MAATREGELEN

1

De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen hun acties en projecten
om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

1.1

Zorgen voor bewustmaking en opleiding van de

1.3

Om ongemotiveerde controles tegen te gaan wordt

actoren van preventie en veiligheid over fenomenen

gewerkt aan een monitoring van de uitgevoerde

die onder dit thema vallen en over de manier waarop

identiteitscontroles en de redenen en aan het ver-

ze moeten worden beheerd: van preventie en opspo-

zamelen van goede praktijken.

ring van slachtoffers tot de opvang en begeleiding
van slachtoffers en daders, waarbij de voorkeur uitgaat naar een multidisciplinaire benadering.

Wat intrafamiliale en seksuele geweldplegingen

1.4

betreft: zorgen voor continuïteit en coördinatie bij
het opsporen en opvangen van de slachtoffers,

TRANSVERSALE OPDRACHT

door laagdrempelige opvang- en steunregelingen
aan te bieden, door voor hun veiligheid te zorgen,

“Een betere begeleiding van slachtoffers

door een interdisciplinaire follow-up te garanderen

en daders”

van de verschillende aspecten van de situatie.

Proefproject ‘Intersectorale aanpak van

De opsporing verbeteren en het beleid inzake

intrafamiliaal geweld in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest’:

onderzoek en vervolging van online en offline pes-

1.5

terijen, haatzaaien en discriminatie intensiveren

Dit project, opgenomen als actie 46 van het

(met name op het vlak van aanwerving en huisves-

Brussels Plan tot bestrijding van het geweld

ting), en de opvang van de slachtoffers bevorderen.

tegen vrouwen, heeft als doel in complexe
situaties van interfamiliaal geweld de samenwerking te verbeteren tussen parket, politie,
justitiehuizen, hulpdiensten en lokale actoren.
Het project zal bijdragen tot de uitvoering van

ACTIE GEDRAGEN DOOR PARTNER
Complementariteit en samenhang van de
gewestelijke plannen:

van het GVPP. De nadere regels

equal.brussels is de openbare dienst die het

voor het beheer en de invoering van dit project

beleid van de staatssecretaris voor Gelijke

zullen worden vastgesteld en opgenomen in

Kansen voor het Brussels Hoofdstedelijk

het uitvoeringsplan van het GVPP, in het kader

Gewest uitvoert. Hij coördineert en supervi-

van de transversale opdracht tot versterking

seert de uitwerking en de implementatie van

van de begeleiding van slachtoffers en daders.

meerdere actieplannen met betrekking tot

maatregel

1.4

problematieken die deel uitmaken van het
thema 'Fysieke en psychische menselijke

1.2

De organisatie en verspreiding van gerichte com-

integriteit'. Om complementair te zijn met

municatie-, bewustmakings- en preventiecam-

de gewestelijke plannen zullen de in deze

pagnes en -acties met bijzondere aandacht, wat

programmatische

jongeren betreft, over de fenomenen (cyber)haat,

actiesvan dit schema, in functie van hun

-pesterijen en -discriminatie; over de wetgeving en

pertinentie, onderdeel worden van het jaar-

de bestaande mogelijkheden op het vlak van mel-

lijks thematisch uitvoeringsplan van het

ding, klacht en vervolging van feiten van discrimina-

GVPP. Op die manier wordt de bijdrage van

tie; over het belang van het indienen van een klacht

de preventie- en veiligheidsactoren aan deze

en de rechten van slachtoffers.

acties verzekerd, net als aan de uitvoering

instrumenten

geplande

van de in het GVPP vastgestelde maatrege-
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len. De samenhang en de complementariteit

Deze feiten worden immers zelden gerappor-

van deze acties met andere initiatieven van

teerd bij de politie. Door verder te bouwen op de

equal.brussels, worden bijgevolg ook gewaar-

nabijheid en de bestaande vertrouwensband

borgd dankij nauw overleg en zo nodig het

tussen de vzw Rainbow House en het doelpu-

doorvoeren van aanpassingen. Zo onstaat

bliek, wordt het eenvoudiger om de slachtof-

een wederzijdse interactie tussen de verschil-

fers van deze handelingen een luisterend oor

lende Brusselse instanties en actieplannen,

te bieden en te voorzien in een empathische

waarvan de thema's elkaar onderling beïn-

slachtofferopvang. Bovendien kan het Rainbow

vloeden, waardoor een intersectionele bena-

House de slachtoffers ook sensibiliseren over

dering kan worden bevorderd:

het belang om klacht neer te leggen en met
andere woorden bijdragen aan de dataverza-

• Het SOGI-plan (seksuele geaardheid en

meling van handelingen die anders nergens

genderidentiteit)

geregistreerd worden. Het project maakt deel

• Het Brussels plan ter bestrijding van

uit van het SOGI-project dat in 2019 opgestart

racisme

werd en geleid wordt door equal.brussels. Het

• Het Plan voor steun aan eenoudergezinnen

Observatorium voor Preventie en Veiligheid

• De Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen

van BPV zet zich ook tijdens deze nieuwe

en Mannen

cyclus in voor de verwerking en analyse van de

• De Brusselse Raad voor personen met een

geanonimiseerde data die in het kader van dit

handicap

project door de partners verzameld worden.

• Het 'Brussels Plan ter bestrijding van

Het project biedt een concreet antwoord op

geweld tegen vrouwen’

maatregel

1.6

De begeleiding en de opvang (ook preventief) bevorderen van daders van geweld, en dit op psycholo-

1.7

1.7

.

Het (kwantitatief en kwalitatief) beeld van de fenomenen met betrekking tot het thema verfijnen

gisch, administratief en gerechtelijk vlak, indien van

- waardoor de onderrapportage van geweld (met

toepassing, door bijzondere aandacht te besteden

name gendergerelateerd geweld) kan worden ver-

aan de overgangsperiode tussen het verlaten van de

minderd -, de ontwikkeling en monitoring van indi-

gevangenis en de herinschakeling.

catoren, alsook de uitwerking van analyses om de
meest geschikte antwoorden te bepalen.

TRANSVERSALE OPDRACHT
“Instaan voor een transversale en systema-

1.8

Uitvoeren van een actieonderzoek naar het traject

tische analyse ter verbetering van de beeld-

vanaf een klacht en/of een aangifte tot de dagvaar-

vorming rond veiligheid en de evaluatie van

ding om mogelijke verbeteringen te identificeren

het overheidsbeleidter zake”

(op het vlak van het onthaal bij het indienen van de
klacht / aangifte, op het vlak de nomenclatuur en
op het vlak van de bestraffing van de daders en de

SOGI, een project van dataverzameling

ondersteuning van de slachtoffers).

In nauwe samenwerking met equal.brussels mobiliseert BPV de vzw Rainbow House
als

alternatieve

partner,

onafhankelijk

van de politie, om de dataverzameling van
LGBTQI+fobische handelingen in Brussel te
versterken en zo het dark number te verkleinen.

1.9

Bevorderen van een verantwoordelijke, gedeelde en
inclusieve conceptualisering en bezetting van de
openbare ruimte, gericht op het bestrijden van fenomenen van fysiek geweld, pesterijen en discriminatie binnen de openbare ruimte.
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