
Adviesraad voor Gelijke Kansen 

Proces-verbaal van de zitting van 30 september 2019. 
 

 

Aanwezigen : 

- Mvr. Van Den Broucke Katia 

- Dhr. Culot Jean-François 

- Dhr.  Boucquey Paul 

- Mvr. Detavernier Aurélie 

- Dhr. Kenmogne Nono Nelson 

- Dhr. Neirinckx Lorenzo 

- Mvr. Nollet Viviane 

- Mvr. Provoost Catherine 

- Mvr. Walravens Julie 

Mvr. Jade Roland (Pool) verzekert het secretariaat van de vergadering. 

 
 

1. Voorstelling van de leden 
Er wordt een tafelronde gehouden. Elk lid stelt zich voor over de redenen van zijn/haar 
deelname aan de ARGK. 
 

2. Doel en werking van de ARGK 
Mvr. VAN DEN BROUCKE, Voorzitster, legt het doel en de werking van de ARGK uit. Deze 
nieuwe Adviesraad groepeert deze van de vorige mandaturen, namelijk : de Adviesraad voor 
het beleid van de gehandicapte personen en de Adviesraad voor de gelijkheid vrouw-man ter 
oprichting van de nieuwe Adviesraad voor Gelijke Kansen.  
 
De wetgeving verzekert de gelijke rechten voor iedereen maar in het dagelijkse leven worden 
wij voortdurend geconfronteerd met verschillende ongelijkheden die we moeten bestrijden 
in het kader van een gezamelijke reflexie (en niet elke ongelijkheid apart).  
De ARGK zal zich vooral uitbreiden over de volgende ongelijkheden : 

- vrouw/man 
- seksuele geaardheid (LGBTQI) 
- handicap 
- Etnische en raciale minderheid 

 
  

De ARGK is is participatief. De leden worden uitgenodigd om onderwerpen voor te stellen 
waaraan zij willen werken. In de praktijk sturen de leden de punten uiterlijk 14 dagen voor de 
geplande vergadering naar het secretariaat  (secretarialpool@berchem.brussels ). Dit stelt de 
pool in staat om de dossiers voor de vergadering te onderzoeken en zo concrete informatie 
te verstrekken op de vergadering en een constructieve discussie te voeren. De "diversen" 
zullen daarom beperkt zijn. 
De definitieve agenda wordt 7 dagen voor de vergadering toegezonden met de door de 
Voorzitster en de ondervoorzitter gekozen punten.  

 
De frequentie van de vergaderingen zal ongeveer eens in de twee of zelfs om de drie 
maanden zijn. 

mailto:secretarialpool@berchem.brussels


 
De ARGK heeft een adviserende bevoegdheid. De beslissingsbevoegdheid berust bij het College en de 
Raad. De notulen en adviezen van de ARGK worden toegezonden aan het College of doorgelicht door 
de bevoegde Schepen. De follow-up van de verzoeken zal het tegenovergestelde doen. 

 
Zodra deze is goedgekeurd, zal het proces-verbaal van elke vergadering worden gepubliceerd op de 
website van de gemeente, zodat de burgers deze kunnen lezen. 
 

3. Benoeming van de Ondevoorzit(s)ter 
De heer Kenmogne Nono Nelson wordt met eenparigheid van stemmen tot Ondervoorzitter 
gekozen. 
 
4. Kalender 2019 
De volgende vergadering van de ARGK is gepland voor 12 november 2019 om 18u30 in de 
Raadzaal (1ste verdieping van de Koning Albertlaan, 33 - 1082 Sint-Agatha-Berchem). Broodjes 
zullen worden voorzien. 
 

 


