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Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp : De Taskforce ‘Huiselijk geweld en geweld binnen de familie’ 

________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

 

Tijdens de coronacrisis is het aantal meldingen van huiselijk geweld sterk gestegen, maar een 

groot aantal gevallen blijft nog onder de radar. In Vlaanderen worden heel wat maatregelen 

genomen om aan deze problematiek te verhelpen.  

 

In Brussel heeft het gewest in samenwerking met het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap 

en de Cocof een Taskforce ‘Huiselijk geweld en geweld binnen de familie’ in het leven 

geroepen. Op de meest recente commissie Gelijke kansen van het BHP van 30 april werd echter 

bevestigd dat deze taskforce een Franstalig onderonsje is en de VGC hier niet rechtstreeks bij 

betrokken wordt. Brussels staatssecretaris Nawal Ben Hamou verklaarde in die commissie dat 

de specifieke problemen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gecoördineerde actie op 

het grondgebied van het Gewest vereisen en er daarom een intra-Brusselse taskforce werd 

opgericht. Deze taskforce wordt aangestuurd door het kabinet van de staatssecretaris en heeft 

de ambitie om zowel het institutionele niveau als de eerstelijnsactoren en de mensen op het 

terrein samen te brengen.  

 

De VGC zou enkel een wekelijks update van de werkzaamheden ontvangen, en voor de rest 

buitenspel staan. De Vlaamse Gemeenschap, ook bevoegd in Brussel, is dan blijkbaar al 

helemaal niet betrokken.  

 

Ik had hieromtrent graag de volgende vragen gesteld: 

 

 Waarom neemt de VGC niet deel aan de Taskforce ‘Huiselijk geweld en geweld binnen 

de familie’? Bij zulke belangrijke thema’s is het cruciaal dat de VGC betrokken wordt 

zodat ook zij haar standpunten kan verdedigen, bv. over het invoeren van een Brusselse 

“masker 19-procedure”? 

 

 Wat vindt u er van dat de Vlaamse Gemeenschap niet erkend wordt als volwaardige 

partner door de staatssecretaris, aangezien zij enkel de Franstalige partners betrekt in de 

taskforce? Heeft de Vlaamse Gemeenschap geen rol hierin te spelen? Wat onderneemt 

u hiertoe?  

 

 Het voorstel van de “masker 19-procedure” werd niet weerhouden en staatssecretaris 

Nawal Ben Hamou wacht hiervoor op een federaal initiatief. Wat is uw visie over de 

invoering van de “masker 19-procedure” in Brussel? 

 

U gaf al te kennen dat er sensibiliseringscampagnes over huiselijk geweld en de bekendmaking 

van het nummer 1712 lopen. Het bereiken van slachtoffers is een hele uitdaging, alsook 

slachtoffers de mogelijkheid bieden om hulp te vragen. Welke eventuele initiatieven 

onderneemt u hiertoe? 

 


