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Voorwoord

2019 was voor de Raad voor gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen een jaar van samenwerking en ontmoetingen. 

Er waren de samenwerkingsverbanden met de twee andere 
raden voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen: de Federale 
Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen en de Waal-
se Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen. Het resu-
laat was het gemeenschappelijke memorandum 2019 met het 
oog op de Europese, federale en gewestelijke verkiezingen. 
Die vruchtbare samenwerking tussen de verschillende raden 
had één gemeenschappelijk doel: gelijke kansen voor vrouwen 
en mannen. 

Er was de samenwerking tussen de leden van de RGVM voor 
het opstellen van het Brusselse memorandum met het oog op 
de gewestelijke verkiezingen. Een werk van lange adem, dat 
alle expertise en tijd van de Raad vereiste. Een werk dat werd 
uitgevoerd door de leden zelf en het engagement van de leden 
inzake de strijd voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 
weerspiegelt. 

Het was ook een overgangsjaar, met een wissel van staats-
secretaris en  het  omschakelen van het secretariaat van de 
RGVM. 

De Raad had immers geen effectief secretariaat meer ter be-
schikking en moest dit verhelpen door een groot deel van het 
secretariaatswerk op zich te nemen. Pas half september 2019 
werd de betrekking van secretaris van de RGVM ingevuld. 
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In 2019 hebben de leden van de RGVM dus hard moeten wer-
ken, maar dat heeft hun dynamische inzet niet geschaad. On-
danks alles kreeg ons engagement om discriminatie tussen 
vrouwen en mannen te bestrijden concreet vorm, zowel op 
vlak van onze acties als in onze ontmoetingen met genderex-
perten en in de uitwerking van onze projecten. 

De RGVM heeft  in het kader van zijn opdracht aandacht blij-
ven besteden aan de actualiteit, namelijk actuele genderpro-
blemen, en heeft actief meegewerkt aan deze denkoefening. 

Het was een jaar waarin we de nieuwe ministers hebben ont-
moet om de Raad voor te stellen, maar vooral om eraan te 
herinneren dat gelijke kansen voor vrouwen en mannen een 
transversale materie is, die alle gewestelijke beleidslijnen 
betreft. Ons evenement rond het  “GEWESTELIJK BELEID IN 
BRUSSEL, MAAR WELK BELEID INZAKE GELIJKHEID? “ lag in 
de lijn van de opties van 2019 en heeft dit arbeidsintensieve 
jaar afgesloten “con brio”. 

De verschillende communicatieacties van de RGVM hebben 
de positie van de Raad als officieel adviesorgaan voor kwes-
ties in verband met de gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versterkt. Dat was een 
belangrijk doel voor de Raad: bekendheid verwerven, maar 
vooral van zich te laten horen. 

In de toekomst zal de Raad, net zoals in het verleden, proac-
tief blijven tussenkomen inzake de thema’s die focussen op 

meer gelijke kansen voor vrouwen en mannen De Raad zal 
daarbij aandacht blijven besteden aan de stem van verenigin-
gen actief op het terrein, zodat ook zij gehoor krijgen bij  de 
regering. 

De Raad wil de dames staatssecretarissen Bianca Debaets en 
Nawal Ben Hamou danken voor hun steun. 

In de toekomst hopen we dat onze politieke beleidsmakers nog 
meer de weg zullen inslaan van gecoördineerde acties,waarbij  
de expertise van de Raad, aangevuld door de medewerking 
en betrokkenheid van de sociale partners, de academische 
wereld en de vrouwenorganisaties, de bestrijding van discri-
minatie tussen vrouwen en mannen ten goede kan komen. 

Naast het verwezenlijken van deze verwachtingen en doelstel-
lingen bestaat de grote uitdaging voor de Raad erin te zorgen 
dat gelijkheid almaar meer en beter concrete vorm aanneemt 
en een echte reflex wordt in alle beleidsinitiatieven die geno-
men worden. 

Zelfzal 2019 mij  bijblijven als een jaar waarin vrouwen en 
mannen zich hebben ingezet voor gelijkheid.   
En voor 2020? Wel, we gaan door!
         
  Eva Sahin      
  Voorzitster van de Brusselse Raad voor    
  Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen.
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Voorgeschiedenis 
De oprichting van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen 
Vrouwen en Mannen gebeurde par arrêté du 19 juillet 2012 du Gou-
vernement de la Région de Bruxbij besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 19 juli 2012 (B.S 2 augustus 2012). 

Vervolgens werd de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrou-
wen en Mannen samengesteld bij besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke 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.

Opdrachten
De opdrachten van de Raad zijn met name de volgende:

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 reglemen-
taire aard die een impact hebben op de gelijkheid tussen vrou-
wen en mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

3° de thematiek van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen opvol-
gen, ook op de andere beleidsniveaus voor zover er een impact 
is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Instanties van de Raad 
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 dat bepaalt 
dat ten hoogste twee derde van de leden van een adviesorgaan van 
hetzelfde geslacht mag zijn.

Tezelfdertijd voldoet de samenstelling aan artikel 5, §§ 3 en 4 van 
het oprichtingsbesluit van 19 juli 2012 die het volgende bepalen: 

“Maximaal twee derde van de effectieve leden kunnen van hetzelfde 
geslacht zijn” en “Maximaal twee derde van de effectieve leden kun-
nen van dezelfde taalgemeenschap zijn”.

Het voorzitterschap en het Bureau
Gezien de hersamenstelling van de Raad voor het tweede mandaat 
diende de Raad in 2017 over te gaan tot de verkiezing van een nieu-
we voorzit(s)ter en een nieuw Bureau. 

Daarbij werden een voorzitster, een ondervoorzitster en een onder-
voorzitter verkozen, die lid zijn van het Bureau en er tegelijk het 
voorzitterschap en ondervoorzitterschap van uitoefenen.

Maximaal twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht en 
maximaal twee derde behoort tot dezelfde taalgemeenschap. 

De Brusselse Raad voor Gelijkheid 
tussen Vrouwen en Mannen
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Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het 

Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

REGEERPERIODE 2019-2024

Werkgroepen
De Raad heeft sinds zijn ontstaan volgende werkgroepen opgericht, 
telkens verbonden aan een aandachtspunt opgenomen in het Missi-
on Statement:

 Gendermainstreaming 

 Huisvesting

 Werkgelegenheid  

 Mobiliteit 

 Geweld

 Toolbox

 Tussentijds verslag GM

 Dakloze vrouwen

 Memorandum

 Analyse van de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd Col-
lege van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie2 

 Organisatie van de openbare ontmoeting met de nieuwe Brussel-
se regeringsleden en opstellen van de inhoud  

3 Regeerperiode 2019-2024 (zie p. 112 van de algemene beleidsverklaring): “De Regering 
zal voorstellen om het secretariaat van de Economische en Sociale Raad te laten instaan 
voor de coördinatie van de verschillende adviesorganen van het Brussels Gewest, zonder 
dat dit gevolgen heeft voor de onafhankelijkheid van die organen. Daarbij zal de Regering 
voorstellen om de architectuur van de verschillende overlegstructuren te vereenvoudigen en 
overzichtelijker te maken, zodat zij toegankelijker worden voor de burger.”

Het Secretariaat 
Het secretariaat van de Raad wordt verzekerd door de directie equal.
brussels.

De vergaderingen van de Raad vinden plaats in de kantoren van de 
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

De Raad heeft in september 2019 de procedure opgestart om het 
secretariaat uit te besteden, opdat dit verzekerd zou worden bij de 
ESRBHG, wat kadert in de Gemeenschappelijke Algemene Beleids-
verklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Ver-
enigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommis-
sie3.  

2 http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-Algemene-Be-
leidsverklaring-brussels-parelement-2019.pdf
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Mandaat 2017-2021
Hierna volgt de samenstelling van de Raad voor het mandaat 2017-
2021. 

Er valt op te merken dat er mandaatwijzigingen aan de gang 
zijn, die aan het kabinet van staatssecretaris Ben Hamou zullen 
worden voorgelegd, in het bijzonder inzake de ontslagname van 
vicevoorzitter Marcela de la Peña (ontslagname op 21 augustus 
2019)

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest
Effectieve leden:
Voor de werkgeversorganisaties:

 Dhr. Fréderic Simon
 Dhr. Frans De Keyser
 Mevr. Nancy Reman
 Dhr. David Piscicelli
 Dhr. Bruno Gérard

Voor het ABVV:
 Dhr. Youssef Ben Abdeljelil
 Mevr. Dominique Fervaille

Voor de CSC:
 Mevr. Patricia Biard
 Mevr. Alicia Schmit

Voor de ACLVB:
 Mevr. Eva Sahin

Plaatsvervangende leden:
Voor de werkgeversorganisaties:

 Dhr. Jan De Brabanter
 Dhr. Ischa Lambrechts
 Dhr. Pierre Van Schendel
 Dhr. Anton Van Assche
 Mevr. Kelly Timpermann

Voor het ABVV:
 Mevr. Valérie Van Walleghem
 Mevr. Vroni Lemeire

Voor de CSC:
 Mevr.  Germaine Nzuanzu
 Dhr. Rudy de Coster

Voor de ACLVB:
 Dhr. Stijn Pauli

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. Michèle Loijens
 Plaatsvervangend lid: Mevr. Monique Bargibant

Samenstelling van de raad4 

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

Effectieve leden:
 Mevr. Marcela de la Peña, Le monde selon femmes *
 Mevr. Ingeborg Van der Stighelen, Amazone
 Mevr. Marie Vermeiren, Les femmes tournent
 Mevr. Isabelle 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, Les femmes tournent
 Mevr. Christine Cecil, JUMP
 Mevr. Micheline Rondas, Maison des Femmes
 Mevr. Nora Römer, Flora

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. Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel

Plaatsvervangende leden:
 Mevr. Katlijn Malfliet, Katholieke Universiteit Leuven  
 Mevr. Patricia Melotte, Université Libre de Bruxelles
 Mevr. Lisa Wouters, Vrije Universiteit Brussel.

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. Frans 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. Eva Sahin, voorzitster
 Mevr. Marcela de la Peña, ondervoorzitster*
 Dhr. Frans De Keyser, ondervoorzitter
 Mevr. Leen Scheerlinck
 Mevr. Vroni Lemeire

Frequentie van de vergaderingen van de Raad
De Raad heeft in 2019 zeventien keer vergaderd.
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen: Vergaderin-
gen federale raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen:
Een werkgroep gewijd aan de vergaderingen met de federale raad 
voor de voorbereiding van het gemeenschappelijke memorandum. 

De Raad is plenair bijeengekomen en in werkgroep op de volgende datums:
op 22 januari, 29 januari, 6 februari, 19 februari, 14 maart, 4 april, 
17 september, 22 oktober en 17 december 2019

Het bureau van de Raad heeft vergaderd op de volgende datums:
op 22 januari, 29 januari, 19 februari, 14 maart, 14 april, 
17 september, 5 november en 18 november 2019*Mevrouw Marcela de la Peña heeft ontslag genomen in augustus 2019
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Inleiding  
De Raad verstrekt adviezen uit eigen beweging of op verzoek van 
een lid van de Brusselse gewestregering voor zover dit verzoek bin-
nen diens bevoegdheden valt of uitgaat van een commissie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement of van de Economische en Socia-
le Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad maakt al zijn adviezen en aanbevelingen over aan de aan-
vrager of aanvraagster, alsook aan de minister of staatssecretaris 
bevoegd voor Gelijke Kansen, aan de collegevoorzitter van de Vlaam-
se 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 aanvra-
ger of aanvraagster.

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

Binnen zijn structuur kan de Raad werkgroepen oprichten om advie-
zen te formuleren.

De adviezen van de Raad zijn niet bindend.

Adviesaanvragen en adviezen uit eigen beweging  
Voor elke adviesaanvraag wordt zo nodig een werkgroep opgericht.

Aan elk kabinet of elke instelling wordt gevraagd heeft de ordonnan-
tie en/of het besluit waarvoor om een advies wordt verzocht voor te 
stellen.

Het begin van 2019 werd gewijd aan de voorbereiding met het oog 
op de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen op 26 mei, 

zowel voor onze ministers en staatssecretarissen van de Brusselse 
regering als voor de leden van onze raad. De Raad kreeg in 2019 
slechts één adviesaanvraag, van het kabinet van mevrouw Debaets.  

Dat heeft de RGVM niet verhinderd te werken. De Raad heeft zich 
ingezet voor en gefocust op het opstellen van het memorandum, 
opdat gelijke kansen voor vrouwen en mannen ook centraal zou kun-
nen staan in het denkproces van elke politieke vertegenwoordiger of 
vertegenwoordigster.

Adviesaanvragen

A-2019 RGVM – 7 februari 2019 - ADVIES Eindverslag 
2015-2019 over de integratie van de genderdimensie in 
de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Citaat uit het advies
De RGVM stelt met voldoening vast dat er aanzienlijke inspanningen 
geleverd zijn om de integratie van de genderdimensie in de praktijk 
te brengen.

De RGVM merkt op dat de genderdimensie grondiger zou moeten 
worden opgenomen in de strategische planningsinstrumenten. Dit 
houdt ook de beheersovereenkomsten en actieplannen in. Aange-
zien de ordonnantie geen sanctie bevat, beveelt de RGVM aan om 
de integratie van de genderdimensie op te nemen in de structurele 
strategische doelstellingen.

De RGVM beveelt aan om het kruispuntdenken op te nemen als aan-
pak bij de integratie van de genderdimensie. Dit zal het mogelijk 
te maken met ieders ervaring rekening te houden, aangezien een 
persoon niet tot één enkel criterium kan worden beperkt.

Adviesbevoegdheid 
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Initiatieven van de Raad 
Opstellen van het memorandum van de RGVM met het oog op 
de gewestverkiezingen op 26 mei 2019⁵ :
In overeenstemming met zijn reglementaire opdracht en met na-
leving van zijn actieplan en de thema’s van zijn mission statement 
heeft de Raad zich gewijd aan het opstellen van het memorandum 
met het oog op de gewestverkiezingen 2019.

De uitdagingen inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen het 
hoofd bieden is een blijvende kwestie die in Brusselse beleidslijnen, 
het dagelijkse beheer van het Gewest alsook de evaluatie van deze 
beleidslijnen en de gelijkekansenacties in aanmerking genomen 
moet worden.

Om zijn memorandum op te stellen is de Raad in een werkgroep 
bijeengekomen opdat zijn leden en genderexperten zouden kunnen 
discussiëren en van gedachten wisselen met het oog op aangele-
genheden die prioritair zijn wegens hun impact op de levenskeuzes, 
ontplooiing en emancipatie van vrouwen en mannen. 

Activiteiten van de Raad 

5 ‘‘Gelijkheid tussen vrouwen en mannen Een evidentie’
 http://www.adviesraad-gelijke-kansen.irisnet.be/wp-content/uploads/2019/05/memo-

randum_2019_nl_A4_lowres.pdf

GELIJKHEID TUSSEN 
VROUWEN EN MANNEN

Een evidentie?

Memorandum 2019
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Opstellen, samen met de federale en Waalse raad, van het ge-
meenschappelijke memorandum met het oog op de federale 
en Europese verkiezingen op 26 mei 2019⁶ :
Voor het eerst sinds hun oprichting hebben de drie raden voor gelij-
ke kansen voor vrouwen en mannen die zijn ingevoerd op federaal, 
Brussels en Waals niveau hun respectieve eisen samengevoegd om 
de beslissers in ons land te overtuigen een doeltreffend beleid te 
voeren ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen, 
en hen er vooral toe te brengen meer overleg te plegen op alle be-
stuursniveaus. Het memorandum legt de nadruk op de preventie 
van discriminatie, de bestrijding van geweld alsook het wegwerken 
van ongelijkheden op verschillende vlakken, onder meer tewerkstel-
ling, sociale zekerheid, gezondheidszorg en fiscaliteit.

Het memorandum vormde voor de RGVM ook de gelegenheid om de 
samenwerking met de federale en Waalse raden voor gelijke kansen 
voor vrouwen en mannen concreet te bestendigen. Het verschil in 
de werkterreinen van de drie raden maakte het mogelijk aan ons 
gemeenschappelijke doel te werken: gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen bereiken.  

6 Gezamenlijk memorandum 2019 voor de drie raden. 
 http://www.adviesraad-gelijke-kansen.irisnet.be/wp-content/up-

loads/2020/09/29.04.19-mémorandum-2019-FINAL-NL.pdf

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

30 april 2019  

Memorandum 2019 
voor de Europese, federale en 

regionale verkiezingen 
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Persconferentie: presentatie van het gemeenschappelijke 
memorandum van de drie raden voor gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen
Niemand zal verbaasd zijn te horen dat er al tientallen jaren gewerkt 
wordt aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, maar dat er 
nog werk aan de winkel blijft.  Of het nu gaat om tewerkstelling, ar-
beidsvoorwaarden, sociale zekerheid, fiscaliteit, gezondheidszorg, 
mobiliteit, huisvesting, gendermainstreaming of geweldbestrijding: 
de overheid kan beter.
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Ontmoeting van de raadsleden met het kabinet van mevrouw 
Ben Hamou, staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Huisves-
ting:
Een eerste ontmoeting met het nieuwe kabinet van mevrouw Ben 
Hamou, waarbij de voorzitster de structuur, rol en werking van de 
raad heeft voorgesteld, alsook zijn voorbije en toekomstige acties. 

Tijdens deze ontmoeting werd ook de vermelding benadrukt uit 
‘de gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring van de Brussel-
se Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie - Regeerperiode 2019-2024’, 
met betrekking tot het project om de werking van de raden te 
optimaliseren via een nieuwe coördinatie van de ESRBHG (p. 112 
van de ABV: “De Regering zal voorstellen om het secretariaat van de 
Economische en Sociale Raad te laten instaan voor de coördinatie van 
de verschillende adviesorganen van het Brussels Gewest, zonder dat dit 
gevolgen heeft voor de onafhankelijkheid van die organen. Daarbij zal 
de Regering voorstellen om de architectuur van de verschillende over-
legstructuren te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken, zodat zij 
toegankelijker worden voor de burger. “). De Raad steunt dit project, 
met goedkeuring van zijn leden, en onderneemt in 2019 de nodige 
stappen bij de verschillende betrokkenen.

De voorzitster heeft ook het handelen van de Raad voor de gelijk-
heid van vrouwen en mannen benadrukt, dat overkoepelend is en 
alle gewestelijke bevoegdheden betreft. De Brusselse raad voor ge-
lijkheid tussen vrouwen en mannen, onafhankelijk adviesorgaan, is 
ook het adviesorgaan voor alle ministers van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. De Raad zal met de regering aandachtig en betrokken 
blijven samenwerken voor altijd meer gelijke kansen voor vrouwen 
en mannen, en daarbij aandacht blijven besteden aan de stem van 
terreinverenigingen, zodat ook zij door de regering gehoord worden.    

Een eerste contact dat de voorbode is van een vlotte samenwer-
king tussen het kabinet en de RGVM!

Onder de slogan “Maar wat willen ze nog meer?” hebben de raden 
op 30 april 2019 hun gemeenschappelijke memorandum, met de 
eisen van de leden van de verschillende raden, aan de pers voorge-
steld.
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Voorstelling door mevrouw Khadija Senhaji- Actiris- van de 
monitoring volgens origine, “Buitenlandse roots: een obsta-
kel op weg naar werk “, voor de raadsleden: 
De voorstelling van de eerste wetenschappelijke studie naar de ori-
gine van de Brusselse werkzoekenden was een vruchtbaar uitwis-
selingsmoment over een thema dat zeer significant aantoont hoe 
relevant kruispuntdenken is inzake de discriminatie tussen vrouwen 
en mannen.  

7  https://press.actiris.be/translation-lorigine-etrangere--un-frein-a-lemploi-a-bruxelles

Frans   
De Keyser*

Marcela    
de la Peña*

*Ondervoorzitster
en ondervoorzitter 

van RGVM

Isabella    
Lenarduzzi

Lid van RGVM

Voorstelling van het eindverslag over gendermainstreaming
Voorstelling van het eindverslag over gender door Equal.brussels ter 
voorbereiding van de adviesaanvraag van mevrouw Bianca Debaets, 
staatssecretaris.
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Tijdens deze ochtend heeft onderzoekster Caroline Joubert ook haar 
werk voorgesteld over het fenomeen van “incels” (involuntary celi-
bates), een radicale masculinistische groep, en de gevolgen ervan. 
Een fenomeen dat de hoogdringendheid onderstreept van een ge-
engageerd en gecoördineerd beleid om geweld tegen vrouwen zo 
doeltreffend mogelijk te kunnen bestrijden. De voorstelling van haar 
studie wekte veel belangstelling bij het publiek, wat ook bleek uit de 
vele uitwisselingen.   

De performances van de slammers Hind Eljadid en Lisette Ma Neza 
sloten deze ontmoetingsochtend af. Hun geëngageerde woorden 
hebben deze intense uitwisselingsochtend met brio en emotie ge-
illustreerd. 

De journalisten Safia Kessas (RTBF) en Filip De Rycke (BRUZZ) heb-
ben het event gemodereerd, en hun professionalisme heeft de dyna-
miek de hele tijd op gang weten te houden.

Via deze uitwisselingsochtend heeft de Raad voor de Gelijkheid tus-
sen Vrouwen en Mannen in Brussel de problematiek van gelijke kan-
sen voor vrouwen en mannen op de voorpagina gezet aan het begin 
van de mandaatsperiode.

De aanwezigheid van een groot publiek, dat talrijk is komen op-
dagen, en hun actieve deelname, bood de hele ochtend stof voor 
uitwisselingen met onze politieke vertegenwoordigers, door nuttige 
ideeën aan te brengen en relevante vragen te stellen. 

Dit event heeft mooi in de verf gezet welke rol de Raad kan spelen in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als discussieplatform rond het 
genderthema.

RGVM-event “GEWESTELIJK BELEID IN BRUSSEL, MAAR WELK 
BELEID INZAKE GELIJKHEID?”⁸.
De Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen heeft een 
openbare ontmoeting uitgewerkt en georganiseerd met de nieuwe 
Brusselse regeringsleden. Dit event ligt in het verlengde van het 
werk dat de RGVM heel 2019 heeft verricht.

Het event vond plaats op 11 december in de mythische zaal van 
het Brusselse cultuurhuis “La Bellone”. Een ideaal kader voor deze 
morgen vol uiteenzettingen en uitwisselingen, aangezien deze loca-
tie in het Brusselse landschap bekendstaat als een onderzoeks- en 
reflectieplaats..

De Raad heeft het genoegen gehad daar mevrouw Nawal Ben Hamou, 
Ste verwelkomen, de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, alsook 
de verschillende ministers en staatssecretarissen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest: De dames en heren Rudi Vervoort, Elke Van 
Den Brandt, Bernard Clerfayt, Barbara Trachte, Sven Gatz, Pascal 
Smet, Alain Maron, of hun vertegenwoordiger/vertegenwoordigster. 

Ze zijn de hele ochtend tussengekomen om de gelijkekansenbeleids-
initiatieven voor te stellen, met een focus op gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen in de materies waarvoor ze bevoegd zijn. 

De discussies tussen de verschillende ministers en staatssecretaris-
sen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het publiek leidde tot 
bijzonder rijke en dynamische uitwisselingen. 

8 Verslag over het RGVM-event “GEWESTELIJK BELEID IN BRUSSEL, MAAR WELK BELEID 
INZAKE GELIJKHEID?”: 

 http://www.adviesraad-gelijke-kansen.irisnet.be/wp-content/uploads/2020/05/
NDLS-Verslaag-RGVM-ontmoetingsevent-Gewestelijk-beleid-in-Brussel-maar-welk-be-
leid-inzake-gelijkheid-11-12-2019.pdf
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Aanvulling van de website van de RGVM9

Externe communicatie

Facebookpagina van de RGVM10  

De verwezenlijking en verzending van het verslag over de uit-
wisselingsochtend: "Gewestelijk beleid in Brussel, maar welk 
beleid inzake gelijkheid v/m?" naar alle ministers, staatssecreta-
rissen en parlementsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

GEWESTELIJK BELEID IN BRUSSEL, MAAR 
WELK BELEID INZAKE
GELIJKHEID V/M? Ontmoetingsvoormiddag

11 december 2019

De RGVM heeft een nieuwjaarsreceptie georganiseerd met de 
Raadsleden en het team van Equal.brussels.

Met deze elektronische wenskaart heeft de Raad een gelukkig en 
gelijk 2019 gewenst.

Verzending via de post en per e-mail van de memorandums en 
verslagen naar de Raadsleden, de verschillende ministeriële kabi-
netten, de Brusselse parlementsleden, ...

9 http://www.adviesraad-gelijke-kansen.irisnet.be/nl
10 https://www.facebook.com/goforequality/
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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 05.002.08.05.12.11. De werkingsmiddelen 
die voor het jaar 2019 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 Overheids-
dienst Brussel).

Uitgaven en financiële middelen

De uitgaven voor het boekjaar januari 2019 – december 2019 
zijn:

 Organisatie van een nieuwjaarsdrink op 29 januari 2019 
 2019 : € 396,17

 Presentiegelden:
 2019 : € 1.140,00

 CAPURSO TOMMASO: PRESENTIEGELDPRESTATIES 
 OP 15 MAART 2019
 2019 :  € 1.387,12

 WDN-AVC: PRESENTIEGELDPRESTATIES OP 15 MAART 2019 
 2019 : € 1.365,52

 Behoud & Lay-out van de wenskaart - Opmaak en grafische 
creatie van het memorandum - Raadsbeslissing:   

 2019 : € 1.310,61

 Lay-out en grafische vormgeving van het activiteitsverslag 2018 
en de wenskaart – Raadsbeslissing:

 2019 : € 1.118,54 

 Organisatie van het ochtendevent van de Raad op 11 december 
2019, openbare ontmoeting met de politieke vertegenwoordi-
gers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Raadsbeslissing.

 Logistieke ondersteuning: catering, tolken, zaal, spreekster, mo-
deratoren, slammer, fotograaf, bedankingsboeketten, vervoer:  

 2019 : € 8.536,56 

 Rapportering over het ochtendevent van de Raad in december 
2019, voor de verwezenlijking van het verslag van de ontmoe-
tingsochtend – Raadsbeslissing:

 2019 : € 605,00 
 
 TOTAAL vereffend budget 2019 : € 15.859,52
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