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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

7 JULI 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de 

uitvoering van artikel 15 van de ordonnantie van 4 september 2008 

betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak 

van de tewerkstelling, van artikels 24 en 26 van de ordonnantie van 4 

september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van 

discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt en van het artikel 214 

van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode 

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, 

artikel 214; 

Gelet op de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen 

discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling, artikel 

15; 

Gelet op de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter 

bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt, artikels 24 

en 26; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 12 juni 2013 tussen de federale 

overheid, de gewesten en de gemeenschappen voor de oprichting van het 

interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en 

racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in 

artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980; 

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 houdende de goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de 

gewesten en de gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum 

voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van 

een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980; 

Gelet op het advies 59.48 1 van de Raad van State, 24 juni 2016; 

 



Op voordracht van de minister van Openbaar Ambt, de minister bevoegd voor het 

gelijkekansenbeleid en de minister bevoegd voor het werkgelegenheidsbeleid en 

van de minister van Huisvesting; 

Na beraadslaging, 

Besluit : 

Artikel 1. In het kader van dit besluit, verstaan we onder "het Centrum" het 

interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en 

racisme. 

Art. 2. Het Centrum wordt aangewezen als de instelling die als opdracht heeft de 

bevordering van de gelijke behandeling in overeenstemming met artikel 15, § 1 van 

de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de 

gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling en in overeenstemming met 

artikel 214 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse 

Huisvestingscode. 

Art. 3. Het Centrum wordt aangewezen als instelling die in rechte kan optreden in 

overeenstemming met artikel 24, § 1 van de ordonnantie van 4 september 2008 ter 

bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels 

gewestelijk openbaar ambt. 

Art. 4. Het Centrum wordt aangewezen als verzoeningsdienst in overeenstemming 

met artikel 26, § 1 van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van 

diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar 

ambt. 

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de dag van de publicatie ervan in het 

Belgisch Staatsblad. 

Art. 6. De minister bevoegd voor openbaar ambt, de minister bevoegd voor 

gelijkekansenbeleid, de minister bevoegd voor tewerkstelling en de minister 

bevoegd voor huisvesting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

Brussel, op 7 juli 2016. 

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : 

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en 



Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, 

Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, 

R. VERVOORT 

De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Mobiliteit en 

Openbare Werken, 

P. SMET 


