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Stuk 204 (2009-2010) – Nr. 7

Het Vlaams Parlement,
– gehoord de bespreking van de beleidsnota Gelijke Kansen 2009-2014;
– gehoord het antwoord van Vlaams minister Pascal Smet;
– gelet op de intenties van de Vlaamse Regering zoals geformuleerd in het Vlaamse
regeerakkoord;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° het verdere verloop van het proces van de open coördinatiemethode nauwgezet te
volgen, met bijzondere aandacht voor de evaluatie van de aflopende actieplannen
en het opstellen van nieuwe actieplannen, en het Vlaams Parlement daarover op
regelmatige basis te informeren;
2° in het kader van het coördinerende en het verticale gelijkekansenbeleid de verschillende relevante organisaties uit het sociaal-cultureel werk, waaronder vrouwenorganisaties, op regelmatige basis te betrekken;
3° binnen het coördinerende en binnen het verticale gelijkekansenbeleid zowel aan de
algemene problematiek van alle kansengroepen als aan de bijzondere problematiek
van bepaalde deelgroepen binnen die kansengroepen aandacht te besteden;
4° te onderzoeken welke gebruikers optimaal toegang tot de expertendatabank zouden moeten krijgen, en welke initiatieven kunnen leiden tot een hogere consultatiefrequentie van die databank;
5° verder onverwijld werk te maken van de oprichting van een instelling die slachtoffers van discriminatie onafhankelijke bijstand kan verlenen, inzonderheid door de
interfederalisering van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, en door wat gender betreft, het Instituut voor de Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen;
6° het aflopende holebi-actieplan te evalueren, een nieuw holebi-actieplan op te stellen met bijzondere aandacht voor de specifieke positie van lesbiennes, oudere holebi’s, allochtone holebi’s, en het Vlaams Parlement daarover op regelmatige basis te
informeren;
7° een set van bruikbare, relevante indicatoren te ontwikkelen, dienstig voor de evaluatie van het coördinerende en het verticale gelijkekansenbeleid;
8° flankerende maatregelen te ontwikkelen om in privaatrechtelijke bestuursorganen
een meer evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te bewerkstelligen;
9° de VLIOM-databank (de Vlaamse Instellingen, Organen en Mandatendatabank)
technisch in orde te maken, en erop toe te zien dat het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen
in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid volledig toegepast wordt;
10° werk te maken van een gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap met
inachtneming van onder meer het VN-verdrag van 13 december 2006 inzake de
rechten van personen met een handicap en het facultatief protocol bij dat verdrag;
11° verder werk te maken van een toegankelijkheidsbeleid en het Vlaams Parlement op
geregelde basis te informeren over de voortgang van dat beleid.
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