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en uitwisselingen te bevorderen. Ondanks de verschillende actiedomeinen 
van de twee raden blijft het doel dat ze nastreven hetzelfde: gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen bewerkstelligen.

De Raad wil staatssecretaris Bianca Debaets danken voor haar steun. 
Hij hoopt dat de beleidsmakers in de toekomst vaker een beroep zullen 
doen op zijn expertise, die hij verworven heeft dankzij de medewerking 
en inzet van de sociale partners, de academische wereld en de 
vrouwenorganisaties.

Naast het verwezenlijken van deze verwachtingen en doelstellingen 
bestaat de grote uitdaging voor de Raad erin ervoor te zorgen dat 
gelijkheid niet langer beperkt blijft tot een debat- of studieonderwerp, 
maar een echte reflex wordt.

Eva Sahin 
Voorzitster van de Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen 
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2018 was allesbehalve een rustig jaar voor de Raad voor Gelijkheid 
tussen Vrouwen en Mannen: adviesaanvragen, adviezen uit eigen 
beweging en ontmoetingen met verenigingen en de academische 
wereld over thema’s die verband houden met gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen.

De Raad heeft ook twee ontmoetingsmomenten voor het grote 
publiek georganiseerd rond de thema’s “intimidatie in de publieke 
ruimte in het Brussels Gewest” en “gender en intersectionaliteit”. 

Het stijgende aantal en de steeds diversere adviesaanvragen 
hebben in 2018 de positie van de Raad als officieel adviesorgaan 
voor kwesties in verband met de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versterkt.

Eén van de uitdagingen van de Raad was het ontwikkelen van een 
communicatiestrategie om zijn bestaan en activiteiten onder de 
aandacht te brengen: nieuwe website, nieuwe Facebookpagina, 
wenskaart, ...

In de nabije toekomst wil de Raad vaker proactief optreden in 
bepaalde domeinen, zoals hij dat gedaan heeft voor “dakloosheid 
bij vrouwen”, door naar de verenigingen in het veld te luisteren en 
vervolgens hun stem te laten horen in de regering.

De Raad wil ook de samenwerking met de Federale Raad voor 
Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen versterken door de contacten 

VOORWOORD 
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1.  De Brusselse Raad Voor Gelijkheid 
tussen Vrouwen en Mannen 

1.1. Voorgeschiedenis 
De oprichting van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid 
tussen Vrouwen en Mannen gebeurde bij besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 (B.S 2 augustus 2012). 

Vervolgens werd de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen 
Vrouwen en Mannen samengesteld bij besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 7 maart 2013 (B.S 22 april 2013) voor de 
waarneming van het mandaat 2013-2017. 

De Raad beëindigde zijn eerste mandaat in april 2017. Diezelfde 
maand nog keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de nieuwe 
samenstelling van de Raad goed. 

Op 5 juli 2017 vond de inhuldigingszitting plaats in 
aanwezigheid van de staatssecretaris voor Gelijke 
Kansen. In september 2017 heeft de Raad zijn 
activiteiten hervat.

1.2. Opdrachten
Het wettelijk kader voorziet de volgende opdrachten van de Raad:

1°  adviezen en aanbevelingen geven i.v.m. elk vraagstuk betreffende de 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen;

2°  bij voorrang advies uitbrengen over maatregelen van reglementaire 
aard die een impact hebben op de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

3°  de thematiek van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen opvolgen, 
ook op de andere beleidsniveaus voor zover er een impact is voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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1.3. Instanties van de Raad

1.3.1. De Raad

De samenstelling van de Raad voldoet aan de Ordonnantie van 5 Juli 2001 
tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 houdende invoering 
van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in 
adviesorganen, meer bepaald aan artikel 3, § 1 dat bepaalt dat ten hoogste 
twee derden van de leden van een adviesorgaan van hetzelfde geslacht is.

Tezelfdertijd voldoet de samenstelling aan art. 5. § 3 en 4 van het 
oprichtingsbesluit van 19 juli 2012 die bepalen dat:

“Maximaal tweederde van de effectieve leden kunnen van hetzelfde 
geslacht zijn” en dat “Maximaal tweederde van de effectieve leden kunnen 
van dezelfde taalgemeenschap zijn”.

1.3.2.  Het voorzitterschap en het Bureau

Gelet op de volledige hersamenstelling van de Raad voor het uitoefenen 
van een tweede mandaat, dient er overgegaan te worden tot de 
verkiezing van een nieuwe Voorzit(s)ter, 2 Ondervoorzit(s)ters en het 
Bureau.

De Raad heeft een voorzitster, een ondervoorzitster en een 
ondervoorzitter verkozen, die allen leden van dit bureau zijn en hierin 
eveneens het voorzitterschap en vice-voorzitterschap uitoefenen. 
Maximaal tweederde is van hetzelfde geslacht, maximaal tweederde is 
van dezelfde taalgemeenschap.

1.3.3. Werkgroepen

De Raad heeft sinds zijn oprichting volgende werkgroepen opgericht, 
telkens verbonden aan een aandachtspunt opgenomen in het Mission 
Statement. De Raad richtte sinds zijn aanstelling volgende werkgroepen op:

• Gendermainstreaming 
• Huisvesting
• Tewerkstelling 
• Mobiliteit 
• Geweld
• Toolbox
• Tussentijds verslag GM
• Dakloze vrouwen 

1.3.4. Het Secretariaat

Het secretariaat van de Raad wordt waargenomen door EQUAL (de 
vroegere Directie Gewestelijke Gelijke Kansen binnen de Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel). 

De vergaderingen gaan door in de lokalen van het Ministerie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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2. Activiteiten van de Raad 

2.1. Het actieplan van de Raad
Bij het aantreden van de Raad in zijn nieuwe samenstelling voor het 
mandaat 2017-2021 heeft deze zijn actieplan uitgewerkt, waarbij de 
aandacht in de eerste uitging naar de thema’s van zijn mission statement. 

Dit ambitieuze plan bevat, in overeenstemming met de reglementaire 
opdrachten van de Raad, het opstellen van zijn jaarverslag, ontmoetingen 
met institutionele spelers van het terrein en acties – nieuw sinds 2018 – 
in de vorm van debatten met genderexperten, beleidsverantwoordelijken 
ter zake, institutionele spelers, middenveldverenigingen, de academische 
wereld. Dit zal de gedachtenuitwisseling tussen de actoren die werken 
rond de gelijkheid van vrouwen en mannen bevorderen om zo een 
daadwerkelijke gelijkheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 
bewerkstelligen.

2.2. Initiatieven van de raad

2.2.1. Eerste Middag van de Raad op 7 maart 2018: 
Intimidatie in de publieke ruimte in het Brussels 
Gewest en verslag.

De eerste Middag van de Raad vond plaats naar aanleiding van 
Internationale Vrouwendag op 7 maart jl. en behandelde het thema van 
mannen die vrouwen lastigvallen in de openbare ruimte in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

Eva Sahin, voorzitster van de Raad en Bianca Debaets, staatssecretaris 
voor Gelijke kansen, openden de Middag en Charline Desmecht, directrice 
van Equal Brussels, trad op als moderator. De deelnemers aan het debat 



7

BRUSSELSE RAAD VOOR GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN • ACTIVITEITENVERSLAG 2018

waren Isabella Lenarduzzi (JUMP), Béa Ercolini (Touche pas à ma pote, 
TPAMP) en Patricia Mélotte (vzw Garance), die de resultaten van hun 
onderzoek aangaande dit fenomeen kwamen toelichten. 

Daarna hebben Pauline Loeckx (Instituut voor de Gelijkheid van 
Vrouwen en Mannen, IGVM), Géraldine Van der Stichele (MIVB) en 
politiecommissaris Olivier Slosse van de politiezone Brussel-Hoofdstad-
Elsene de verschillende bestaande maatregelen voorgesteld (wettelijk, 
human resources, veiligheid...) inzake de strijd tegen ongewenste 
intimiteiten in de openbare ruimte. 

Ten slotte vond een bijzonder interessant debat plaats, wat aangeeft dat 
mensen op straat lastigvallen niet langer getolereerd wordt en erkend 
wordt als een zorgwekkende vorm van discriminatie, dankzij de niet 
aflatende strijd van vrouwenverenigingen wereldwijd.

    

2.2.2. Voormiddag van de RGVM rond gender en 
intersectionaliteit op 1 oktober 2018 en verslag.

“Intersectionaliteit is geen obscuur begrip, maar verwijst integendeel 
naar een sociale realiteit, die sommige mensen dagelijks ervaren: de 
intersectionele discriminaties, zoals discriminatie op grond van gender, 
nationaliteit, afkomst, sociale klasse, handicap of seksuele geaardheid. 
De verschillende vormen van discriminatie worden gelijktijdig ervaren en 
zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Ze voeden elkaar en bouwen 
wederzijds op elkaar voort. Ze moeten tegelijkertijd worden bestreden en 
er mag geen rangorde tussen deze vormen van discriminatie opgesteld 
worden.” Deze inleidende woorden van Eva Sahin, voorzitster van 
de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen, 
schetsen van meet af aan de hoofdlijnen van deze studievoormiddag, 
die vervolgens door elk van de sprekers verder werd uitgewerkt 
om de verschillende aspecten en uitdagingen van intersectionaliteit 
toegepast op overheidsoptreden, academisch onderzoek en uiteraard 
het politieke handelen en het terreinwerk van de maatschappelijke 
middenveldorganisaties nader te belichten, om zo efficiënter samen te 
werken voor gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.
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2.2.3. Ontmoeting met de Federale Raad voor 
Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen op 9 november 
2018. 

Ontmoeting met de Federale Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en 
Mannen en de Waalse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen 
met het oog op samenwerking rond gemeenschappelijke thema’s.

Er vonden meerdere ontmoetingen plaats, met name voor het opstellen 
van een gemeenschappelijk memorandum voor de drie raden voor 2019.

2.2.4. Hoorzitting met verschillende instellingen, 
experts, studies en presentaties aan de leden van de 
RGVM

• Presentatie van de GOB-diversiteitsmonitoring door de 
diversiteitsmanager 

• Voorstelling door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van 
het rapport “Inzichten in non take-up van de sociale rechten en in 
sociale onderbescherming in het Brussels Gewest”

• Voorstelling van de beleidsbrief gelijke kansen 2018 door mevr. Valéri 
Rajkovjevic van het kabinet van staatssecretaris Bianca Debaets

• Presentatie van studies en ervaringen op het terrein in verband met 
dakloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door La Strada, 
AMA, Koning Boudewijnstichting, CAW

• Voorstelling Begeleiding Gendermainstreamingplan van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

2.2.5. Medewerking van de RGVM aan diverse 
sensibiliseringscampagnes

• 0% SEXISM: sensibiliserings- en empowermentcampagne over 
seksisme en seksuele intimidatie van equal.brussels

• #sharethecolor: 
sensibiliseringscampagne 
over genderdiversiteit en 
seksuele geaardheid van 
equal.brussels
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3. De Adviezen van de Raad 
3.1. Inleiding
De Raad verstrekt adviezen uit eigen beweging of op verzoek van een 
lid van de Brusselse gewestregering voor zover dit verzoek binnen 
diens bevoegdheden valt of uitgaat van een commissie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement of van de Economische en Sociale Raad van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad maakt al zijn adviezen en aanbevelingen over aan de aanvrager, 
alsook aan de minister of staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen, 
aan de collegevoorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 
aan de minister-president van de Franse Gemeenschapscommissie. 

De Raad maakt alle adviezen en verslagen die hij uit eigen beweging 
uitgebracht heeft openbaar, welke ook de bestemmelingen ervan zijn. 
De adviezen die de Raad op verzoek heeft uitgebracht mogen alleen 
openbaar worden gemaakt met toestemming van de aanvrager.

Wanneer de Raad om advies wordt gevraagd, wordt het advies binnen de 
twee maanden uitgebracht. Op gemotiveerd verzoek kan deze termijn tot 
één maand ingekort worden.

Binnen zijn structuur kan de Raad werkgroepen oprichten om adviezen 
te formuleren.

De adviezen van de Raad zijn niet bindend.

3.2. Adviesaanvragen 
Voor elke adviesaanvraag werd een werkgroep opgericht. 

Elk kabinet/elke instelling heeft de ordonnantie en/of het besluit waarvoor 
om een advies wordt verzocht voorgesteld.

A-2018-009 BRGVM –  7 februari 2018 -  voorontwerp van ordonnantie 
tot invoering van de gelijkekansentest & ontwerpbesluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie 
tot invoering van de gelijkekansentest.

De Raad beveelt aan de gendertest te behouden en in voorkomend geval 
te zorgen voor een onderdeel “gelijke kansen” om er de doelgroepen 
in op te nemen die het voorontwerp van ordonnantie beoogt in een 
intersectionele benadering.

Het valt de raad op dat het voorontwerp van ordonnantie en het ontwerp 
van uitvoerend besluit het rekening houden met de genderdimensie 
beschouwen als specifiek en aanvullend op het rekening houden met 
de andere gelijkekansencriteria. Welnu, de raad herinnert eraan dat 
genderongelijkheid alle maatschappelijke groepen van de bevolking 
treft. Het in aanmerking nemen van de genderdimensie moet dan ook 
globaal en overkoepelend blijven als we in alle domeinen en sectoren 
gendergelijkheid willen bereiken.
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A-2018-010-BRGVM – 15 maart  2018  -  De besluiten tot uitvoering van 
de ordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de 
Brusselse ontwikkelingssamenwerking.

De Raad benadrukt de noodzaak om het transversale thema van de 
genderdimensie expliciet op te nemen in de ordonnantie van 27 juli 2017 
teneinde rekening te houden met de realiteit en de specifieke behoeften 
van vrouwen en meisjes in het kader van de ontwikkelingssamenwerking, 
krachtens de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van 
de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en bijhorende uitvoeringsbesluiten.

De Raad benadrukt de noodzaak om de ontwerpen te laten analyseren 
door personen die een opleiding over gendermainstreaming en 
genderbudgeting hebben gevolgd en om rekening te houden met de 
verplichtingen ter zake.

A-2018-011-BRGVM – 23 april 2018 -  Visienota over de hervorming van 
de instrumenten voor de bevordering van de diversiteit en de strijd 
tegen discriminatie (Project 1)

De Raad benadrukt de noodzaak om er expliciet het transversale thema 
van de genderdimensie in op te nemen, krachtens de ordonnantie van 
29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de 
beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bijhorende 
uitvoeringsbesluiten.

De Raad benadrukt de noodzaak bijzonder belang te hechten aan 
vrouwen en mannen op het gebied van tewerkstelling.

De Raad is verheugd dat de Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en 
Mannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ook andere instanties 
werden geraadpleegd aangaande het eerste project betreffende het 
verduidelijken van de doelstellingen en de filosofie van de instrumenten 
voor de bevordering van diversiteit en de strijd tegen discriminatie. 
Voorts herhaalt de Raad ook de noodzaak om rekening te houden met 
de genderdimensie in alle regelgevende ontwerpen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

A-2018-012-BRGVM – 18 december 2018  -  Voorontwerp van 
ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode 
teneinde de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting te 
versterken (eerste lezing)

De Raad is vol lof over de geïntegreerde aanpak van de discriminatie 
door het invoeren van een structureel procedé om discriminatie op de 
huisvestingsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bestrijden, 
met name de juridische mechanismen van de “praktijktesten” en de 
“mystery client”.

De Raad prijst het proactieve karakter van de “mystery client”-test om 
(verdoken, onrechtstreekse) discriminatie op te sporen.

De Raad steunt de toepassing van deze instrumenten om discriminatie 
op het gebied van huisvesting op doeltreffende wijze te bestrijden. 

De Raad is lovend over de kwaliteit van de impactanalyse (gendertest), 
met de bibliografische referenties, die de denkoefening voedt over de 
integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het BHG.
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De Raad adviseert ook om de statistische gendergegevens te 
centraliseren gezien het grote aantal betrokkenen bij de uitvoering van 
de discriminatietesten (personeelsleden van de Gewestelijke Inspectie, 
instellingen van openbaar nut, organisaties of verenigingen die zich 
inzetten voor de rechten van de mens en de strijd tegen discriminatie 
en die op de datum van de feiten al minstens drie maanden lang over 
rechtspersoonlijkheid beschikken).

A-2018-013-BRGVM – 18 december 2018  -  Visienota over de hervorming 
van de instrumenten voor de bevordering van de diversiteit en de strijd 
tegen discriminatie (Project 2)

De RGVM staat positief tegenover de mainstreamingaanpak van de 
hervorming van de instrumenten. Hij vraagt dat dit beginsel opgenomen 
zou worden in het hoofdstuk over de diversiteitsanalyse/-scan, evenals in 
elk thema en in elke fase. 

De RGVM wil dat de genderdimensie op transversale wijze opgenomen 
wordt in alle verschillende soorten plannen.

De RGVM vindt dat kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen niet 
doeltreffend kunnen zijn zonder meet- en/of evaluatie-indicatoren en een 
indicatie van de termijn waarbinnen ze bereikt moeten worden.

A-2018-014-BRGVM – 18 december 2018  -  Brussels actieplan ter 
bestrijding van racisme en discriminatie 2018-2020

De Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (RGVM) 
herinnert eraan dat de begrippen racisme en discriminatie geen congruente 

begrippen zijn. Sommige daden van racisme zijn geen discriminatie op 
het gebied van gelijke kansen en er bestaat ook discriminatie die niet 
voortvloeit uit racisme. Het plan heeft dus betrekking op het raakpunt 
tussen twee realiteiten die elkaar niet volledig overlappen.

De RGVM wil het belang onderstrepen van genderstatistieken 
betreffende daden van racisme en/of 115 discriminatie. Bijvoorbeeld: de 
genderdimensie van bepaalde statistieken over 116 islamofobe daden. 
Volgens de cijfers die het Collectief Tegen Islamofobie in 117 België (CTIB) 
bekendgemaakt heeft, is namelijk 76% van alle aangegeven daden van 
islamofobie gericht tegen 118 vrouwen, tegenover 24% tegen mannen2. 
Dat betekent dat drie vierde van de slachtoffers van 119 islamofobe daden 
vrouwen zijn. Bijgevolg pleit de RGVM ervoor deze cijfers op te nemen 
in 120 het plan teneinde rekening te houden met deze bijzonderheid van 
islamofobie.
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3.3. Advies uit eigen beweging

A-2018-014-BRGVM – 14 mei 2018  - Dakloosheid bij vrouwen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vanuit een streven naar sociale inclusie en non-discriminatie van de 
gebruik(st)ers van de diensten die onder de bevoegdheid van de GGC 
vallen, beveelt de Raad aan elke vorm van discriminatie te vermijden 
met betrekking tot het principe van de gelijke behandeling van vrouwen 
en mannen in het domein van de bijstand aan personen en dit vooral bij 
de uitwerking van een hervorming van de Brusselse bicommunautaire 
sector van daklozenbijstand.

De Raad vraagt dat er voorzien zou worden in voldoende personeel 
en financiële middelen zodat iedereen, zowel vrouwen als mannen, die 
in aanmerking komt voor een basisrecht of sociale uitkering deze ook 
daadwerkelijk kan krijgen.

De Raad benadrukt hoe belangrijk het is dat er voldoende 
opvangplaatsen beschikbaar zijn voor slachtoffers van partner- 
en intrafamiliaal geweld om te voorkomen dat ze op straat of in 
opvangcentra zouden rondzwerven. 
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4. Externe communicatie
• Vernieuwing van de website van de RGVM en aanmaak van een 

Facebookpagina 
• Nieuwjaarsreceptie en wenskaarten 2018

Met deze elektronische wenskaart heeft de Raad veel geluk en 
gelijkheid in 2018 gewenst.
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5. Uitgave van de financiële middelen
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering voorziet elk jaar in een 
specifieke dotatie voor de werkingsmiddelen van de Raad.

De basisallocatie is opgenomen in de begroting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest BA 05.02.08.05.12.11.

De werkingsmiddelen die voor het jaar 2018 bij regeringsbeslissing aan 
de Raad werden toegekend bedroegen € 25.000.

De bevoegde ordonnateur is de secretaris-generaal van het ministerie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Gewestelijke Overheidsdienst 
Brussel).

De uitgaven voor het boekjaar januari 2018 – december 2018 zijn:

Organisatie van een nieuwjaarsdrink op 23 januari 2018  

 Logistieke ondersteuning: catering – regeringsbeslissing

 2018: € 474,2

Lay-out en grafische vormgeving van het verslag van de Middag van de 
Raad in maart 2018 – regeringsbeslissing:

2018: € 532,4

Lay-out en grafische vormgeving van het verslag van de Voormiddag 
van de Raad in oktober 2018 en publicatie ervan op de website – 
regeringsbeslissing:

2018: € 713,90

Vernieuwing van de website van de Raad: Starring Jane

2018: € 10.708,50

Onderhoud van de website van de Raad: Starring Jane

2018: € 871,20

Organisatie van de Middag van de Raad in maart 2018 en van de 
Voormiddag van de Raad in oktober 2018.

Logistieke ondersteuning: catering, vertaling, zaal, vervoer- en 
verblijfkosten van een spreekster uit Berlijn – regeringsbeslissing 

2018: € 9.530,95

TOTAAL 2018: € 22.831,15
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6. Frequentie van de vergaderingen van 
de Raad
De Raad heeft vergaderd op 23 januari, 5 februari, 7 februari, 12 
februari, 14 februari, 13 maart, 15 maart, 23 april, 14 mei, 11 september, 
21 november en 11 december 2018.

Het Bureau heeft vergaderd op 22 januari, 29 januari, 12 februari, 13 
maart, 14 mei, 11 september, 21 november en 11 december.

De werkgroepen hebben vergaderd op 10 januari, 29 januari en 18 april.
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7. Samenstelling van de Raad (1)

7.1. Mandaat 2017-2021
Hierna volgt de samenstelling van de Raad voor het mandaat 2017-
2021. 

7.1.1. Economische en Sociale Raad voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

EFFECTIEVE LEDEN:

Voor de werkgeversorganisaties:

• Dhr. Fréderic Simon
• Dhr. Frans De Keyser
• Mevr. Joëlle Evenepoel
• Dhr. David Piscicelli
• Dhr. Bruno Gerard

Voor het ABVV

• Dhr. Youssef Ben Abdeljelil
• Mevr. Dominique Fervaille

Voor het ACV

• Mevr. Patricia Biard
• Mevr. Myriam Alfayate

Voor de ACLVB

• Mevr. Eva Sahin

PLAATSVERVANGENDE LEDEN:

Voor de werkgeversorganisaties:

• Dhr. Jan De Brabanter
• Mevr. Bouchra El Mkhoust
• Dhr. Pierre Van Schendel
• Dhr. Anton Van Assche
• Mevr. Kelly Timperman 

 

(1) 27 APRIL 2017. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van 
de leden van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen
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Voor het ABVV

• Mevr. Valérie Van Walleghem
• Mevr. Vroni Lemeire

Voor het ACV

• Mevr. Germaine Nzuanzu
• Dhr. Rudy de Coster

Voor de ACLVB

• Dhr. Stijn Pauli

7.1.2. Vrouwenraden

De “Nederlandstalige Vrouwenraad” heeft volgende personen 
aangewezen als:

• Effectief lid: Mevr. Leen Scheerlinck
• Plaatsvervangend lid: Mevr. Herlindis Moestermans

De “Conseil des Femmes Francophones de Belgique” heeft volgende 
personen aangewezen als:

• Effectief lid: Mevr. Loijens Michèle
• Plaatsvervangend lid: Mevr. Monique Bargibant

7.1.3. Middenveld

De zes effectieve leden en zes plaatsvervangende leden afkomstig uit 
relevante middenveldorganisaties zijn:

EFFECTIEVE LEDEN:

• Mevr. Marcela dela Peña, Le monde selon femmes
• Mevr. Virginie Tumelaire, Amazone
• Mevr. Marie Vermeiren, Dames Draaien
• Mevr. Isabella Lenarduzzi, Jump
• Mevr. Julie Wauters, Maison des Femmes
• Mevr. Anne-Marie Perronne, Flora

PLAATSVERVANGENDE LEDEN:

• Mevr. Diane Devriendt, Markant
• Mevr. Inge Van der Stighelen, Amazone
• Mevr. Berin Guzel, Dames Draaien
• Mevr. Christine Cecil, Jump
• Mevr. Micheline Rondas, Maison des Femmes
• Mevr. Nora Römer, Flora
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7.1.4. Academische instellingen

De drie effectieve leden en drie plaatsvervangende leden afkomstig uit 
academische instellingen zijn:

EFFECTIEVE LEDEN:

• Dhr. Rik Torfs, Katholieke Universiteit Leuven
• Dhr. Laurent Licata, Université libre de Bruxelles
• Mevr. de Rector, Caroline Pauwels, Vrije Universiteit Brussel

PLAATSVERVANGENDE LEDEN:

• Mevr. Katlijn Malfliet, Katholieke Universiteit Leuven
• Mevr. Caroline Closon, Université libre de Bruxelles
• Mevr. Lisa Wouters, Vrije Universiteit Brussel.

7.2. Verkiezing van het 
voorzitterschap en van het 
Bureau

Overeenkomstig artikel 7 van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 heeft de Raad de voorzitster 
en de ondervoorzit(s)ters verkozen.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door mevr. Eva Sahin.

Mevr. Marcela de la Peña werd verkozen tot ondervoorzitster.

Dhr. De Keyser werd verkozen tot ondervoorzitter.

De aanwijzing van de voorzitster en ondervoorzit(s)ters wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Er werd hiertoe een officiële brief verzonden naar het kabinet van mevr. 
Debaets.

Overeenkomstig artikel 8 van hetzelfde besluit heeft de Raad vervolgens 
uit zijn effectieve leden de leden van het Bureau gekozen.

Zetelen in het Bureau:

• Mevr. Sahin, voorzitster
• Mevr. Marcela de la Peña, ondervoorzitster
• Dhr. De Keyser, ondervoorzitter
• Mevr. Leen Scheerlinck
• Mevr. Isabella Lenarduzzi
• Mevr. Myriam Alfayate
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