
 

Mondelinge vraag van de heer De Lille, betreffende de "agressie tegenover 

holebi's" 

 

Question jointe de Mme Nagy sur « une agression homophobe dans un bar 

bruxellois » 

De heer De Lille. - Mijnheer de voorzitter, enkele dagen geleden is er een zwaar 

incident geweest in een Brusselse  bar hier vlakbij. Volgens de pers zijn twee 

mannen de bewuste bar binnengekomen, hebben ze zich beledigend uitgelaten 

tegenover klanten en personeel, waarbij ze ook heel wat homofobe opmerkingen 

maakten. Blijkbaar ishet daarna tot een gevecht gekomen waarbij een van de 

mannen werd neergestoken door een kelner die zich bedreigd voelde. 

Allereerst denk ik dat iedereen, zowel ikzelf als de Brusselse 

holebiverenigingen, die dit in de pers hebben gelezen in deze stelt dat geweld 

met geweld beantwoorden niet goed te keuren is. Maar tegelijk wil ik toch 

opmerken dat er in de holebigemeenschap hier in Brussel een gespannen sfeer 

heerst. Geregeld worden mensen aangevallen en beledigingen komen zeer zeer 

vaak voor. De mensen voelen zich dus niet meer op hun gemak in hun eigen sad. 

Als dergelijke praktijken, die zich tot nu toe vooral in de straten afspeelden, nu 

ook in de cafés en bars worden ingevoerd, dan stijgt de terechte 

verantwaardiging uiteraard nog meer. 

 Er zijn onder meer door het gewest al campagnes gelanceerd, bijvoorbeeld om 

de mensen aan te sporen tot het aangeven van dergelijke geweld. De Vlaamse 

Gemeenschap heeft aangekondigd dat ze daar in het onderwijs een aantal acties 

wil voor opzetten. De politie volgt opleidingen om slachtoffers beter op te 

kunnen vangen en toont de grootste bereidheid om daar aan mee te werken. Dat 

zijn echter allemaal maatregelen voor als het te laat is. Vandaar dat ik van u 

graag zou weten wat er wordt gedaan of zal worden gedaan om via de politie 

voor een grotere veiligheid te zorgen? Niet het aantal agenten dat daarvoor 



wordt ingezet, is belangrijk, maar wel het resultaat dat we willen bereiken. Kan 

er geen referentieagent worden aangesteld? Met een referentieagent bedoel ik 

een agent die ook zelf langs zou kunnen gaan in de bars en bij de 

holebigemeenschap. Ik denk dus niet aan iemand die enkel in het 

politiecommissariaat als aanspreekpunt dient, maar aan iemand die werkelijk ter 

plekke kan gaan. Een van de zaken die men vaak hoort, is immers dat men het 

probleem niet kent omdat er te weinig klachten worden ingediend en dat is ook 

wel waar, maar daar wordt aan gewerkt. Anderzijds is het uiteraard ook zo dat de 

politie niet moet wachten tot er een klacht wordt ingediend. Ze kan ook proactief 

werken. Volgens mij kan een referentieagent een belangrijke rol spelen. Die 

referentieagent kan zich specialiseren in de problematiek en kan door intense 

contacten met bars, verenigingen en individuen een correcte kijk op de zaak 

krijgen en zo kan men ook een efficiënt beleid ontwikkelen en dit soort agressie. 

gericht bestrijden. 

M. le Président.- La parole est à Mme Nagy. 

Mme Nagy.- L'agression dont nous parlons n'est pas un cas isolé. C'est la 

cinquième recensée depuis juin. En 2007, le Centre pour l'égalité des chances 

avait fait état d'une situation préoccupante : sur 3.000 personnes interrogées, 

1.000 disaient avoir été victimes d'une agression, et un tiers d'entre elles 

provenaient des quartiers Saint-Jacques et Marché-au-Charbon. Pareille situation 

exige des mesures coordonnées. 

Il règne dans ce quartier une impression de laisser-aller généralisé dans le chef 

des autorités de la Ville, notamment de la part des échevins du commerce et de 

l'égalité des chances. Les mesures de police semblent insuffisantes. 

Comment faire pour que tous puissent retrouver dans ce quartier une réelle 

qualité de vie et y vivre en toute sécurité, indépendamment de leur orientation 

sexuelle, de leur apparence ou de leur race ? Selon moi, c'est tout le centre-ville 

qui doit faire l'objet d'une telle réflexion. Certains quartiers, où régnait naguère 

une vraie mixité, tendent à se spécialiser.  



Je constate également un contrôle de l'espace public par des groupes privés. Cela 

devrait nous inquiéter. La présence de la police dans ces zones ne semble donc 

pas suffisante. Un message très clair doit être lancé, que nous avons résumé sous 

le slogan « Tolérance zéro contre l'intolérance ». Une présence forte de la police 

dans ces quartiers permettrait de rappeler à tous que la Ville entend y faire 

respecter les règles du vivre ensemble.    

M. le Président.- Je vous lis la réponse du Bourgmestre. 

De feiten die zich vorige week afspeelden in de bar "le fontainas" hebben me 

zwaar getroffen. Zoals u wel weet, vind ik alle vormen van geweld, maar zeker 

geweld dat ingaat tegen de vrijheid van identiteitsontplooiing, onaanvaardbaar. 

lk veroordeel daarom ook ten sterkste deze soort van agressie. 

Stad Brussel steunt elk jaar een zeer belangrijke gebeurtenis in het centrum: de 

Belgian pride (ex Gay pride). lk zal er trouwens in de komende jaren ervoor 

blijven zorgen dat de Belgian pride zich in diezelfde geest van openheid en 

gastvrijheid verloopt. 

Zoals u zelf ook vermeldde, Meneer De Lille, bestaat er een informatie- en 

bewustmakingscampagne dat de Stad, in samenwerking met Holebi-

verenigingen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voert in Brusselse 

discobars om de slachtoffers van homofobe geweld ertoe aanzetten om een 

klacht in te dienen. 

Les réunions de concertation avaient trait au lancement officiel de la campagne 

et à l'organisation d'un séminaire pour le personnel de la police. Cette session 

d'information d'une demi-journée, coordonnée par la Maison Arc-en-ciel et en 

collaboration avec le Centre pour l'égalité des chances, avait pour but de faire 

mieux comprendre le vécu de cette thématique au personnel de la police et à 

permettre de formuler des avis concrets. 

De cette façon, les policiers ont été informés de ce que les victimes d'une 

agression homophobe supportent, et en particulier de la manière dont ils peuvent 

aider ces victimes par un bon accueil et une suite efficace. 



In samenwerking met uw kabinet, meneer de Lille, zal deze informatiesessie 

herhaald worden in 2012. Uiteraard voeren wij ook een preventiebeleid, om 

zulke misdaden te voorkomen. In het centrum heeft de politiezone van de Stad 

Brussel de volgende veiligheidsvoorzieningen opgesteld: 

- Buiten de dringende taken en op vordering zijn er permanent 6 inspecteurs met 

als taak proactieve patrouilles te voet uit te voeren. Hun taak is misdaden af te 

raden door hun aanwezigheid en in noodgeval rechtstreeks tussen te komen. 

- 24 uur op 24 levert district 1 van de politie twee gemotoriseerde patrouilles (2 

x 2 Inspecteurs) die het centrum bedekken. Er is eveneens het klassieke toezicht 

op de Grote Markt. 

- Overdag verzendt de Directie "Verkeer" van de politie "bikers" in de 

voetgangerszone. Er is permanent minstens 1 ploeg van de Anti-Agressie 

Brigade in het centrum. 

- Daarnaast wendt de Directie "Interventies" van de politie een deel van zijn 

residuaire capaciteit op het centrum aan. Dit hangt van de andere taken 

(bijvoorbeeld van de manifestaties) af. 

Bovendien hebben wij een nieuw onthaalsysteem ingevoerd bij de Brusselse 

Politie, waarbij burgers, en niet mensen in uniform, het eerste aanspreekpunt 

vormen voor de mensen die aangifte komen doen. Deze personeelsleden worden 

overigens opgeleid om te kunnen handelen vanuit het oogpunt van de diversiteit. 

Daarenboven werd mevrouw Carine Derval, commissaris verantwoordelijke 

voor de 2de divisie, met de taak belast zich bezig te houden met deze specifieke 

problematiek. In de onmiddellijke toekomst zullen er ook acties plaatsvinden.  

J'ai décidé d'organiser une tournée de sécurité dans ce quartier. Elle aura lieu le 

15 décembre à 15h dans la salle de la mutualité socialiste, rue du Midi. La police 

et BRAVVO y expliqueront les mesures qu'ils ont prises et prendront dans ce 

cadre. Mais le but est de dialoguer avec les riverains et commerçants du quartier, 

et de leur montrer que nous les écoutons. Et nous soulignerons à nouveau 

l'importance de déposer plainte. 



 

De bovengenoemde elementen verduidelijken, hoop ik, de aanpak die de Stad 

invoert om een duurzame oplossing voor dit geweld te vinden. U kunt op mijn 

persoonlijke inzet als burgemeester van deze Stad rekenen om onze 

inspanningen terzake verder te zetten. 

De heer De Lille.- Mijnheer de voorzitter, het verheugt me te vernemen welke 

acties worden gevoerd. Het belangrijkste element voor zowel de klanten als de 

handelaars in de wijk is echter dat al die acties concrete resultaten opleveren. Ik 

besef wel dat de politie hier een bijzonder moeilijke taak heeft omdat het niet 

gaat over criminele bendes of georganiseerd geweld. Het probleem is immers 

dat dergelijke feiten zich voordoen op momenten waarop men zich daar het 

minst aan verwacht. Dat wil ook zeggen dat het niet gemakkelijk is om dit 

fenomeen aan te pakken. Anderzijds is het wel zo dat in de wijk een constante 

politieaanwezigheid wel degelijk een verschil kan maken. Vandaar het belang 

van mijn vraag dat de politie echt proactief aanwezig zou zijn, dus niet alleen 

overdag,... 

De Voorzitter.- Mijnheer De Lille, wat bedoelt u met proactief? 

De heer De Lille.- Met proactief bedoel ik dat de agenten ook met de uitbaters 

gaan praten om een zicht te hebben op de situatie en om antwoorden te krijgen 

op vragen als wanneer en waar doen deze problemen zich het vaakst voor? 

De Voorzitter.- Dat is de nieuwe rol van de commissaris. Alle aspecten van het 

politiebeleid om dat probleem op te lossen, zullen tijdens de vermelde 

vergadering van 15 december aan bod komen. 

Mme Nagy.- Le sentiment général, dans le quartier et notamment dans la 

communauté gay, est que la situation a atteint des limites et que des actions 

concrètes doivent être menées. Il règne également un sentiment de 

discrimination, par exemple quant à l'usage des terrasses, et de manque de 

propreté. Les exploitants nous disent que la police tarde à intervenir en cas  



d’incident. Nous serons attentifs aux résultats de la réunion qui se tiendra le 15 

décembre. J'espère que le Collège y sera en nombre, car tous les départements 

sont concernés. Une telle agression est intolérable dans une ville comme 

Bruxelles, et nous souhaitons que ce soit la dernière.   


