [...] »

Neem bijvoorbeeld parkeren in ondergrondse parkeergarages, daar 
hebben vrouwen niet altijd een veilig gevoel en dat houdt verband 
met seksuele intimidatie. 

Het lichtplan is van belang omdat het sociale controle mogelijk 
maakt en het veiligheidsgevoel vergroot. Het is mogelijk via Fix 
My Street plaatsen te melden waar er tekortkomingen zijn, gaf de 
Minister nog mee. 

De MIVB is de grootste werkgever in het Gewest, bracht Elke Van den 
Brandt in herinnering. De genderkwestie begint daar door te dringen 
als iets belangrijks en speelt een rol bij de keuze van het rollend 
materieel, bij de inrichting van stations, bij het aanwervingsbeleid 
en de bestrijding van pestgedrag. De MIVB is ook op zoek vrouwen 
als chauffeurs of technici. 

Mobiliteit is een hefboom voor de emancipatie van vrouwen, er moeten 
concrete maatregelen komen maar eerst moeten we de situatie 
evalueren aan de hand van de cijfers. Het is bijvoorbeeld geweten 
dat vrouwen minder fietsen dan mannen, dus moet je inzicht krijgen 
in de oorzaken daarvan en het beleid erop afstemmen. De cijfers 
wat het fietsgebruik betreft zijn meer bepaald te verklaren door het 
veiligheidsgevoel in het verkeer. “Er moeten fietspaden komen, maar 
niet alleen voor zeer sportieve mensen of stroken die worden gedeeld 
met bussen, enz. Er moeten gescheiden fietspaden zijn en die moeten 
mooi op elkaar aansluiten, want als je 3 km moet fietsen en 200 meter 
daarvan is niet beveiligd, dan krijg je alsnog de indruk dat je verplaatsing 
niet veilig is, louter door die 200 meter. We moeten dus gewestelijke 
expresnetten voor fietsers overwegen”, verduidelijkte de Minister. 

Bij het uitwerken van nieuwe projecten zal een participatief proces 
worden opgezet en komen er verkenningsrondes onder vrouwen. 
Het idee komt van het terrein en de bedoeling is nagaan wat er bij 
vrouwen leeft voor men aan het werk begint. Dit zal voor het eerst 
gebeuren op het Schumanplein. Het is een manier om anders na 
te denken over het inrichten van de openbare ruimte. De projecten 
zullen worden besproken door een groep “projectleiders”, die voor 
50% uit vrouwen en voor 50% uit mannen zal bestaan. 
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Onderzoekster Caroline Joubert werkte in 2018 in Nederland haar 
scriptie af over Incels  in het kader van haar master in Crisis and 
Security Management aan de Universiteit van Leiden. Bijna een jaar 
lang ging ze undercover op de website van een Incel-gemeenschap. 
Ze volgde wat daar gebeurde, welke dynamiek er speelde. 

De media sprongen op het onderwerp, maar wetenschappers 
toonden weinig belangstelling. 

Elliot Rodger had nochtans de moordpartij van Isla Vista heel 
duidelijk in verband gebracht met de Incelzaak, via een seksistisch 
manifest dat hij online had gepubliceerd en waarin hij uitlegde dat 
vrouwen de oorzaak waren van al zijn lijden, dat zij hem links lieten 
liggen voor mooiere mannen, dat zij slechts oppervlakkig leefden en 
dat de wereld beter af zou zijn zonder hen. Deze link is belangrijk 
omdat de ideologie in deze groepen zeer krachtig is. 

Incels, letterwoord voor « involuntary celibates », zijn een groep 
mannen uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden. Ze 
hebben twee eigenschappen gemeen: 

1  Ze beschouwen zichzelf als onvrijwillige vrijgezellen;
2  Ze schrijven dit onvrijwillig celibaat toe aan vrouwen en vooral 

aan het feminisme, dat volgens hen vrouwen onafhankelijk en 
egoïstisch heeft gemaakt. 

Om kort te gaan noemen deze mannen zichzelf “Incels” en zij geloven 
dat seks, een intieme relatie met een vrouw, iets is waar ze “recht” 
op hebben, dat ze het verdienen en dat de weigering van vrouwen 
zo onaanvaardbaar dat ze radicale, gewelddadige oplossingen als 
enige mogelijke uitweg zien. 

Sinds 2014 zijn er uit naam van deze “zaak” 21 vrouwen gedood. 
Moorden die vooral in de Verenigde Staten en Canada hebben 
plaatsgevonden, met name omdat de wapenwetten daar lakser 

Caroline Joubert
“Incels – bewuste vrouwenmoord 
met een politiek karakter”

zijn dan hier en men er anders staat tegenover wapens. De leden 
van de groep zijn echter internationaal. Heel wat Europeanen gaan 
weliswaar niet zo ver als moord maar delen wel video’s waarin ze 
vrouwen op straat aanvallen of lastigvallen, waarin ze pleiten voor 
cyberpesten van vrouwen en bepaalde bekende vrouwen in het 
bijzonder, waarin de groepsleden dag na dag van gedachten wisselen 
over verkrachting, vrouwenmoord en het reduceren van vrouwen tot 
een object. 

De groep is zeer gestructureerd en functioneert net zoals een 
radicale groep in het echte leven zou functioneren. 

De groepsleden leren elkaar kennen, delen gemeenschappelijke 
ervaringen, maken vrienden die denken zoals zij, enz. Zoals in elke 
gemeenschap worden banden gesmeed door het hanteren van een 
bepaald jargon (“Stacy”, “femoid”, enz.). Deze maatschappelijke 
dimensie heeft een rekruteringsfunctie want mannen die zich in 
de steek gelaten, eenzaam, depressief en razend voelen, kunnen 
op deze groep terugvallen en het gevoel krijgen dat ze tot een 
gemeenschap behoren. 

40% van wat in de groep gebeurt heeft een ideologische dimensie. 
Het is de kern van de gemeenschap, wat hen allemaal bij elkaar houdt. 
Je vindt er gesprekken die proberen hun ideologie te theoretiseren, 
die verklaren waarom ze “Incels” zijn. Ze gebruiken psychologische 
of wetenschappelijke artikels om anderen te overtuigen. Het gaat 
van kwaad naar erger. 

Op de derde plaats, met slechts 1% van alle gesprekken in de groep, 
komen de “counter-narratives”. Dat zijn dus mensen die een andere 
mening hebben dan het “Incel”-gedachtegoed. Het zijn mannen die 
eruit willen stappen, die overwegen de groep te verlaten omdat het 
hun al te negatief wordt. Deze gebruikers worden snel uit de groep 
verbannen door senior-leden die geen afwijkende stemmen in de 
gemeenschap verdragen. 

Tot besluit gooit Caroline Joubert de vraag op, hoe radicaliserend 
deze online fora kunnen zijn: al 4 deelnemers hebben in het echte 
leven aanslagen gepleegd. Zo rijst ook de kwestie van gender gerela-
teerd terrorisme. Het terrorisme viseert mensen niet om wie ze zijn 
maar om wat ze vertegenwoordigen en creëert op die manier een 
“slagveld van de angst” om een politieke boodschap te geven. Caro-
line Joubert, Jelle Van Buuren en Jessica Sciarone zijn van oordeel 
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dat de Incels politieke vrouwenmoorden plegen, de slachtoffers zijn 
niet vooraf gekozen en dienen om een radicale seksistische bood-
schap over te brengen.  

De Incels zijn het ultieme voorbeeld van de gewelddadige overheer-
singsrelatie tussen de seksen. 

In België zijn er in 2019 alleen al 23 vrouwenmoorden gepleegd. 
Waarschijnlijk waren het er meer, dit is gewoon het officieuze cijfer. 
Officiële cijfers zijn er niet. 

Aurélie had een klacht ingediend wegens slagen en verwondingen, 

Jill was meermaals met de dood bedreigd en had ook een klacht 
ingediend. Sally wilde haar vriend verlaten. Mia werd gedood twee 
dagen nadat de politie bij haar langskwam.  Isabelle werd twee keer in 
het hoofd geschoten, ze was een militante vrouw, politiek actief in haar 
gemeenschap, en had al een klacht ingediend tegen haar ex-vriend. 

Er was Julie Van Espen, verkracht en vermoord in Antwerpen.

En Eliane, gewurgd door haar man in Ham-sur-Heure. 

En dan waren er nog al die andere. 

In België sterft om de 10 dagen een vrouw door toedoen van haar 
partner. Dat is twee keer zoveel als in Frankrijk, in verhouding tot 
het aantal inwoners. 

Sinds 2017 zijn er meer dan 100 vrouwenmoorden geweest. Het zijn 
de organisaties in het veld die ze tellen. 

Tegelijk worden jaarlijks meer dan 20.000 klachten ingediend op 
politiebureaus, vaak in moeilijke omstandigheden. 70% van de 
klachten over huiselijk geweld wordt zonder gevolg geklasseerd.

Er moet specifiek beleid komen om nieuwe slachtoffers te 
voorkomen. Organisaties en deskundigen over dit onderwerp stellen 
andere ideeën voor: 

 Vrouwenmoord een apart statuut geven
 Opnemen in het strafwetboek
 Politieagenten opleiden om de tekenen te herkennen
 Meer ruimte in opvanghuizen
 Meer begeleiding voor geweldplegers. 

“Waarom zouden we niet het voorbeeld geven en in Brussel beginnen? 
Er worden ook vrouwenmoorden gepleegd zonder Incels”, besloot de 
Onderzoekster. 
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Beide woordkunstenaressen brachten uiterst treffende 
en ontroerende teksten over onrechtvaardigheden en de 
situatie van vrouwen.mes.

Optredens van de “slammers” 
Lisette Ma Neza en Hind Eljadid

“… Zij die verbergen wat ze geloven, die van binnen lijken 
te schreeuwen maar enkel voor dovemansoren. 

Niets is nog wat het lijkt, terwijl de hele wereld toekijkt. 

Maar ze zijn geen meter op meter, aan en uit op jouw bevel. 

Het gaat nog niet beter met de mensheid. 

Wat denk je eigenlijk wel? 

Wat denk je? 

Of wat weet je? 

Of wat denk je te weten? 

Over mij en andere culturen,

het breken van hun muren, 

over respect voor elkaar, 

of een gelijke behandeling, tussen hem en haar, 

over het dragen van een gekleurde huid, 

over kasten en hoe kom je er dan uit, 

over menstruatie, 

onder-appreciatie, 

of de eenzame isolatie in een armoedesituatie? 

Sta je nog versteld? 

Van het aantal doden? 

Maakt het nog uit aan welke goden we onze zielen beloven? 

Maakt het nog uit? 

Dat er kinderen zinloos overlijden? 

Tegen naamloze vijanden strijden? …”

Uittreksel uit de slam van Hind Eljadid
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Om de voormiddag af te sluiten hernam Frans De Keyser de 
hoofdlijnen en wees hij er met name op hoe groot de interactie tussen 
de zaal en de sprekers was geweest. Volgens hem is dat een van de 
belangrijke kenmerken van de sessies die de Raad organiseert. 

“Vooreest een dankwoord aan alle aanwezigen. Weerom mocht de raad 
zich verheugen in de actieve medewerking van het publiek, dat nuttige 
ideeën en directe vragen aanbracht. Die interactie toont dat de raad ook 
een rol kan spelen als breder discussieplatform in het gewest.

Speciale dank aan de aangrijpende slam poëzie  van Hind Eljadid en 
Lizette Ma Neza alsook de uiteenzetting van Caroline Joubert over 
INCELS. Hun inbreng heeft niemand onberoerd gelaten. Ze gaven aan 
dit ontmoetingsevent een speciale en originele toets.

Vervolgens een dankwoordje voor de “onzichtbaren”.  Wij weten 
allemaal dat hoe vlotter een manifestatie verloopt, hoe harder en beter 
de mensen achter de schermen hebben gewerkt. Audrey en Karima, de 
medewerksters van Equal Brussels, hebben die klus geklaard vanaf het 
begin tot op de dag zelf en we zijn hen daarvoor dankbaar en erkentelijk.

Tenslotte - en ik denk in naam van iedereen - een dankwoordje voor 
de voorzitster van de Raad Eva Sahin. Zij heeft het op het eerste zicht 
roekeloze idee om alle Ministers uit te nodigen om persoonlijk hun beleid 
voor bevordering van gendergelijkheid te komen toelichten, doorgeduwd 
en het is nog gelukt ook. 

Daardoor heeft de Raad voor gelijkheid Man-Vrouw in Brussel aan het 
begin van de nieuwe regeerperiode het genderthema in de actualiteit 
geplaatst en concrete afspraken en engagementen bekomen”, 
verklaarde hij.  

Dankwoord
De Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest dankt al zijn leden en Audrey Trentesaux (secretaris 
van de RGVM) van harte voor het organiseren van deze voormiddag ... 

Dank aan de Staatssecretarissen en de Ministers voor hun aanwezigheid 
en hun deelname of vertegenwoordiging op deze bijeenkomst ... 

Dank ook aan Safia Kessas en Filip De Rycke die de voormiddag als 
moderatorenduo deskundig en met verve in goede banen hebben geleid ... 

Dank aan de deelne(e)m(st)ers voor de rijke uitwisselingen met onze politieke 
vertegenwoordigers van de Brusselse Regering ... 

Dank aan de 2 slam poetry artiesten, Lisette Ma Neza en Hind Eljadid voor dit 
emotionele moment.

Ten slotte zou dit evenement niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet en 
de steun van equal.brussels en alle mensen achter de schermen (fotograaf, 
tolken, personeel van La Bellone, verslaggeefster, catering “Les Cannelles”, ...).

Slotwoord: conclusie van Franz De Keyzer, 
Vicevoorzitter van de RGVM
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