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TOEGEVOEGD AGENDAPUNT op voorstel van politieraadslid Filip 
Michiels (Open Vld plus Oosterzele) 

POLITIERAAD 26 mei 2021 
Zone Rhode & Schelde 

 
 
Principebeslissing rond verdere uitwerking van LGTBQ-beleid binnen de politiezone 
Rhode en Schelde 
 

TOELICHTING 

Slachtoffer van geweld worden omwille van je seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Vermoord of 
aangevallen worden omwille van wie je bent. Er bestaat volgens mij niets gruwelijker. Dit raakt aan 
de kern van onze samenleving. De vrijheid om te zijn wie je bent. 

Recente incidenten van mogelijke gaybashing zoals in Beveren (6/03/2021) en Oudenaarde 
(18/05/2021) tonen aan dat er nog steeds werk aan de winkel is. België scoort goed op vlak 
van SOGIE-beleid en LGBTQI-rechten (we staan 2e in de Rainbow Index van ILGA Europe); toch tonen 
dergelijke incidenten dat de strijd nooit gestreden is. 

Een beleid voeren begint bij mensen bij de les te brengen, maar ook door drempels weg te werken. 

Als politieraad bepalen we samen met het politiecollege het beleid van onze politiezone. 

LGBTQI+-fobie moeten we dan ook kordaat bestrijden. 

Onlangs slaagde senator Stephanie D’Hose erin om een resolutie goedgekeurd te krijgen om werk te 
maken van een anonieme aangifte van homo- en transfoob geweld. Want we zien iets heel vreemd 
gebeuren: we weten dat homo- en transfoob geweld toeneemt, maar tegelijkertijd neemt de 
aangiftebereidheid af. 

We spreken hier over het ‘dark number’ dat ervoor zorgt dat de politie onvoldoende zicht heeft op 
het aantal incidenten en vervolgens dat de slachtoffers niet voldoende hulp krijgen. Een anoniem 
meldpunt opzetten is dan ook een belangrijk drempelverlagend initiatief. 

Daarom wil ik voorstellen dat onze Politiezone Rhode & Schelde mee werkt maakt om de 
aangiftebereidheid rond homo- en transhaat te verhogen. Dit kan o.m. door: 

 slachtoffers gepast te onthalen 
 klachten ernstig te nemen 
 in elk politiekantoor minstens één personeelslid voor LGBTQI+ aanduiden en bekend 

maken bij inwoners 
 politiepersoneel extra op te leiden en regelmatig bij te scholen zodat zij bij een aangifte 

LGBTQI+- fobie als verzwarende factor kunnen herkennen en correct in PV opnemen. 
 personeel correct leren om gaan met LGBTQI+ 
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Aanpak van intrafamiliaal geweld (fysiek en seksueel geweld binnen de relatie), maakt deel uit van de 
PERMANENTE prioriteiten binnen het zonaal veiligheidsplan.  Een bredere uitwerking van LGTBQ-
beleid is zeker een wenselijke zaak, om ook dus ook de aangiftebereidheid te doen toenemen. 

De Politiezone Gent heeft reeds een afzonderlijk meldpunt homo- en transfobie. Als slachtoffer of 
getuige van homo- of transfobie kan je daar terecht voor niet dringende politiehulp. Het kan gaan om 
pesterijen, beledigingen, discriminatie, misdrijven met een homo- of transfoob motief, enz. 
(https://www.politie.be/5415/over-ons/projecten/meldpunt-homo-en-transfobie)  Dit meldpunt kan 
zeker een inspiratiebron zijn, ook voor onze zone Rhode & Schelde 

Ik wil de raad dan ook vragen om een principebeslissing goed te keuren, dat er een breder kader 
wordt uitgewerkt door de zone met de hulp van Cavaria en het regenbooghuis in Gent, om 
bovenstaande punten uit te werken binnen het beleid van de zone. 

  

DE POLITIERAAD, 

In openbare zitting vergaderd; 

De politieraad gaat principieel akkoord met het voorstel om verder werk te maken van een bredere 
uitwerking van een LGTBQ-beleid binnen de Politiezone Rhode & Schelde. 
  

  

 


