
   
  
 

SINT-AGATHA-BERCHEM BINDT MEE DE STRIJD AAN TEGEN GEWELD TEGEN 
VROUWEN EN VOOR DE ERKENNING VAN HET DELICT VROUWENMOORD 

 

   Sint-Agatha-Berchem, 10 april 2021 

 

Geachte heer voorzitter, 
Geachte dames en heren schepenen, 
Beste collega’s, 
 
Overwegende dat België het Verdrag van de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, 
de zogenoemde  Istanbul-Conventie*, heeft ondertekend,  
 
Overwegende dat de gemeente Sint-Agatha-Berchem haar medewerking 
dient te verlenen aan de toepassing van de Istanbul-Conventie,  
 
Overwegende dat de Istanbul-Conventie geweld tegen vrouwen definieert 
als een schending van de mensenrechten en discriminatie op grond van 
geslacht,  
 
Overwegende dat volgens de Verenigde Naties “Geweld tegen vrouwen en 
meisjes een van de meest wijdverspreide, aanhoudende en verwoestende 
schendingen van de mensenrechten in onze wereld vormt”,  
 
Overwegende dat in 2018 het platform “Écoute violences conjugales” 
(Telefonische hulpverlening voor al wie te maken krijgt met de 
problematiek van partnergeweld) meer dan 9000 oproepen verwerkte, 
  
Overwegende dat tal van geweldplegingen niet in de statistieken zijn 
opgenomen omdat er geen klacht werd neergelegd, 

  
Overwegende dat sinds begin 2019 louter en alleen in online 
nieuwsartikelen 23  slachtoffers van vrouwenmoord werden geteld, 

 
Overwegende dat er nog steeds geen officiële cijfers bestaan over het 
aantal vrouwenmoorden in België, 

  
 



 
 
 
Overwegende dat vrouwen nog steeds een kwetsbare juridische groep 
vormen,  
 
Overwegende dat ondanks herhaalde verzoeken van verenigingen die 
strijden tegen geweld tegen vrouwen, vrouwenmoord nog steeds niet als 
dusdanig in het Belgische strafwetboek wordt erkend, 
  
Overwegende dat vrouwenmoord in 18 Latijns-Amerikaanse landen wordt 
erkend,  
 
Overwegende dat vrouwenmoord wordt gedefinieerd als: “de moord op 
één of meerdere vrouwen of meisjes omwille van hun geslacht”,  
 
Overwegende dat 25 november de Internationale Dag voor de Uitbanning 
van Geweld tegen Vrouwen is, 
  
Overwegende dat ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de 
Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen een sterk signaal dient te worden 
gegeven,  
 
 
Wordt voorgesteld om:  
 
 
1. Het College te vragen:  
- om de Gemeenteraad een plan voor te leggen voor de toepassing van de 
Istanbul-Conventie op gemeentelijk niveau,  
 
- om op 25 november symbolisch de gemeentevlag te strijken ter 
nagedachtenis van vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van 
vrouwenmoord in België en in de rest van de wereld.  
 
2. Verzoekt de burgemeester, lid van het Politiecollege, alsmede de 
gemeenteraadsleden die tevens politieraadslid zijn, werk te maken van de 
toepassing van de Istanbul-Conventie in onze politiezone,  
 
3. Roept alle bevoegde overheden op om voortgang te maken met de 
toepassing van de Istanbul-Conventie. - Roept het federale parlement op 
om snel een ambitieus juridisch arsenaal ter bestrijding van geweld tegen 
vrouwen goed te keuren en om in het strafwetboek vrouwenmoord op te 
nemen.  
 
 
 



 
 
 
 
De gemeenteraad verzoekt het College van burgemeester en schepenen 
om deze motie over te maken aan het federaal parlement, het Parlement 
van het Brussels Gewest, het Vlaams parlement, het parlement van de 
Federatie Wallonië-Brussel, de eerste minister, de minister van Justitie, de 
Brusselse minister-president, de Brusselse staatssecretaris voor gelijke 
kansen, de minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel, de 
minister voor Vrouwenrechten, het Politiecollege en de Politieraad van de 
zone Brussel-West. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
 
 
 

Mélanie VAN HOEF 
Gemeenteraadslid 
Fractieleider Ecolo 
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Gemeenteraadslid 
Fractieleider PS 

 
Laila BOUGMAR 

 Gemeenteraadslid 
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* De Conventie is gericht op het voorkomen en bestrijden van alle vormen van geweld tegen vrouwen en tegen 
huiselijk geweld. België ondertekende de tekst in maart 2016 waarna die op 1 juli 2016 van kracht werd. 

Ze bevordert een andere lezing van geweld 

Ze dwingt tot concrete veranderingen op het terrein 

Ze staat niet op zichzelf 


