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Motie van de PS: Motie inzake het engagement van Ukkel in de strijd tegen geweld en discriminatie t.a.v.
vrouwen en erkenning van vrouwenmoord.
De h. Norré betreurt dat een dergelijke motie ingediend moet worden omdat het iets aanklaagt wat niet
zou mogen bestaan. België heeft talrijke verbintenissen in dit domein aangegaan: de grondwet (gelijkheid),
ondertekening van het Verdrag van Istanbul (bestrijding van dergelijk geweld) en opmaak van een nationaal
strijdplan (gendergeweld). Vrouwen blijven het slachtoffer van discriminatie en seksueel geweld in de openbare
ruimte, op de werkvloer en thuis. Sinds begin dit jaar zijn er in België al 23 vrouwenmoorden gepleegd (volgens
waarnemers erg onderschat omdat er geen officiële gegevens bestaan). Nog deze nacht werd een vrouw
doodgeslagen door haar ex-partner. Deze tragedie was de aanleiding voor de opmaak van deze motie.
Naast moord zijn er ook nog andere feiten tegenover vrouwen: diefstal(poging), verkrachting,
beledigingen, intimidatie en ander seksueel geweld of discriminatie. Het platform "Écoute violences conjugales"
heeft in 2018 meer dan 9.000 telefonische oproepen behandeld en een peiling in scholen heeft aangetoond dat
91% van de meisjes en slechts 28% van de jongens hier het slachtoffer van waren. Volgens de beschikbare cijfers
(waarschijnlijk een grote onderschatting) zouden er in België 8 verkrachtingen per dag zijn.
Elk beleidsniveau moet zijn verantwoordelijkheid nemen. De regeringen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel zullen hierover een interministeriële conferentie organiseren. Deze
motie heeft een symbolische waarde maar brengt ook concrete voorstellen aan. De indieners van de motie zijn
bereid om de inhoud ervan bij te werken met de schepen van Gendergelijkheid en verzoeken het college om de
goedkeuring van de gepaste maatregelen door de federale regering te eisen.
Mevr. Lederman-Bucquet bedankt de PS voor deze motie. De gemeente - een essentieel niveau in de
Belgische politiek - moet zich engageren om geweld en discriminatie tegenover vrouwen te bestrijden. De
campagne #metoo moet de verkozenen aanmoedigen om een respectvolle samenleving te creëren.
Mevr. Czekalski geeft aan dat 1 op 3 vrouwen in de wereld en 1 op 5 in België hiervan het slachtoffer zijn.
Het aantal slachtoffers van psychologisch/autoritair/tiranniek gedrag van hun partner is nog veel groter. Een
multidisciplinaire aanpak is nodig voor dit complexe probleem. De MR heeft amendementen voorgesteld die in de
lijn van hun programma liggen rond de volgende thema's: gedwongen huwelijken, eremisdrijven, creatie van een
cel "geweld", aanstelling van een referentiepersoon binnen het OCMW, ondersteuning van opvanghuizen).
Slachtoffers moeten op de gepaste wijze opgevangen worden in commissariaten.
Mevr. Egrix antwoordt dat de politiek onlangs deze problematiek heeft aangehaald na een bijzonder
schandalige reclamecampagne t.a.v. vrouwen waarin geweld tegen vrouwen gebanaliseerd werd "uit
humoristische overwegingen". Er wordt hierover nog te weinig gedebatteerd op het politieke niveau.
Sinds enkele weken klagen collectieven in Brussel en Parijs vrouwenmoorden aan. Deze term houdt in dat
een vrouw/meisje werd vermoord enkel omwille van het feit een vrouw/meisje te zijn. Machogeweld is de eerste
doodsoorzaak van vrouwen tussen 16 en 44 in de wereld.
Er moet een mentaliteitswijziging komen en dit start bij de manier waarop de media dit fenomeen
behandelen ("partnerdrama", "passioneel drama", …). Reclamecampagnes zoals die van de Burger King moeten
verboden worden. België is een slechte leerling op het vlak van de bestrijding van geweld tegen vrouwen: trage
justitie, 70% van de klachten rond partnergeweld geklasseerd zonder gevolg, weinig coördinatie in het beleid,
weinig officiële cijfers, onvoldoende opvang van slachtoffers, …
Voor Ecolo moet deze motie gevolgd worden door een actief engagement in samenwerking met het
verenigingsleven. Mevr. Egrix hoopt dat vrouwen en meisjes zich zullen kunnen ontplooien in een echte vrije
maatschappij waarin ze als gelijke behandeld worden.
Mevr. Fremault verduidelijkt dat deze problematiek al een prioriteit was van vorige regeringen (invoering
nultolerantie voor intrafamiliaal en partnergeweld). Vandaag staat vrouwenmoord vaak op de nationale

gespreksagenda. Op lokaal vlak was mevr. Roba-Rabier als schepen erg actief in dit domein. Ook in de politieraad
kan hierover gedebatteerd worden. Inzake de motie wil CDH enkele elementen benadrukken die de efficiëntie
bevorderen: evaluatie van het beleid, opvolging van daders en uitbouw van opvanghuizen en transitwoningen.
De h. De Bock is van mening dat de opname van vrouwenmoorden in het strafrecht onvoldoende is. Er
moet ook alles aan gedaan worden om de omvang ervan te verminderen. Naast vrouwenmoorden zijn er nog veel
meer vrouwen het slachtoffer van verbaal en fysiek geweld. Er moet een permanente opvoeding hierover
plaatsvinden, reeds vanop jonge leeftijd. De gemeente moet hierin een preventieve rol spelen.
De h. Vanraes geeft aan dat talrijke ambtenaren van het bestuur (gemeente, politie, OCMW) een
eerstelijnsrol spelen in de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Hij wenst meer overleg tussen deze partners.
Daarbij moet de kwestie van het beroepsgeheim besproken worden (beroepsgeheim doorbreken bij gevaar?). Er
wordt momenteel op federaal ninveau hierover gedebatteerd. De gemeentelijke eerstelijnshulp kan zelf al meer
gaan samenwerken. Het OCMW kan hierbij het initiatief nemen.
Schepen De Brouwer is tevreden over de consensus rond de erkenning van vrouwenmoord. Dit is ook
meer dan een symbolische daad omdat het de problematiek van vrouwenmoord onder de aandacht brengt. In
2016 werden er 37.852 klachten ingediend met betrekking tot geweld tegen vrouwen. Feministische verenigingen
klagen over de vermindering van de financiële steun die ze krijgen. De andere machtsniveaus (federaal,
gewestelijk, communautair) moeten aangemoedigd worden om meer inspanningen in dit domein te leveren.
Mevr. Egrix heeft de tekst van de motie laten nalezen door een vereniging die erop wees dat de
oorspronkelijke tekst te veel geconcentreerd was op minderjarigen, terwijl dergelijk geweld voorkomt bij
vrouwen van alle leeftijden, origines en geaardheden.
De schepen vermeldt trots dat er zich al 24 personen hebben ingeschreven voor de opleiding voor
vrouwelijke 55-plussers rond veiligheid in de openbare ruimte. Na de aanstelling van een "genderreferent" zal het
college binnenkort samen met de fracties debatteren over deze problematiek (eerste onderwerp: ontoereikende
opvang van slachtoffers in de commissariaten).
Ontwerp van motie
Gelet op de engagementen van België inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en
huiselijk geweld in het kader van het Verdrag van Istanbul van 2011;
Gelet op de derde alinea van artikel 10 van de Belgische Grondwet die aangeeft dat de gelijkheid van
vrouwen en mannen is gewaarborgd is;
Gelet op artikel 11bis van de Belgische Grondwet inzake de waarborg voor vrouwen en mannen van de
gelijke uitoefening van hun rechten en vrijheden;
Overwegende dat de gemeente Ukkel zich ten volle moet inzetten tegen geweld en discriminatie t.a.v.
vrouwen en actief moet meewerken aan de toepassing van het Verdrag van Istanbul;
Overwegende dat het Verdrag van Istanbul geweld t.a.v. vrouwen definieert als een schending van de
mensenrechten en een vorm van genderdiscriminatie;
Overwegende dat het Verdrag van Istanbul een duidelijke link legt tussen enerzijds de patriarchale
maatschappij en de genderongelijkheden die eruit resulteren en anderzijds het geweld waarvan vrouwen het
slachtoffer zijn;
Overwegende dat vrouwen juridisch gezien nog steeds een kwetsbare categorie vormen;
Overwegende dat geweld tegen vrouwen en meisjes volgens de VN één van de schendingen van
mensenrechten is die het meest verspreid, persistent en vernietigend is in de wereld.";
Overwegende dat er volgens tellingen in België 40 vrouwenmoorden werden gepleegd in 2017, 37 in
2018 en in het lopende jaar al 19;
Overwegende dat er nog steeds geen officiële tellingen van vrouwenmoorden in België uitgevoerd
werden;
Overwegende dat vrouwenmoorden nog steeds niet erkend worden in het Belgische strafwetboek
ondanks herhaaldelijke verzoeken van verenigingen die geweld t.a.v. vrouwen bestrijden;
Overwegende dat het platform "Écoute violences conjugales" in 2018 meer dan 9.000 oproepen heeft
behandeld en talrijke gevallen van geweld niet in de statistieken voorkomen omdat er geen klacht werd
ingediend;
Overwegende dat meisjes vaker dan jongens te maken krijgen met ongewenste intimiteiten volgens een
peiling besteld door Plan International België: 91% van de gepeilde meisjes tegen 28% van de jongens;

Gelet op de uiting van dit geweld en deze discriminatie in de openbare en private ruimte, meer bepaald
op reclamedragers;
Overwegende dat de gemeente Ukkel niet gespaard wordt van geweld en discriminatie t.a.v. vrouwen en
geen enkele school hiervan gespaard blijft;
Gelet op de algemene beleidsverklaring, voorgesteld op 24 januari 2019, die het volgende aangeeft: "De
gemeente promoot gelijke kansen en gendergelijkheid en bestrijdt structurele discriminatie, zowel binnen het
bestuur als daarbuiten (openbare ruimte, geweld tegen vrouwen, beroepssector, …)." en "Gender zal
geïntegreerd worden in de werking van de gemeente via gendermainstreaming en genderbudgeting.";
De raad,
Verleent zijn goedkeuring aan de motie inzake het engagement van Ukkel in de strijd tegen geweld en
discriminatie t.a.v. vrouwen en erkenning van vrouwenmoord;
Neemt de resolutie aan om de strijd aan te gaan tegen geweld en discriminatie t.a.v. vrouwen op het
gemeentelijke grondgebied;
Verzoekt het college:
- van de strijd tegen geweld en discriminatie een prioriteit te maken;
- het handvest gelijkheid man-vrouw en een plan gendergelijkheid vermeld in de gemeentelijke
beleidsverklaring snel aan de gemeenteraad voor te stellen;
- een plan inzake de toepassing van de Conventie van Istanbul op gemeentelijk niveau voor te stellen aan
de gemeenteraad, meer bepaald:
 opmaak van sensibiliseringscampagnes voor doelgroepen rond bewustwording omtrent vormen
van seksueel geweld;
 maximale ontwikkeling en veralgemening van vormingen voor eerstelijnswerkers die in contact
met slachtoffers staan;
- de gemeentelijke vlag symbolisch halfstok te hangen op 25 november ter herinnering aan de
slachtoffers van vrouwenmoorden in België en in de wereld;
- te zorgen voor een gelijke bescherming van elk slachtoffer van geweld op Belgische bodem, ongeacht
het statuut, met een bijzondere aandacht voor personen die het slachtoffer zijn van mensenhandel;
- de preventie en gepaste opvolging van minderjarige slachtoffers van geweld te versterken en te
benadrukken;
- te zorgen voor een blijvende structurele ondersteuning van gratis telefoonnummers;
- binnen de gemeentescholen een plan op te stellen ter bestrijding van pestgedrag en een begeleidingscel
voor slachtoffers te voorzien;
- seksistische uitingen en voorstellingen op het Ukkelse grondgebied te verbieden en te bestraffen;
Vraagt aan de burgemeester, lid van het politiecollege, en aan de gemeenteraadsleden die eveneens
politieraadslid zijn te werken aan de toepassing van de Conventie van Istanbul in onze politiezone;
Vraagt aan de burgemeester te zorgen voor een effectieve vervolging van klachten door de juridische
diensten en de toepassing van rechtvaardige sancties;
Vraagt een versterking van de samenwerkingen tussen instellingen en actoren op het terrein, in het
bijzonder de instellingen gespecialiseerd in geweld t.a.v. kinderen (Kind & Gezin, jeugdzorgdiensten, vakbonden,
verenigingen, …) ;
Vraagt aan alle bevoegde machtsniveaus werk te maken van de toepassing van de Conventie van
Istanbul;
Verzoekt het federale parlement om snel een reeks ambitieuze middelen goed te keuren ter bestrijding
van geweld t.a.v. vrouwen en vrouwenmoord op te nemen in het strafwetboek.
De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om de onderhavige motie over
te maken aan het federale parlement, aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan het
Vlaamse parlement, aan het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel, aan de eerste minister, aan de minister
van Justitie, aan de Brusselse eerste minister, aan de Brusselse staatsecretaris voor Gelijke Kansen, aan de

minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel, aan de minister van Vrouwenrechten, aan het college en
aan de raad van onze politiezone.
De motie wordt unaniem goedgekeurd.

