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Anderlecht lanceert 
actieplan tegen 
discriminatie 
LGBTQIA+ personen 

 

Op initiatief van schepen voor Gelijke Kansen Jérémie Drouart, met de steun van burge-

meester van Anderlecht Fabrice Cumps en het schepencollege, lanceert de gemeente An-

derlecht een actieplan in de strijd tegen de discriminatie van LGBTQIA+ personen. 

 

België is één van de meest vooruitstrevende landen op het vlak van LGBTQIA+ rechten, maar 

worden LGBTQIA+ personen daarom overal aanvaard in onze maatschappij? Het antwoord is 

helaas nee: discriminatie, uitsluiting en mishandeling zijn nog steeds aan de orde van de dag. Na 

deze vaststelling heeft de gemeente Anderlecht zich er op de gemeenteraad van mei 2021 toe 

verbonden een mentaliteitswijziging door te voeren.   

 

Met dit actieplan wil de gemeente het probleem bij de bron aanpakken. Het begint bijvoorbeeld 

bij vooroordelen, het groepseffect, … Om de ideeën aan de grondslag van dit soort discriminaties 

aan te pakken wensen wij met verschillende doelgroepen in gesprek te gaan om hun visie op 

LGBTQIA+ personen te veranderen. Onder andere door in de sportsector (voor jongeren) anima-

ties/sensibiliseringssessies te organiseren rond genderdiversiteit, om er maar één te noemen. 

 

Daarnaast zullen slachtoffers ook beter worden opgevangen, met name door de opstelling van 

een werkdocument voor overheidsdiensten, waarin alle informatie wordt bijeengebracht die nodig 

is om LGBTQIA+ personen die het slachtoffer zijn van discriminatie te begeleiden, te adviseren 

en te ondersteunen. 
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In dit actieplan worden vier punten ontwikkeld: 

 

1. Betere preventie van discriminatie (bewustmaking, informeren, enz.); 

2. Betere opvang van slachtoffers (opvang, begeleiding, enz.); 

3. Betere organisatie van het klachtensysteem, de opvang van en de informatie voor slacht-

offers van discriminatie; 

4. Een "follow-up" die de voortgang van het plan te beoordeelt en de acties coördineert. 

 

Hierbij komen natuurlijk nog symbolische acties, met name tijdens Pridemaand (vlaggen, 

getuigenissen publiceren, visibiliteit, enz.) 

 

Om een zo geïntegreerd en transversaal mogelijke actie te garanderen, werd dit actieplan uitge-

werkt door een werkgroep van diverse belanghebbenden (politieke partijen vertegenwoordigd in 

de gemeenteraad, vzw’s, de politiezone, het OCMW en de gemeentediensten; in het bijzonder 

de Preventiedienst) en zal het actieplan een invloed hebben op alle overheidsinstellingen van 

Anderlecht. 

 

"We hebben onze belofte gehouden! Een jaar na de motie ligt er een actieplan klaar en ik ben er 

erg trots op dat we dit samen met verschillende actoren hebben opgesteld. Ik wil hen dan ook 

graag bedanken voor hun inzet en mobilisatie! Maar het allerbelangrijkste zijn de diepgaande 

acties die we dit jaar zullen starten, vooral voor jongeren, zodat genderdiversiteit en seksuele 

geaardheid geleidelijk aan non-issues worden en LGBTQIA+ personen niet langer worden 

gediscrimineerd! Dit lijkt misschien een droom... maar het is een droom waarin ik geloof en 

waarvoor ik mij wil inzetten", aldus Jérémie Drouart, schepen voor Gelijke Kansen. 


