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De vergadering wordt geopend om 14.10 uur en voorgezeten door mevrouw Maggie De Block.
La séance est ouverte à 14.10 heures et présidée par Mme Maggie De Block.

01 Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke 
Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over "daderbegeleiding bij partnergeweld" (nr. 12669)
01 Question de Mme Karin Jiroflée au ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la 
Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances sur "la prise en charge des auteurs de 
violences entre partenaires" (n° 12669)

01.01  Karin Jiroflée (sp.a-spirit): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik heb een heel korte vraag. 
Het is eigenlijk een vraag om opvolging. In de commissievergadering van 5 juli laatstleden stelde ik u reeds 
een mondelinge vraag over de pilootprojecten daderbegeleiding bij partnergeweld die lopen in Luik, Oost-
Vlaanderen en Antwerpen. U antwoordde mij toen dat de informele evaluatie van deze projecten zeer 
positief was en dat u achter die projecten stond.

U stelde ook dat u de financiering waarborgt tot eind 2006. De toekomstige financiering van deze projecten 
wilde u echter agenderen op een interministeriële conferentie. U wilde dat bespreken met de 
Gemeenschappen en de Gewesten. U was alleszins niet van plan om die projecten te laten vallen.

Ondertussen komt eind 2006 steeds dichterbij. Hebben er reeds gesprekken plaatsgevonden over een 
eventuele verdere financiering? Zo ja, hoever zijn die gesprekken dan gevorderd? Wat is het resultaat van 
die besprekingen?

Voorzitter: Hans Bonte.
Président: Hans Bonte.

01.02 Minister Christian Dupont: Mevrouw Jiroflée, op 16 november zal een interministeriële conferentie 
inzake integratie in de maatschappij plaatsvinden. Een van de belangrijkste agendapunten van deze 
conferentie is de strijd tegen het partnergeweld. In dit kader zal er eveneens een nota over daderbegeleiding 
worden voorgesteld.

De voorbereidende gespreken met de Gemeenschappen en de Gewesten in verband met deze 
pilootprojecten zijn lopende. Ik kan u verzekeren dat zij net als ik overtuigd zijn van de opportuniteit van de 
projecten daderbegeleiding en actief mee zoeken naar de wijze waarop deze projecten kunnen worden 
bestendigd in het globale beleid ter bestrijding van het partnergeweld van de Gemeenschappen en de 
Gewesten.

Ik kan u, nu de gesprekken lopende zijn, nog geen concrete gegevens geven. Ik geef echter graag meer 
toelichting na de interministeriële conferentie, dus na 16 november.

01.03  Karin Jiroflée (sp.a-spirit): Mijnheer de minister, dank u voor deze inlichtingen. Ik kom daar na 16 
november op terug.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.



De behandeling van de vragen en interpellaties eindigt om 14.14 uur.
Le développement des questions et interpellations se termine à 14.14 heures.
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