Datum van indiening : 14 september 2020
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 : Initiatieven inzake het terugdringen van intrafamiliaal/huiselijk geweld
Geachte collegevoorzitter,
Zoals u weet is tijdens de coronacrisis 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 werd er, onder impuls van staatssecretaris Ben Hamou, in samenwerking met het Waals
Gewest, de Federatie Wallonië-Brussel en de Cocof een Taskforce “Huiselijk geweld en geweld binnen
de familie” opgericht. Deze Franstalige 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. Er zou ook een intra-Brusselse taskforce zijn opgericht waar
de VGC zou aan deelnemen.
Wat de concrete maatregelen betreft, zou in navolging van de in het parlement gestemde resolutie de
masker-19-procedure geïmplementeerd worden waardoor een slachtoffer van intrafamiliaal of
huiselijk geweld bij de apotheker om hulp kan vragen. De apotheker schakelt vervolgens de politie in.
Het agentschap Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) zou een campagne “Praat erover met uw
apotheker” op gewestelijke schaal coördineren.
***
Ik had hieromtrent graag de volgende vragen gesteld.
1. Bent u betrokken in de uitrol van de masker-19-procedure? Wat is de stand van zaken van de
masker-19-procedure? Hoe staat het met de bekendmakingscampagne “Praat erover met uw
apotheker” die door Brussel Preventie en Veiligheid zou gecoördineerd worden? Ik heb
hierover nog niet veel gehoord;
2. Bestaan er nu werkelijk 2 taskforces “Huiselijk geweld en geweld binnen de familie”, een intraBrusselse en een Franstalige? Hoe verhouden die taskforces zich tegenover elkaar? Wat is het
verschil en hoe werkt dit in de praktijk? Hoe vaak zijn deze intussen al samengekomen? Wat is
de betrokkenheid van de VGC en van Brusselse Vlaamse actoren? Welke beslissingen of acties
worden ondernomen door deze taskforce(s)?;
3. Welke initiatieven heeft u omtrent deze problematiek genomen? Wat onderneemt de VGC?;
4. Is de VGC betrokken bij het Brusselse Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen van
staatssecretaris Ben Hamou? Zo ja, hoe en voor welke acties?

Alvast bedankt voor uw antwoorden.
***
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