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Inleiding 
Femi(n)cide is de meest extreme vorm van geweld tegen vrouwen: de moord op vrouwen omdat ze vrouw 

zijn. 

Alle femiciden kunnen als homicide/moord worden gekwalificeerd, maar niet alle moorden op vrouwen 

komen in aanmerking om als femiciden te worden gekwalificeerd. Femicide verwijst naar gendergerelateerde 

moorden op vrouwen. 

 

Femicide is voor de eerste keer gebruikt door de Zuid-Afrikaanse feministe Diana Russell. Ze introduceerde 

het begrip tijdens het Internationaal Tribunaal van misdaden tegen vrouwen in Brussel in 1976, waarvan Lily 

Boeykens (voormalig voorzitter van de Vrouwenraad en de Internationale Vrouwenraad) één van de 

initiatiefneemsters was. 2000 vrouwen uit 40 landen namen er aan deel. 

In de jaren 1990 kent het begrip een doorbraak, voornamelijk in Latijns-Amerikaanse landen. Vandaag 

erkennen 17 Latijns-Amerikaanse landen femicide/feminicide als een volledig misdrijf.  

 

In Europa en België duikt de term regelmatig op vanaf de jaren 2000.  Belgische feministische organisaties 

brengen feminicide/femicide sinds enkele jaren sterk onder de aandacht, o.a. via: 

- de blog Stop Feminicide 

- het Platform  Mirabal Belgium waarvan de Vrouwenraad lid is 

 

In de Belgische juridische wetteksten heeft ‘femicide - feminicide - vrouwenmoord’ zijn plaats (nog) niet 

gevonden. Daarin staan enkel genderneutrale termen zoals moord en doodslag.  

In een voorstel van resolutie Doc 55 0907/001 over de uitwerking van een alomvattend nationaal actieplan 

voor de bestrijding van geweld jegens vrouwen (7 januari 2020) wordt voorgesteld om vrouwenmoord in het 

Belgisch Strafwetboek op te nemen. 

 

In dit dossier gaan we na wat femicide/feminicide inhoudt, welke de risicofactoren zijn, hoe het kan worden 

aangepakt en opgenomen in het strafrecht. 

 

Dit dossier is aan actualisering van ons dossier van 2020. 

Begrippenkader 
Het om het leven brengen van de eigen partner wordt in de vakliteratuur (criminologie) aangeduid met de 

termen ‘uxoricide’,  ‘mariticide’, ‘Intimate Partner Homicide’.  

Het ombrengen van de vrouw door de man wordt aangeduid met het begrip ‘femicide’. 

 

Femicide 
 

Er is wereldwijd geen algemeen aanvaarde definitie van femicide. We sommen de belangrijkste definities 

hieronder op: 

Diana Russell 

Diana Russell introduceerde de term femicide in 1976 als een alternatief voor het neutrale woord ‘homicide’ 

met als politieke doelstelling de erkenning en het zichtbaar maken van discriminatie, onderdrukking, 

ongelijkheid en systematisch geweld tegen vrouwen, dat in de meest extreme vorm eindigt in de dood van 

http://stopfeminicide.blogspot.com/
https://mirabalbelgium.org/
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0907/55K0907001.pdf
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vrouwen.  In 1992 omschreven Diana Russell en  Jill Radford femicide als “the misogynist killing of women 

by men.”
1
 

In 2006 luidde haar definitie als volgt:
2
 

 

Femicide applies to all forms of sexist killings “motivated by a sense of entitlement to or superiority over 

women, by pleasure or sadistic desires toward them, or by an assumption of ownership of women". 

Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related 

killings of women  

Het Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women is opgesteld door 

UN Women - United Nations Human Rights High Commissioner for Human Rights Regional Office for 

Central America – UNiTE to end Violence against Women.  

 

Femicide =  "the murder of women because they are women, whether it is committed within the family, a 

domestic partnership, or any other interpersonal relationship, or by anyone in the community, or whether it is 

perpetrated or tolerated by the state or its agents".
3
 

Wereldgezondheidsorganisatie 

De WHO hanteert een afgebakende definitie: de opzettelijke moord op vrouwen omwille van hun vrouw-zijn 

maar erkent dat er ook ruimere definities zijn die alle moorden op vrouwen en meisjes omvatten. Meestal zijn 

het mannen de moorden plegen maar soms kunnen ook vrouwelijke gezinsleden betrokken zijn, aldus de 

WHO. 

 

“Femicide is generally understood to involve intentional murder of women because they are women, but 

broader definitions include any killings of women or girls. 

This information sheet focuses on the narrower definition commonly used in policies, laws and research: 

intentional murder of women. 

Femicide is usually perpetrated by men, but sometimes female family members may be involved. Femicide 

differs from male homicide in specific ways. For example, most cases of femicide are committed by partners 

or ex-partners, and involve ongoing abuse in the home, threats or intimidation, sexual violence or situations 

where women have less power or fewer resources than their partner.”
4
 

EIGE 

Het Europees instituut voor gendergelijkheid (EIGE) stelde in 2017 een gedetailleerde vakwoordenlijst 

(Glossary) samen, met een overzicht van de algemeen aanvaarde of aangenomen Europese, internationale 

en nationale definities waaronder femicide.  

 

De algemene EIGE definitie van femicide: 

 

“Killing of women and girls on account of their gender, perpetrated or tolerated by both private and public 

actors. It covers, inter alia, the murder of a woman as a result of intimate partner violence, the torture and 

misogynistic slaying of women, the killing of women and girls in the name of so-called honour and other 

                                                      
1
 Secundaire bron: Radford, J. & Russell, D. E., Femicide: The Politics of Woman Killing. New York, Twayne, 1992. 

2
 Secundaire bron: Russell, D. E. Definición de feminicidio y conceptos relacionados. En D. E. Russell, & R. A. Harmes 

(Eds.), Feminicidio: una perspectiva global. (pp. 73-96). Mexico: Ed. CEICH-UNAM, 2006, p. 77-78. 
3
 Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women, p. 14. 

4
 WHO, Femicide - Understanding and addressing violence against women, 2012 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/latinamericanprotocolforinvestigationoffemicide.pdf?la=en&vs=1721
https://eige.europa.eu/thesaurus/overview
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1128
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/latinamericanprotocolforinvestigationoffemicide.pdf?la=en&vs=1721
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;jsessionid=901DF8C2E93DDD67A7782608229D6871?sequence=1
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harmful-practice-related killings, the targeted killing of women and girls in the context of armed conflict, and 

cases of femicide connected with gangs, organized crime, drug dealers and trafficking in women and girls.” 

 

De statistische definitie van EIGE van femicide voor vergelijkend onderzoek: 

“The killing of a woman by an intimate partner and the death of a woman as a result of a practice that is 

harmful to women. Intimate partner is understood as a former or current spouse or partner, whether or not 

the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim.” 

Feminicide 

De Mexicaanse onderzoekster Marcela Lagarde bouwde verder op het concept femicide (femicidio) en 

concipieerde het concept feminicide (feminicidio). 

Ze omschreef feminicide als de daad van het vermoorden van een vrouw enkel gebaseerd op het feit dat zij 

een vrouw is, maar zij verleende aan dit concept ook een politieke betekenis die erop gericht is het gebrek 

aan reactie van de staat in dergelijke gevallen aan de kaak te stellen, evenals het niet-nakomen van de 

internationale verplichtingen, waaronder de plicht om de zaak te onderzoeken en de dader te bestraffen.  

Voor Lagarde is feminicide bijgevolg een ‘state crime’; een breuk in de rechtsstaat die straffeloosheid 

begunstigt. Het concept feminicide verwijst naar de volledige reeks feiten die kenmerkend zijn voor de 

misdaden tegen en verdwijningen van meisjes en vrouwen in gevallen waarin de autoriteiten nalatig zijn, 

traag of niet reageren en nalaten om deze misdaden te voorkomen en uit te roeien.
5
  

Julia Monárrez is van mening dat feminicide de progressie omvat van gewelddadige handelingen die 

variëren van emotioneel en psychologisch misbruik, slaan, verbaal geweld, marteling, verkrachting, 

prostitutie, seksueel misbruik, kindermishandeling, genitale verminking, huiselijk geweld en alle door de staat 

getolereerde maatregelen die de dood van vrouwen veroorzaken.
6
 

De structurele aspecten van femicide en feminicide
7
 

Los van de gebruikte terminologie hebben deze situaties van geweld tegen meisjes en vrouwen gedeelde 

kenmerken: ze zijn ingebed 'in een cultuur van geweld en discriminatie' en hebben hun 'wortels in concepten 

van  inferioriteit en ondergeschiktheid van vrouwen'. 

Dit zijn geen geïsoleerde, sporadische of episodische gevallen van geweld; ze vertegenwoordigen eerder 

een structurele situatie en een sociaal en cultureel fenomeen dat diep geworteld is in gewoonten en 

denkwijzen. 

Het gebruik van het concept femicide/feminicide en de differentiatie ervan van moord, brengt de extreme 

uiting van geweld aan het licht die voortvloeit uit de positie van achterstelling, marginalisatie en risico waarin 

vrouwen zich bevinden. 

Volgens de Speciale VN-Gezant voor geweld tegen vrouwen, met inbegrip van de oorzaken en de gevolgen 

ervan, wijst de socio-economische status van de landen met het hoogste percentage feminicide op de 

persistentie van een seksistische cultuur waarin geïnstitutionaliseerde genderongelijkheid de basis is van 

genderdiscriminatie en ertoe bijdraagt dat de ondergeschiktheid van vrouwen en de verschillen in toegang 

tot justitie gelegitimeerd worden. 

Feminicides weerspiegelen een cultuur van haat en discriminatie jegens vrouwen en tonen het falen van het 

strafrechtsysteem door de daders van deze misdaden niet te bestraffen. 

 

                                                      
5
 Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (femicide/feminicide), p. 13 

6
 Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women, p. 13 . 

7
 Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women, p. 14. 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/latinamericanprotocolforinvestigationoffemicide.pdf?la=en&vs=1721
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De UNODC
8
 stelt vast dat er in veel gevallen er een continuüm van intiem partnergeweld is dat culmineert in 

het vermoorden van vrouwen, zelfs wanneer daders geen specifieke (misogyne) motieven hebben. 

Niettemin zijn sommige aspecten van seksegerelateerde moord op vrouwen onbetwistbaar;  dit type moord 

maakt deel uit van vrouwenmoord, maar niet alle vrouwenmoorden zijn seksegerelateerd. Daarom kan 

alleen een specifiek, wel aanzienlijk, aandeel worden bestempeld als seksegerelateerde moorden op 

vrouwen en meisjes, de zogenaamde "femicide". Seksegerelateerde moorden op vrouwen en meisjes 

worden gepleegd in verschillende contexten en via verschillende mechanismen. In bredere zin kunnen 

dergelijke moorden worden onderverdeeld in deze die binnen het gezin en deze die buiten het gezin 

gebeuren. De beschikbaarheid van gegevens op regionaal en mondiaal niveau laat zien dat het overgrote 

deel van de gevallen van dit soort criminaliteit in de eerste categorie valt. 

Typologieën femicides 

Verenigde naties 

De VN somt elf vormen op:
9
 

1. Moord als gevolg van partnergeweld  

2. Marteling en mysogyne moord 

3. Eremoord 

4. Gerichte moorden in de context van gewapende conflicten  

5. Bruidschatmoord  

6. Moord op vrouwen en meisjes vanwege hun seksuele geaardheid  

7. Systematisch doden van inheemse vrouwen  

8. Foeticide en infanticide/meisjesmoord  

9. Overlijden aan de gevolgen van genitale verminking  

10. Moord na beschuldiging van hekserij  

11. Andere seksistische moorden door bendes, georganiseerde misdaad, drugshandel, mensenhandel 

en de verspreiding van handvuurwapens 

Wereldgezondheidsorganisatie 

De Wereldgezondheidsorganisatie onderscheidt vier vormen:
10

  

Intieme femicide  

Femicide gepleegd door een huidige of voormalige echtgenoot of vriend staat bekend als intieme femicide of 

intieme partnermoord. 

                                                      
8
 United Nations Office on Drugs and Crime (2019). Global Study on Homicide. Gender-related killing of women and 

girls, 2019, p. 10. 
 
9
 UN, Symposium sur le féminicide: un problème mondial qui nécessite une intervention!, unodc.org, 2012 

10
 idem 

 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf


Vrouwenraaddossier Femi(ni)cide 2021 

 

 

8 

Eergerelateerde moorden 

Bij eergerelateerde moorden wordt een meisje of vrouw vermoord door een mannelijk of vrouwelijk familielid 

voor een werkelijke of veronderstelde seksuele of gedragsmatige ‘overtreding’, inclusief overspel, 

geslachtsgemeenschap of zwangerschap buiten het huwelijk - of zelfs voor verkrachting. Vaak zien de 

daders deze femicide als een manier om de familiereputatie te beschermen, de traditie te volgen of zich te 

houden aan verkeerd geïnterpreteerde religieuze eisen. Moorden in naam van 'eer' kunnen ook worden 

gebruikt om incestgevallen te verdoezelen en er zijn berichten dat mensen de 'verdediging van de eer' 

gebruiken als een manier om de gemeenschaps- en legale acceptatie  van een niet-eergerelateerde  moord 

te bekomen.  

Bruidschatgerelateerde moorden 

Deze komen voornamelijk voor in het Indische subcontinent. Pas gehuwde vrouwen worden door de 

schoonouder(s) vermoord naar aanleiding van conflicten over de bruidschat.  

Niet-intieme femicide 

Dit is femicide gepleegd door iemand die geen intieme relatie heeft met het slachtoffer.  Femicide na 

seksueel geweld wordt ook seksuele femicide genoemd. Deze moorden kunnen lukraak gepleegd worden 

maar er zijn ook voorbeelden van systematische moorden op vrouwen.  

Latin American Model Protocol for the investigation of 

gender-related killings of women
11

  

In dit model protocol staan dertien vormen: 

Intieme femicide 

Het vermoorden van een vrouw door een man met wie ze een relatie of een intieme band had: echtgenoot, 

ex-echtgenoot, levenspartner, vriend, ex-vriend, minnaar, 

of een persoon met wie ze een kind had. Dit gaat ook over de situatie waarin een man een 

vriendin of kennis vermoord die weigert met hem een intieme relatie aan te gaan (emotioneelof seksueel). 

Niet-intieme femicide 

Het vermoorden van een vrouw door een onbekende man en met wie 

de vrouw geen relatie had. Bijvoorbeeld een verkrachting die culmineert in moord van een vrouw door een 

vreemdeling of een man die zijn buurvrouw doodt zonder dat er ooit een relatie tussen hen geweest is. 

Kinderfemicide  

Het vermoorden van een meisje jonger dan 14 jaar door een man in zijn positie met verantwoordelijkheid, 

vertrouwen of macht als een volwassene ten opzichte van haar status als minderjarige. 

                                                      
11

 Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (femicide/feminicide), p. 15-16. 
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Familiale femicide 

Het vermoorden van een vrouw in de context van een familiale relatie tussen het slachtoffer en de dader. De 

relatie kan er zijn door de bloedband, huwelijk of adoptie. 

Femicide vanwege associatie/verbinding  

Het vermoorden van een vrouw door een man die net een andere vrouw vermoordde of probeerde te 

vermoorden. Dit kan een vriend, familielid, moeder, dochter van het slachtoffer zijn of een vrouw die op 

dezelfde plaats en hetzelfde moment passeert wanneer de dader het slachtoffer aanvalt. 

Systematische seksuele femicide 

De moorden op vrouwen die zijn ontvoerd, gemarteld, en/of verkracht. Er zijn twee vormen: 

- Ongeorganiseerde systematische seksuele femicide. Het vermoorden van vrouwen na ontvoering, 

foltering en/of verkrachting. De moordenaars worden verondersteld de slachtoffers op een bepaald 

tijdstip te hebben vermoord; 

- Georganiseerde systematische seksuele femicide. In deze gevallen kunnen de moordenaars 

opereren als een georganiseerd netwerk van mensen die betrokken zijn bij seksuele femicides, met 

een geplande methode die gedurende een langere en onbepaalde periode werd uitgevoerd. 

Femicide wegens prostitutie of gestigmatiseerde beroepen  

Het vermoorden van een vrouw die in de prostitutie werkt en/of in een ander gestigmatiseerd beroep (zoals 

strippers, serveuses, masseuses of dansers in nachtclubs) door een man of meerdere mannen. Dit zijn 

gevallen waarin de dader (of daders) een vrouw vermoorden vanuit haat en misogynie ten opzichte van het 

beroep/activiteit van het slachtoffer. 

Deze specifieke uiting illustreert de rol die sociale stigmatisering en rechtvaardiging spelen bij de criminele 

daad van de kant van de dader: "ze verdiende het", "ze had het zover laten komen vanwege wat ze deed," 

haar leven was niets waard." 

Femicide in de context van mensenhandel  

Het vermoorden van vrouwen in het kader van mensenhandel. Onder "mensenhandel" wordt hier verstaan: 

het werven, vervoeren, overbrengen, herbergen of ontvangen van personen, door middel van dreiging of 

gebruik van geweld of andere vormen van dwang, ontvoering, fraude, bedrog, machtsmisbruik of/van een 

kwetsbare positie of het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de toestemming van een 

persoon te verkrijgen die zeggenschap heeft over een andere persoon, met het oog op uitbuiting. Exploitatie 

omvat ten minste de prostitutie van anderen of andere vormen van seksuele uitbuiting, dwangarbeid of 

diensten, slavernij of praktijken die vergelijkbaar zijn met slavernij en ook het verwijderen van organen. 

Femicide in de context van mensensmokkel   

Het vermoorden van vrouwen in de context van de smokkel van migranten. "Smokkel" verwijst hier naar het 

illegaal laten binnenkomen van een persoon die geen onderdaan of een permanente inwoner is om op 

directe of indirecte wijze een financieel of ander materieel voordeel te verkrijgen. 
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Transfobe femicide 

Het vermoorden van een transgender of transvrouw waarbij de dader (of daders) moorden vanuit haat of een 

afwijzing van de transseksuele staat of genderidentiteit. 

Lesbofobe femicide 

Het vermoorden van een lesbienne vanuit haat of afwijzing van de seksuele geaardheid.  

Racistische femicide 

Het vermoorden van een vrouw vanuit haat of afwijzing van de etnische origine of genetische kenmerken. 

Femicide in de context van genitale verminking  

Het doodgaan van een meisje of vrouw als gevolg van de ingreep van genitale verminking.  

 

Het Latijns-Amerikaans modelprotocol maakt ook een onderscheid tussen actieve of directe femicide en 

passieve of indirecte femicide: 

Actieve of directe femicide12 

- moorden op vrouwen en meisjes als gevolg van huiselijk geweld, veroorzaakt door een intieme of 

gezinspartner; 

- mysogyne moorden op vrouwen, eremoorden op vrouwen en meisjes; 

- gewapende conflictgerelateerde moorden op vrouwen en meisjes (als een oorlogsstrategie, 

onderdrukking of etnische conflicten); 

- bruidschatgerelateerde moorden op vrouwen en meisjes; 

- genderidentiteit en seksuele geaardheid gerelateerde moorden op vrouwen (lesbofobe femicides); 

- vrouwelijke kindermoord en geslachtsgerichte bioselectie (foeticide); 

- etnische en inheemse identiteitsgerelateerde moorden. 

Passieve of indirecte femicide 

- overlijdens  als gevolg van onveilige of clandestiene abortussen; 

- moedersterfte; 

- overlijdens als gevolg van schadelijke praktijken (bijvoorbeeld vrouwelijke genitale verminking); 

- overlijdens als gevolg van mensenhandel, drugshandel, proliferatie van kleine wapens, 

georganiseerde misdaad, bendegerelateerde activiteiten; 

- dood van meisjes en vrouwen als gevolg van verwaarlozing, uithongering, slechte behandeling; 

- opzettelijke handelingen of nalatigheden van ambtenaren of agenten van de staat 

 

Deze opsommingen zijn niet exhaustief. 

Incels  
Een vrij recent fenomeen zijn de Incels. De subcultuur Incel - involuntary celibate - is een groep van 

mysogyne online gemeenschappen  waarvan de leden zichzelf als onvrijwillig celibatair of ‘inceldom’ 

                                                      
12

 Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women, p. 14-15. 
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omschrijven en ze geven daarvan de schuld aan het feminisme. Het zijn bijna exclusief heteroseksuele witte 

mannen waarvan de meesten tussen 18 en 25 jaar zijn. 43% zijn Noord-Amerikanen, 41% Europeanen en 

de resterende 16% zijn verspreid over de rest van de wereld. Volgens onderzoek worden incels vaak 

geassocieerd met depressie, neuroticisme, angst, autisme. Ze vinden dat vrouwen hen seks verschuldigd 

zijn. 

De discussies op de incelfora zijn doordrongen van wrok, misogynie en het aanzetten tot geweld tegen 

vrouwen zoals verkrachting. Ze omschrijven vrouwen als ‘femoids’ of  als ‘stacys’ (aantrekkelijk  maar 

oppervlakkig) of als ‘beckys’ (minder aantrekkelijk). 

Er zijn online groepen die tienduizenden leden tellen. Er is geen overzicht van cijfers (aantal aanhangers). 

De Southern Poverty Law Center (VS) stelt dat deze subcultuur deel uitmaakt van het ecosysteem van de 

mannelijke suprematie online en de betrokken personen identificeren zich als incels.  

 

De Incels veranderen maandelijks hun sites/fora, ze hebben verschillende platforms. Ze voeren discussies in 

12 categorieën, die opgedeeld zijn in vier brede dimensies (sociale, ideologische, contra-ideologische,...). 

 

De studie Online Hatred of Women in the Incels.me Forum: Linguistic Analysis and Automatic Detection 

(2019) gaat op zoek naar de kenmerken van de online subcultuur Incels.me via een kwantitatieve en 

kwalitatieve analyse van het taalgebruik. Het blijkt dat het forum doorspekt is van subculturele taal en 

adolescentenjargon.  

De meest gebruikte woorden focussen op het uiterlijk, seksualiteit, sekse. Een aanzienlijk deel van de 

discours kan als haatspraak omschreven worden, boordevol misogyne, antifeministische en homofobe 

uitingen.  

 

Figuur: Top 100 sleutelwoorden 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Southern_Poverty_Law_Center
https://organisms.be/downloads/incels.pdf
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Figuur: woorden die het woord vrouwen voorafgaan 
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Figuur: woorden die volgen na het woord vrouwen 

 

 
 

Met een combinatie van methodieken hebben de onderzoekers een alliantie gevonden van geïsoleerde 

jonge mannen met een zeer negatieve mindset en een uitgesproken neiging tot vrouwenhaat. Deze studie 

toont meer heterogeniteit in de groep dan wat doorgaans in de media te lezen staat. De dataset geeft verder 

een beeld van hoe gevaarlijk of gewelddadig de leden van de gemeenschap (Incels Me Forum) kunnen zijn, 

wat belangrijk is om mogelijke toekomstige aanvallen te kunnen inschatten. 

 

Bij Incels duiken er immers ook linken op met gewelddadig extremisme. 

In Noord-Amerika zijn er door zelfverklaarde incels al meerdere massamoorden gepleegd, bijvoorbeeld: 

- 23 mei 2014: Isla Vista Californië VS: 6 doden en 14 gewonden 

- 1 oktober 2015: Rosburg Oregon VS: 9 doden en 8 gewonden 

- 23 april 2018: Toronto Ontario Canada: 10 doden en 14 gewonden 

- 2 november 2018: Tallalassee Florida VS: 2 doden en 4 gewonden 

Bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Incel; https://organisms.be/downloads/incels.pdf  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Incel
https://organisms.be/downloads/incels.pdf
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Cijfers 
Algemene cijfers zijn vaak moeilijk te vinden of in bepaalde gevallen onbestaand of onvolledig. Toch zijn er 

pogingen om de gevallen te documenteren, in het ene land door onderzoekers, in het andere (zoals ook in 

België) door vrouwenorganisaties. In sommige landen gaat het om officieel geregistreerde cases.  

Werelwijd 

In een studie uitgevoerd door het Bureau voor Drugs en Criminaliteit van de Verenigde Naties (United 

Nations Office of Drugs and Crimes) in 2019, wordt geschat dat van de 87.000 vrouwen die opzettelijk in 

2017 wereldwijd zijn gedood, meer dan de helft (50.000 -58 %) werd gedood door intieme partners of 

familieleden, wat betekent dat 137 vrouwen over de hele wereld elke dag worden gedood door een lid van 

hun eigen gezin.
13

 

 

Figuur: alle vrouwelijke homicides wereldwijd en het aandeel vrouwen en meisjes gedood door intieme 

partners of gezinsleden en het aandeel seksegerelateerde moorden 

 

 
Bron: UNODC 2019, p. 7. 

 

 

 

 

 

                                                      
13

 United Nations Office on Drugs and Crime (2019). Global Study on Homicide. Gender-related killing of women and 
girls, 2019, p. 10. 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5.pdf
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Figuur: Verdeling van het aantal intieme partnermoorden op vrouwen en meisjes per continent in 2017 in 

absolute getallen en per 100.000 vrouwen 

 

 
Bron: UNODC, 2019, p. 10. 

 

Europa scoort met 0,7 vrouwelijke slachtoffers van intiem partnergeweld per cohorte van 100.000 vrouwen 

het laagst. 

 

Het totale aantal vrouwenmoorden in 2017 werd geschat op 2,3 per 100.000 vrouwen;  

het globale aantal vrouwelijke intieme partner/familie gerelateerde moorden was 1,3 op 100.000 vrouwen, 

terwijl de intieme partnermoorden op vrouwen werd geschat op 0,8 per 100.000 vrouwen. 

 

Er worden op wereldvlak veel minder vrouwen (19%) vermoord dan mannen (81%). Wanneer we naar 

intieme partnermoorden/familie gerelateerde moorden kijken en ook enkel naar intieme partnermoorden 

kijken zijn de rollen omgekeerd met respectievelijk 64% vrouwen en 36% mannen en 82% vrouwen en 18% 

mannen: zie onderstaande figuur: 
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Bron: UNODC, 2019, p. 11. 

 

Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) scoren maar drie landen slechter dan Zuid-

Afrika inzake het aantal moorden op vrouwen: Honduras, Jamaica en het Zuid-Afrikaans buurland Lesotho. 

Latijns-Amerika 

Figuur: Femi(ni)cide in Latijns-Amerkiaanse landen in 2018 in absolute aantallen en aandeel per 100.000 

vrouwen
14

 

 

 

                                                      
14

 Gender Equality Observatory  for Latin America and the Caribbean, Femicide of Feminicide, 2018 

https://rosavzw.us17.list-manage.com/track/click?u=8f914511b0499e03df2419d55&id=219ebaae3c&e=cb35d5c7ed
https://oig.cepal.org/en
https://oig.cepal.org/en/indicators/femicide-or-feminicide
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De Latijns-Amerikaanse landen met het hoogste aandeel femi(ni)cides per 100.000 vrouwen zijn: El 

Salvador (6.8), Honduras (5.1), Bolivië (2.3), Guatemala (2.0) en de Dominikaanse republiek (1.9). 

Enkele Europese landen 

In Europa is het onderzoek naar femicide niet zo goed gedocumenteerd en sporadisch. Hoewel de 

International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS) het kader biedt voor het registreren van 

gegevens over moord en criminaliteit op basis van verschillende factoren (bijvoorbeeld geslacht van dader 

en slachtoffer, situatie, locatie, datum, tijd en motief) verzamelen maar weinig landen de gegevens over de 

omstandigheden rond moord op vrouwen en meisjes. 

 

Figuur: Totale femicide en intieme partner/familiegerelateerde homicide in Albanië, Oostenrijk, Boznië-

Herzegovina, Croatië, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ijsland, Italië, Litouwen, 

Montenegro, Nederland, Slovenië, Spanje, Zwitserland, het VK(Schotland) in 2016 

 
 

Bron: UNODC, 2019, p. 14 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Totale feminicide  en intieme partner homicide in homicide in Albanië, Oostenrijk, Boznië-

Herzegovina, Croatië, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ijsland, Italië, Litouwen, 

Montenegro, Nederland, Slovenië, Spanje, Zwitserland, het VK(Schotland) in 2016 
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Bron: UNODC, 2019, p. 15. 

België 

Elk jaar worden 45.000 tot 50.000 dossiers van intrafamiliaal geweld opgestart. De helft daarvan gaat over 

de fysieke integriteit. De overige gevallen gaan over vernederingen, bedreigingen, seksueel 

geweld/verkrachting. 

De statistieken over femicide bij justitie/openbaar ministerie zijn gebaseerd op strafrechtelijke kwalificaties. 

De cijfers die beschikbaar zijn voor het Openbaar Ministerie hebben betrekking op moorden gepleegd 

binnen het gezin. Ze zijn redelijk stabiel: tussen de 15 en 20 moordincidenten per jaar, uiteraard wetende dat 

ze verschillende situaties kunnen weerspiegelen:  

moorden gepleegd door een man op een vrouw, door een vrouw op een man, door een man op een man, 

door een vrouw op een vrouw. Er moet volgens Procureur-generaal Christian De Valkeneer worden 

overwogen hoe deze gegevens kunnen worden verfijnd en hoe er meer informatie over de slachtoffers kan 

worden verzameld. Technisch gezien levert dit echter nog een aantal problemen op.
15

 

De Blog Stop Feminicide Belgium telde in 2020 24 vrouwenmoorden die onder de noemer femicide kunnen 

vallen, maar ze benadrukken dat dit in ieder geval een onderschatting is van het reële aantal. In 2017 stond 

de teller op 41, in 2018 op 37 en in 2019 op 23. 

Van de 101 vrouwenmoorden in 2017-2019 werden er 78% door de (ex)partner gepleegd, de overige door 

collega’s, buren, kennissen. Een klein percentage door onbekenden. Wanneer de dader bijvoorbeeld een 

politievrouw vermoordde, werd dit niet opgenomen in de telling van de Blog. Bij twee derde van deze 

moorden was er voorafgaand geweld gekend door de autoriteiten en mensen in de omgeving. Bij 10 

gevallen had het slachtoffer zelf klacht ingediend en in acht gevallen was de dader al eens veroordeeld. 11 

kinderen (op de 101 vrouwenmoorden) werden door de vader vermoord en 78 kinderen zijn wees geworden. 

                                                      
15

 Toelichting door Christian De Valkeneer (Procureur-generaal van Luik) tijdens de Vrouwenraadrondetafel over 
Feminicide, 14 februari 2020. 

https://rosavzw.us17.list-manage.com/track/click?u=8f914511b0499e03df2419d55&id=b19c70f23a&e=cb35d5c7ed
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Drie vrouwen waren zwanger toen ze vermoord werden. Op basis van deze gegevens wordt gesteld dat 1,6 

vrouwen op 100.000 in België het slachtoffer zijn van femicide. In Frankrijk gaat het om 0,4 op 100.000 en in 

Spanje om 0,2 op 100.000.
16

 Voor België is het een hoog cijfer. Waaraan is dat te wijten? Spanje heeft een 

progressieve kaderwetgeving. Frankrijk heeft geen betere wetgeving dan de onze. Op basis van de cijfers 

van de Blog Stop Feminicide stellen we een daling vast van het aantal femicides tussen 2017 en 2019. Is het 

een statistische variatie die geen tendens aangeeft? 

 

Tabel: aantal gevallen van doodslag, moord en onvrijwillige doodslag in een context van 

partnergeweld in de periode 2013-2016 in België
17

 

 

 Gevallen van doodslag, moord 

en onvrijwillige doodslag 

Gevallen van doodslag, moord en 

onvrijwillige doodslag in een context van 

partnergeweld 

2013 1.326 139 

2014 1.317 120 

2015 1.387 157 

2016 1.332 142 

2017 1.357 143 

2018 1.466 150 

Totaal 8.185 851 

 

Tussen 2013 en 2018 waren er gemiddeld 141 gevallen van doodslag, moord en onvrijwillige doodslag per 

jaar in een context van partnergeweld en dat komt neer op 10,39% van alle ‘gevallen van doodslag, moord 

en onvrijwillige doodslag’, doorverwezen naar de Belgische correctionele parketten. Deze officiële cijfers 

geven wel niet weer hoeveel vrouwen of mannen zich onder de slachtoffers bevinden. Ook over de straffen 

in ons land zijn er geen gegevens. 

 

Het gaat in bovenstaande voor de duidelijkheid om cijfers van de federale politie met betrekking tot 

doodslag, moord en onvrijwillige doodslag in het algemeen en in een context van partnergeweld. Er wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen vrouwelijke en mannelijke slachtoffers.  

 

Over de strafmaat in België zijn er geen gegevens. Veel hangt af van de kwalificatie van het misdrijf. 

Migrantenvrouwen in de EU
18

 

De meeste femicides worden  gepleegd door (ex) partners (mannen), bekend als intieme femicide. Globaal 

gezien is er in EU-publicaties geen desaggregatie tussen homicide en femicide. 

Volgens Eurostat  behoren Letland, Litouwen, Estland , Roemenië, Finland en Hongarije tot de landen met 

het hoogste aantal vrouwen dat sterft door moord. Maar deze statistieken laten ons echter niet zien, hoewel 

ze naar geslacht zijn uitgesplitst, hoeveel vrouwen precies stierven als gevolg van femicide of het type 

femicide waarvan ze het slachtoffer werden. Vanwege het gebrek aan gegevens over etniciteit en juridische 

status en vanwege het feit dat er sporadisch  data over femicide zijn - meestal verzameld door niet-

gouvernementele feministische organisaties - is het exacte aantal migrantenvrouwen dat slachtoffer is van 

femicide in Europa  onbekend. Op basis van onderzoek naar geweld tegen migrantenvrouwen zijn er 

                                                      
16

 Irene Zeilinger, presentatie tijdens Vrouwenraadrondetafel Feminicide, 14 februari 2020. 
17

 Bronnen:  IGVM, TUSSENTIJDS RAPPORT OVER DE UITVOERING VAN HET NATIONAAL ACTIEPLAN TER 
BESTRIJDING VAN GENDERGERELATEERD GEWELD 2015-2019, p. 12;  Powerpointpresentatie Comité d’avis pour 
l’Émancipation sociale: La lutte contre la violence intrafamiliale en particulier à l’égard des femmes et des enfants 28 
janvier 2020, Liesbet Stevens – Directrice-adjointe 
18

 European Netwerk of Migrant Women, Femicide of Migrant Women, 18 December 2019. 

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/evaluatierapport_nl.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/evaluatierapport_nl.pdf
http://www.migrantwomennetwork.org/wp-content/uploads/FEMICIDE-2019-FINAL-.pdf
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aanwijzingen dat migrantenvrouwen in veel landen een verhoogd risico lopen op femicide. Het soort geweld 

wordt niet goed ingeschat; bij  het intersectionaliseren moet men desaggregeren.  

De bekende factoren die bijdragen aan de kwetsbaarheid van migrantenvrouwen voor verschillende vormen 

van geweld door mannen kunnen er ook toe bijdragen dat vrouwelijke migranten het doelwit worden van de 

meest extreme vorm, femicide. In sommige gemeenschappen lopen ze ook meer kans op vrouwelijk genitale 

verminking en gedwongen huwelijken.  

Tot deze factoren behoren belemmeringen van vrouwen om beroepsactief te zijn,  de juridische en 

economische afhankelijkheid van hun echtgenoten (ongeacht of ze dezelfde of verschillende etniciteit 

hebben);  voor meldingen/klachten, toegang tot de rechter en bescherming; lage taalvaardigheden en 

onvoldoende kennis van juridische systemen; gebrek aan sociale netwerken; angst voor uitwijzing en statuut 

zonder papieren
19

; gemeenschapscontrole en druk; en raciale vooringenomenheid van autoriteiten bij het 

behandelen van gevallen van geweld tegen migrantenvrouwen. Volgens feminicidio.net vertegenwoordigden 

migrantenvrouwen in Spanje bijvoorbeeld 30% van de 681 geregistreerde gevallen van femicide tussen 

2010 en 2015, terwijl in 2019 van de 51 slachtoffers van femicide er 21 van buitenlandse afkomst waren. 

Vluchtelingenvrouwen zonder papieren en niet-begeleide minderjarigen zijn vaak erg kwetsbaar, ook 

wanneer ze in de EU toekomen.
20

 Ze staan niet in de statistieken, ze raken vermist, ze worden verkracht, ze 

geraken in de mensenhandel en in de prostitutie, zelfs hun organen worden verhandeld. Ze verdwijnen… 

Risicofactoren 
De Wereldgezondheidsorganisatie somt volgende risicofactoren op:

21
   

Daders Slachtoffers 

Individueel niveau 

- Werkloosheid 
- Wapenbezit (vooral in VS en landen 

met veel wapengeweld zoals Zuid 
Afrika en in conflict- en post-
conflictgebieden) 

- Bedreigingen met wapen 
- Een partner dwingen tot seks 
- Problematisch alcoholgebruik en 

drugsmisbruik 
- Mentale gezondheidsproblemen 

(vooral voor femicide-suïcide) waarbij 
de mannelijke dader na de moord 
zelfmoord pleegt. 

 

- Zwangerschap en geweld tijdens de 
zwangerschap  

Gezins/familiaal niveau 

- Voorafgaand intiem partnergeweld 
(vooral tegen de vrouw die 
uiteindelijk vermoord wordt) 

- Voorafgaand geweld door de dader 
vooral wanneer het in de maand 
ervoor frequent plaatsvond  

- De aanwezigheid van een kind uit een 
vorige relatie (niet-biologisch kind van 
de dader) 

- Vervreemding van de partner 
- Uit een relatie stappen 

 

                                                      
19

 Vrouwen zonder papieren gaan niet naar de politie uit angst voor deportatie. 
20

 Een aantal niet-begeleide minderjarige vrouwen (Marokko, Irak, Libanon) geraken niet in de EU en verdwijnen. 
21

 WHO, Femicide. Understanding and addressing violence against women,2012. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;sequence=1
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Samenlevings/structureel niveau 

- Genderongelijkheid; een laag percentage vrouwen in regeringen  
- De vermindering van de regeringsuitgaven op het vlak van gezondheid en educatie  
- Final consumption expenditure 

Beschermende factoren 
De Wereldgezondheidsorganisatie somt volgende beschermende factoren op:

22
   

Daders Slachtoffers 

Individueel niveau 

Hoger onderwijs (versus enkel secundair 

onderwijs gevolgd) en werk zoeken in geval 

van werkloosheid 

Een aparte domicilie 

Samenlevings/structureel niveau 

- Voldoende politie 
- Wetgeving die de toegang tot vuurwapens beperkt voor daders van intiem partnergeweld 
- Verplichte arrestatie wegens overtreding van beperkende voorwaarden in verband met 

intiem partnergeweld 

 

Hoe femicide aanpakken? 

Internationale standaarden 

De internationale systemen voor de bescherming van de mensenrechten hebben de nadruk gelegd op het 

verband tussen op geslacht gebaseerde discriminatie en de plicht van de staat om met de nodige 

zorgvuldigheid te handelen en de verplichting om toegang tot passende en effectieve rechtsmiddelen te 

garanderen. 

 

Wat geweld tegen vrouwen betreft heeft het CEDAW-comité (VN Vrouwenverdrag) sinds 1992 bepaald dat 

staten  verantwoordelijk zijn voor privé-handelingen van individuen als ze niet met de nodige zorgvuldigheid 

handelen om schendingen  van rechten te voorkomen of om gewelddaden te onderzoeken en te bestraffen 

en schadevergoeding te betalen. Deze  standaard werd vervolgens geïntegreerd in de Verklaring van de 

Verenigde Naties over de eliminatie van Geweld tegen vrouwen
23

, het Peking actieplatform van 1995, de 

Conventie van Belém do Pará (artikel 7 (b)), evenals in het Verdrag van de Europese Raad ter voorkoming 

en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul, artikel 5). 

 

Er is dus sprake van een internationaal gewoonterecht dat staten verplicht om geweld tegen vrouwen te 

voorkomen en daarop met de nodige zorgvuldigheid te reageren. Daarvoor moeten staten holistische en 

duurzame maatregelen nemen om dergelijke gewelddaden  te voorkomen, beschermen, bestraffen en 

remedies uit te werken. Dat houdt een verantwoordelijkheid in, zowel wat betreft het systematisch 

aanpakken van het geweld als het aanpakken van de oorzaken ervan en de gevolgen, en ook in termen van 

het individuele niveau, dat vereist dat staten effectief  maatregelen nemen ter preventie, bescherming, 

bestraffing en herstelmaatregelen voor elk geval van geweld. 

                                                      
22

 Ibidem 
23

 CEDAW Committee, General Recommendation No. 19, Violence against Women (Eleventh session, 1992), UN Doc. 
A/47/38 at 1 (1993), art. 4(c). 
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De verplichting tot preventie houdt ook in dat staten moeten komaf maken met genderstereotypering. 

Zie bijvoorbeeld:  

- VN Vrouwenverdrag, artikel 5: Uitbanning vooroordelen a. het sociale en culturele gedragspatroon 

van de man en de vrouw te veranderen ten einde te komen tot de uitbanning van vooroordelen, van 

gewoonten en van alle andere gebruiken, die zijn gebaseerd op de gedachte van de 

minderwaardigheid of meerderwaardigheid van één van beide geslachten of op de stereotiepe rollen 

van mannen en vrouwen 

- VN Vrouwenverdrag, artikel 2 f: Veroordeling vrouwendiscriminatie; statenplicht tot wetgeving en 

beleid. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, veroordelen discriminatie in alle vormen van vrouwen, 

komen overeen onverwijld met alle passende middelen een beleid te volgen, gericht op uitbanning 

van discriminatie van vrouwen, en verbinden zich tot dit doel:… (f): alle passende maatregelen, 

waaronder wetgevende, te nemen om bestaande wetten, voorschriften, gebruiken en praktijken, die 

discriminatie van vrouwen inhouden, te wijzigen of in te trekken, onderscheidenlijk af te schaffen. 

- CEDAW Committee, General Recommendation No. 19, 11: “Traditional attitudes by which women 

are regarded as subordinate to men or as having stereotyped roles perpetuate widespread practices 

involving violence or coercion, such as family violence and abuse, forced marriage, dowry deaths, 

acid attacks and female circumcision. Such prejudices and practices may justify genderbased 

violence as a form of protection or control of women. The effect of such violence on the physical and 

mental integrity of women is to deprive them the equal enjoyment, exercise and knowledge of 

human rights and fundamental freedoms. While this comment addresses mainly actual or threatened 

violence the underlying consequences of these forms of gender-based violence help to maintain 

women in subordinate roles and contribute to the low level of political participation and to their lower 

level of education, skills and work opportunities.” 

VN 

In 2013 heeft de Commissie voor de status van vrouwen van de Verenigde Naties in haar gezamenlijke 

conclusies haar bezorgdheid geuit over de gewelddadige seksistische moorden op vrouwen en meisjes, 

terwijl zij de inspanningen van bepaalde landen erkent om dit fenomeen te bestrijden , namelijk daar waar 

het concept van femicide of femicide is opgenomen in de nationale wetgeving. In november 2015 drong de 

speciale rapporteur voor geweld tegen vrouwen, de oorzaken en gevolgen, Dubravka Simonovic er bij alle 

staatshoofden op aan zich te focussen op het voorkomen van "moorden op vrouwen", seksegerelateerde 

misdaden, door een femicide-bril op te zetten. Zij riep staten op om deze observatoria op te richten, niet 

alleen om statistische gegevens over femicide te verzamelen en te publiceren, maar ook om eventuele 

tekortkomingen in systemen van bescherming tegen geweld tegen vrouwen te identificeren. 

WHO 

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt volgende maatregelen voor om femicide te stoppen:
24

 

 

Versterk de bewaking en screening van femicide en intiem 

partnergeweld 

Het verzamelen en analyseren van sterftecijfers moet worden verbeterd. Deze gegevens moeten uitgesplitst 

worden naar geslacht en, in geval van moord moet de relatie tussen het slachtoffer en de dader 

                                                      
24

 Ibidem. 
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gedocumenteerd worden. Deze gegevens kunnen worden aangevuld met informatie uit andere bronnen 

(bijv. politie, mortuaria, rechtbanken en medische keuringsartsen). 

In landen waar weinig bewijs beschikbaar is over femicide, is er nood aan bewustmaking 

en belangenbehartiging om de samenwerking tussen politie, medisch personeel en 

andere relevante instanties te bevorderen om gegevens over de relatie tussen slachtoffer en dader te 

verzamelen en erover te rapporteren, ook over de motivatie voor de moord. Er moeten ook stappen worden 

ondernomen om onderzoeksmethodes te ontwikkelen en te versterken die het begrip van de sociale context 

van femicide verduidelijken, inclusief genderongelijkheid. 

Opleiding en bewustmaking van professionals in de gezondheidssector 

Opleiding en sensibilisatie van ziekenhuispersoneel en gezondheidswerkers, mortuariumpersoneel en artsen 

om een beter zicht te kunnen krijgen op de context van femicide. Er zijn evidence based richtlijnen nodig om 

de relaties tussen slachtoffer en dader te kunnen categoriseren. Professionals moeten mogelijkheden/tools 

aangereikt krijgen om het risico op femicide te identificeren. Onderzoek in de VS heeft aangetoond dat 

vrouwen in het jaar voorafgaand aan de femicide vaak gezondheidsdiensten bezoeken. Er is ook nood aan 

verbetering van de opsporing van ernstig partnergeweld binnen gezondheidssystemen, vooral tijdens de 

zwangerschap, als middel om het risico op femicide te verminderen. 

Opleiding en bewustmaking van politie en justitie 

Politiemensen en justitiepersoneel moeten opgeleid en gesensibiliseerd worden om gevallen van femicide te 

kunnen identificeren en te documenteren, inclusief het rapporteren over   slachtoffer - daderrelaties. De 

opleiding van politie moet ook instructies bevatten over het in beslag nemen van wapens bij partnergeweld.  

Studies hebben al een verband aangetoond tussen wapenbezit en het verhoogd risico (3 maal hoger) op 

femicide. 

Er moet ook aandacht zijn voor de situatie van kinderen en hun ondersteuning in het kader van intiem 

partnergeweld en femicide. 

Meer preventie en onderzoek 

De beste manier om femicide te vermijden is het reduceren van partnergeweld. Er is meer onderzoek nodig 

over (potentiële) daders, onder andere op het vlak van risicotaxatie en dit om inzicht te krijgen in de 

behoeften van overlevenden, de kenmerken van daders en 

de factoren die femicide kunnen voorkomen.  

Een vrouw die haar partner verlaat kan een verhoogd risico lopen om door hem vermoord te worden. 

Daarom moet interventieonderzoek ook rapporteren en mogelijke gevolgen nagaan van interventies en 

welke stappen er nodig zijn om het risico te verminderen.  

Raad van Europa 

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en 

huiselijk geweld, heeft als doel "vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld" en dat impliceert 

een verschillende behandeling van misdrijven tegen vrouwen. Het verdrag definieert en criminaliseert de 

verschillende vormen van geweld tegen vrouwen (inclusief intrafamiliaal geweld). Het nodigt staten uit om 

mogelijk nieuwe overtredingen te introduceren.  
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Europees Hof voor de rechten van de Mens 

In zijn Opuz-arrest tegen Turkije op 9  juni 2009 oordeelde het EHRM, het hoogste rechtscollege in Europa, 

dat geweld tegen vrouwen een ernstige vorm van discriminatie is.  

De leden van het hof oordeelden unaniem dat de Turkse autoriteiten niet genoeg hebben gedaan om Nahide 

Opuz (37) en haar moeder te beschermen. De vrouwen werden jarenlang mishandeld door Opuz’ 

echtgenoot Huseyin, die in 2002 zijn schoonmoeder doodschoot. Deze verklaarde dat hij de moord had 

begaan omdat zijn eer was geschonden. 

Daarmee zegt het EHRM dat geweld tegen vrouwen niet kan worden afgedaan als een incident of een 

privézaak, maar dat het moet worden gezien als een structureel, maatschappelijk probleem. 

 

Het EHRM gebruikt de term femicide in zijn arrest van 2 maart 2017 Talpis versus Italië .  

“The applicant provided prima facie evidence that domestic violence primarily affects women and that a large 

number of women are murdered by their partners or former partners (femicide).” Het gaat om een schending 

van artikel 2 (recht op leven) en artikel 3 (onmenselijke behandeling wegens gebrek aan bescherming tegen 

huiselijk geweld). 

Dat betekent dat femicide een juridisch bestaan heeft in het Europees recht en het vergelijkend recht. Het 

EHRM voert dus aan dat het om een op zich staande categorie van misdaden gaat, namelijk deze die 

worden gepleegd op vrouwen vanwege het feit dat ze vrouw zijn. 

Spanje 

Spanje heeft het concept van "gendergeweld" in zijn strafwetgeving opgenomen via de  organieke nationale 

wet 1/2004 van 28 december 2004 met betrekking tot maatregelen voor integrale bescherming tegen 

gendergeweld. Deze baanbrekende tekst in Europa introduceert het begrip "gendergeweld" gedefinieerd als 

"de meest brutale uitdrukking van genderongelijkheid". Concreet gaat deze wet over ‘geweld tegen vrouwen’ 

(fysiek en psychisch), beschouwd als een openbare aangelegenheid, een schending van de mensenrechten, 

een obstakel voor gelijkheid, ontwikkeling en vrede, een vorm van discriminatie tegen vrouwen en 

machtsrelaties van mannen tegenover vrouwen. Vrouwen hebben als slachtoffer recht op toegang tot 

informatie, recht op geïntegreerde sociale bescherming (op het vlak van werk
25

, gezondheidszorg, 

beschermde huisvesting)en recht op gratis rechtsbijstand. Er is ook institutionele bescherming:  

- Het Observatorium tegen huiselijk geweld (hangt af van Justitie) en heeft dataverzameling, analyses 

en beleidsaanbevelingen als opdracht; 

- Federale politie die samenwerkt met de lokale politie; 

- Samenwerking met gezondheidszorgdiensten, administratie justitie, politie en sociale diensten 

In 2005 zijn er specifieke rechtbanken opgericht die geweld tegen vrouwen behandelen. 

Naar aanleiding van de ratificatie van het Verdrag van Istanbul neemt Spanje een nieuwe reeks maatregelen 

via hun State Pact against Gender Violence 2017-2018.  

Ondanks de inspanningen van Spanje op het vlak van gender geweld blijven de cijfers over 

vrouwenmoorden de laatste 15 jaar dezelfde. 

 

Momenteel zit geweld tegen vrouwen in de Spaanse wetgeving ingebed als volgt: 

• Domestic violence: Penal Law 

• Gender Violence: special law and special programs 

• Sexual Violence: Penal Law 

 

                                                      
25

 Recht op een sociale uitkering wanneer het inkomen minder is dan 75% van het minimumloon; op basis van een 
beschermingsbevel en een rapport van het ministerie van Financiën. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-92945%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-171994%22]}


Vrouwenraaddossier Femi(ni)cide 2021 

 

 

25 

Figuur/tabel: aantal en aandeel vermoorde vrouwen en de relatie met de dader, in Spanje in de periode 

2012- oktober 2019
26

 

 

 

Femicide juridisch  

Femi(ni)cide in het strafrecht internationaal 

Een aantal landen hebben hun wetgeving aangepast en femicide of feminicide als een specifiek misdrijf  of 

als een verzwarende omstandigheid in hun wetgeving opgenomen. 

 

Tabel: overzicht landen met femi(ni)cide in het strafrecht
27

 

 

Land Wet Jaar Omschrijving misdrijf 

Latijns-Amerika 

Argentinië Wet 26.791 2012 Aggravated homicide 

for gender-related 

reasons 

Bolivië Wet N° 348 2013 Feminicide 

Brazilië Wet 13.104 2015 Feminicide 

                                                      
26

 Teresa Nevado Bueno, Powerpointpresentatie. Vrouwenraadrondetafel Feminicide, 14 februari 2020. 
27

 Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean, Femicide or feminicide as a specific type of crime 
in national legislations in Latin America: an on-going process,Notes for Equality N°17, July 2015. 

https://oig.cepal.org/sites/default/files/noteforequality_17_0.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/noteforequality_17_0.pdf
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Chili Wet 20.480 2010 Femicide 

Colombia Rosa Elvira Cely Law 2015 Feminicide 

Costa Rica Wet N° 8.589 2007 Feminicide 

Ecuador Organic Integral Penal Code 2014 Femicide 

El Salvador Decreet 520 2010 Feminicide 

Guatemala Decreet 22-2008 2008 Feminicide 

Honduras Decreet 23-2013 2013 Femicide 

Mexico  Decreet tot hervorming en aanvulling 

van verschillende bepalingen van het 

federale wetboek van strafrecht, van 

de algemene wet inzake de toegang 

van vrouwen tot een geweldloos leven, 

van de organieke wet van de openbare 

administratie en van de organieke wet 

van het openbaar ministerie van de 

Republiek  

2012 Feminicide 

Nicaragua Wet n° 779 2012 Femicide 

Panama Wet 82 2013 Femicide 

Peru Wet 30.068 2013 Feminicide 

Dominikaanse 

Republiek 

Wet 550/14 enacted the Criminal Law 

van de Dominikaanse Republiek 

2014 Feminicide 

Paraguay Wet 5777 2016 Femicide 

Venezuela Organieke wet inzake het recht van 

vrouwen op een geweldloos leven 

2007 Verzwaarde homicide 

 

De Latijns-Amerikaanse landen hebben wetten over femicide/feminicide aangenomen. Ze definiëren 

femicide/feminicide elk op hun manier. Deze wetten sommen kenmerken op die de relatie tussen dader en 

slachtoffer omschrijven, de mate van schade aan het slachtoffer toegebracht voor en na de moord. 

Gemeenschappelijke kenmerken die in deze wetten aan bod komen zijn: 

- brutale en gewelddadige moorden 

- door een (ex)partner 

- door een familielid 

- moord in aanwezigheid van haar kinderen 

- moord na seksueel geweld en/of foltering/verminking  

- moord van een zwangere vrouw 

- moord na een cyclus van fysiek, psychisch of seksueel geweld door de dader (los van het feit of er 

voordien al aangiftes waren geweest) 

 

Deze wetten leiden in de praktijk niet automatisch naar preventieve maatregelen vanwege de overheden of 

vervolging als ‘femicide’. 
28

 

 

Er zijn verschillende internationaal bindende teksten die staten verplichten om komaf te maken met op 

geslacht gebaseerde discriminatie en met gendergerelateerd geweld en ook om femicide niet langer af te 

doen als een privézaak maar het te zien als een maatschappelijk probleem (zie hoger bij: Hoe femicide 

aanpakken?). 

 

                                                      
28

 https://eurogender.eige.europa.eu/system/files/events-files/presentation_femicide_wave_unodc.pdf  

https://eurogender.eige.europa.eu/system/files/events-files/presentation_femicide_wave_unodc.pdf
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Specifieke misdrijven en verzwarende 

omstandigheden in het Belgisch Strafrecht 

Vrouwenmoord, femicide of feminicide komt niet voor in het Belgisch Strafwetboek. 

Wat staat er wel in? 

Doodslag en moord 

Artikels met betrekking tot doden: 
- Artikel 393: “Doden met het oogmerk om te doden wordt doodslag genoemd. Het wordt gestraft met 

opsluiting van twintig tot dertig jaar;” 

- Artikel 394: “Doodslag met voorbedachte  rade wordt moord genoemd. Hij wordt gestraft met 

levenslange opsluiting.” 

Opzettelijke slagen en verwondingen 

Artikel 398 met betrekking tot slagen en verwondingen: “Hij die opzettelijke verwondingen of slagen 

toebrengt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en met een geldboete van 26 

tot 100 euro of met een van die straffen alleen. Ingeval de schuldige heeft gehandeld met voorbedachten 

rade, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en tot een geldboete van 50 

tot 200 euro.” 

Specifieke/autonome misdrijven 

Het Belgisch Strafwetboek bevat wel volgende specifieke misdrijven: 

- Oudermoord (artikel 395: doorslag op vader, moeder of andere bloedverwanten): levenslange 

opsluiting. 

- Kindermoord (artikel 396: doodslag op een kind bij de geboorte of onmiddellijk daarna): naargelang 

de omstandigheden gestraft als doodslag of als moord. 

Verzwarende omstandigheden 

Het Belgisch Strafwetboek bevat een aantal verzwarende omstandigheden: 

 

Artikel 399: wanneer er arbeidsongeschiktheid als gevolg is. 

 

Artikel 405bis: een verhoging van de straffen wanneer het om kwetsbare slachtoffers gaat:  indien de 

misdaad of het wanbedrijf is gepleegd op een minderjarige of op een persoon  van wie de kwetsbare 

toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek 

of onvolwaardigheid duidelijk is of de dader bekend is en die niet bij machte is om in zijn onderhoud te 

voorzien, zijn de straffen de volgende… 

 

Artikel 405quater handelt over haatmisdrijven: “Wanneer een van de drijfveren van de misdaad of het 

wanbedrijf bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens 

zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn nationaliteit, zijn 

geslacht, zijn geslachtsverandering, zijn seksuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn 

leeftijd, zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een 
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handicap, zijn taal, zijn politieke overtuiging, zijn syndicale overtuiging, een fysieke of genetische eigenschap 

of zijn sociale afkomst, zijn de straffen de volgende:  

1° doodslag: straf worden levenslange opsluiting 

2° opzettelijke slagen en verwondingen (al dan niet met arbeidsongeschiktheid voor gevolg, al dan niet ten 

aanzien van een kwetsbaar slachtoffer): de oorspronkelijke straffen worden verdubbeld. 

 

Artikel 410: Indien de schuldige, in de gevallen omschreven in de artikelen 398 tot 405, de misdaad of het 

wanbedrijf pleegt tegen zijn  vader, moeder of andere bloedverwanten (…) wordt de minimumstraf bedoeld 

in de artikelen verdubbeld in geval van opsluiting. Hetzelfde geldt ingeval de schuldige de misdaad of het 

wanbedrijf heeft gepleegd tegen zijn echtgenoot of de persoon met wie hij samenleeft of samengeleefd heeft 

en een duurzame affectieve en seksuele relatie heeft of gehad heeft. 

 

Bij verzwarende omstandigheden worden straffen verhoogd maar dat geldt niet voor moord.
29

 

Niet-genderneutrale misdrijven 

Het Belgisch Strafwetboek bevat ook enkele niet-genderneutrale misdrijven: 

- Artikel 136quater, §1, 4°: betreft oorlogsmisdaden, zoals o.a. verkrachting, seksuele slavernij, 

gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, gedwongen sterilisatie of andere vormen van 

seksueel geweld, die een ernstige schending van de Verdragen van Genève of een ernstige 

schending van het gemeenschappelijke artikel 3 van die Verdragen opleveren. 

- Artikel 348-349: strafbaarstelling van opzettelijke vruchtafdrijving 

- Artikel 409: verminking van de genitaliën van een persoon van het vrouwelijk geslacht. Wanneer de 

dader een ouder van de minderjarige is of een gezaghebbende worden de straffen verdubbeld. 

 

Is een verzwarende omstandigheid voldoende? Of kan de focus voor femicide liggen op een autonoom 

misdrijf? In elk geval zal moeten aangetoond worden dat het vrouwelijk slachtoffer werd gedood omdat ze 

een vrouw is. 

 

Femicide is een niet-genderneutraal autonoom misdrijf in een 15-tal Zuid-Amerikaanse landen. 

Het specifiek misdrijf femicide kan ook gevalideerd worden op grond van het beginsel van gelijkheid en non-

discriminatie. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft deze op zich staande categorie van 

misdaad al bekrachtigd.  

 

Wetsvoorstellen 

Wetsvoorstel van 3 december 2019 teneinde vrouwenmoord in het Strafwetboek op te nemen Doc 55 

0835/001  

Volgens de indieners van dit wetsvoorstel vloeit uit de internationale verplichtingen voor België voort dat ook 

vrouwenmoord als autonoom misdrijf strafbaar moet worden gesteld. Het Grondwettelijk Hof zou 

vrouwenmoord als specifiek misdrijf perfect kunnen valideren op grond van het beginsel van gelijkheid en 

non-discriminatie. 

Het Strafwetboek bevat alle misdrijven die de samenleving wil bestraffen. Daarom is het belangrijk dat ook 

moord op vrouwen erin opgenomen wordt. Dat zou niet alleen een symbolische waarde hebben  maar ook 

een maatschappelijke impact inzake preventie en vervolging van de daders. 

Het wetsvoorstel beoogt vrouwenmoord via het Strafwetboek strafbaar te stellen naar het voorbeeld van 

oudermoord (artikel 395) en kindermoord (artikel 396). De opgelegde straf zal zijn die, naargelang van de 

                                                      
29

 IGVM, Advies over de verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek. 

 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0835/55K0835001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0835/55K0835001.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/adivsories/aanbeveling_verzwarende_omstandigheden_0.pdf


Vrouwenraaddossier Femi(ni)cide 2021 

 

 

29 

omstandigheden, van toepassing in geval van doodslag of moord. Dat betekent de zwaarste straf die het 

Strafwetboek voorziet: opsluiting van twintig tot dertig jaar dan wel levenslange opsluiting. 

 

Wetsvoorstel van 4 december 2019 teneinde vrouwenmoord in het Strafwetboek op te nemen Doc 

550846/001 

Dit wetsvoorstel strekt ertoe om de kwalificatie vrouwenmoord in het Strafwetboek op te nemen. Er wordt 

een artikel 395/1 ingevoegd: de misdaden en de wanbedrijven als bedoeld in de artikelen 393 tot 397, 401 

en 404 worden aangemerkt als vrouwenmoord wanneer zij zijn gepleegd jegens een persoon van het 

vrouwelijk geslacht, 

- Ofwel wegens haar geslacht; 

- Ofwel door een persoon die occasioneel samenwoont met het slachtoffer; 

- Ofwel door een persoon met wie het slachtoffer een affectieve relatie onderhoudt of heeft 

onderhouden. 

Het misdrijf wordt naargelang van de omstandigheden gestraft met de straffen bepaald in de artikelen 393 

tot 395, 397, 401, 404 en 450bis tot 405quater.
30

 

 

Het aantal klachten, opsporingen, onderzoeken en veroordelingen wegens feiten bedoeld in artikel 395/1 

van het Strafwetboek, wordt verzameld en jaarlijks bezorgd aan het door de Koning aangewezen orgaan, de 

Kamer van volksvertegenwoordigers, de parlementen van de deelstaten en aan eenieder die daarom 

verzoekt. 
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 Artikel 393: doodslag gestraft met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar; Artikel 394: doodslag met voorbedachten 

rade wordt moord genoemd en gestraft met levenslange opsluiting; Artikel 395: doodslag op de vader, de moeder of 

andere bloedverwanten in de opgaande lijn wordt oudermoord genoemd en wordt gestraft met levenslange opsluiting; 

Artikel 397: vergiftiging wordt genoemd de doodslag gepleegd door middel van stoffen die min of meer snel de dood 

kunnen teweegbrengen, op welke wijze die stoffen ook aangewend of toegediend zijn en gestraft met levenslange 

opsluiting; Artikel 401: wanneer de slagen of verwondingen opzettelijk worden toegebracht, maar zonder het oogmerk 

om te doden, en toch de dood veroorzaken, wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. Hij wordt 

gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar indien hij die gewelddaden met voorbedachten rade pleegt; Artikel 

404: indien de stoffen opzettelijk worden toegediend, maar zonder het oogmerk om te doden, en toch de dood 

veroorzaken, wordt de schuldige gestraft met (opsluiting) van vijftien jaar tot twintig jaar; Artikel 405bis: indien de 

misdaad of het wanbedrijf is gepleegd op een minderjarige of op een persoon [1 van wie de kwetsbare toestand ten 

gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid 

duidelijk is of de dader bekend is en die]1 niet bij machte is om in zijn onderhoud te voorzien, zijn de straffen de 

volgende:...; Artikel 405ter:  in de gevallen bepaald in de artikelen 398 tot 405bis, indien de misdaad of het wanbedrijf is 

gepleegd op een minderjarige of op [
1
 een persoon die kwetsbaar was ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een 

ziekte, dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, en die]
1
 niet bij machte is om in zijn onderhoud 

te voorzien, door zijn vader, moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn, [
1
 of in de zijlijn tot de vierde graad]

1
 

of door enige andere persoon die gezag heeft over de minderjarige of [
1
 de kwetsbare persoon]

1
, of door een persoon 

die hen onder zijn bewaring heeft, of door een persoon die occasioneel of gewoonlijk samenwoont met het slachtoffer, 

wordt het minimum van de bij die artikelen bepaalde straffen verdubbeld in geval van gevangenisstraf en met twee jaar 

verhoogd in geval van opsluiting; Artikel 405quater:  wanneer een van de drijfveren van de misdaad of het wanbedrijf 

bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn 

huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn nationaliteit, zijn geslacht, zijn geslachtsverandering, 

zijn seksuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, 

zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, zijn taal, zijn politieke overtuiging, zijn syndicale 

overtuiging, een fysieke of genetische eigenschap of zijn sociale afkomst, zijn de straffen de volgende:... 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0846/55K0846001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0846/55K0846001.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
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Omzendbrieven  

COL app stalking 

Ministeriële omzendbrief 29 mei 2019 met betrekking tot het stalkingalarm in het kader van geweld door ex-

partners (FOD Justitie en FOD Binnenlandse zaken) of de zogenaamde COL app stalking. 

Er is een stalkingalarm ontwikkeld zodat slachtoffers van levensbedreigende stalking door hun ex-partner in 

staat zijn om snel de hulpdiensten te verwittigen. Bovendien wordt het alarm gekoppeld aan een 

multidisciplinair overleg om stalking te stoppen en de veiligheid van het slachtoffer te garanderen. Het gaat 

om een Pilootproject i.s.m.  ASTRID/CIC/CRI/PG OVL/Lokale pol Gent. 

Aan de toekenning van de app aan het slachtoffer zijn voorwaarden verbonden, zoals: 

ernstige/levensbedreigende stalking; door de ex-partner; staven met processen-verbaal of bereid zijn deze 

te laten opmaken; wonen/verblijven op het grondgebied van de PZ dossierbeheerder; geen vrijwillig contact 

onderhouden met ex-partner; bereid zijn gebruiksovereenkomst te tekenen. 

Het stalkingalarm bestaat uit een draagbare knop die via bluetooth verbonden is met de app 112 BE op de 

smartphone van het slachtoffer. Prioritaire oproep bij meldcentra. Zodra het slachtoffer langer dan twee 

seconden op de knop duwt, wordt er een oproep gelanceerd naar de noodcentrale van de politie. De locatie 

van het slachtoffer wordt meegestuurd. De operator ziet meteen dat het gaat om levensbedreigende stalking 

en stuurt onmiddellijk (90 sec) een interventieploeg ter plaatse. Het slachtoffer hoeft niets te zeggen. In de 

centrale is er ook heel wat bijkomende informatie (dader) te zien, zodat de interventie efficiënt kan verlopen. 

Daarnaast sturen de servers elke dag een rapport naar de begeleiders van de slachtoffers om hen te laten 

weten of er op de knop is gedrukt, of de batterij nog opgeladen is enzovoort.’. Dit laatste vormt een extra 

beveiliging. Sinds juni 2020 tot eind februari 2021 zijn 11 alarmen geïnstalleerd. Er zijn in die periode 2 

interventies geweest met succes (op heterdaad vatting van de dader).  

COL 15/2020 tool voor risico-evaluatie partnergeweld 

Dit is een gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-

generaal. 

Femicide heeft de agenda bereikt van de magistraten en de minister van Justitie. Deze COL wordt 

beschouwd als een instrument in de strijd tegen femicide. Om het risico op partnergeweld te evalueren werd 

een tool ontwikkeld die als bijlage zit in deze COL. Deze tool heeft als doel om de aanwezigheid van 

bepaalde zeer alarmerende risicofactoren in de kijker te zetten die vereisen dat het parket snel kan 

handelen. Concreet gaat het om een risico-inschatting of er zou worden overgegaan tot het plegen van een 

geweldsmisdrijf, type doodslag, op de (ex-)partner of kinderen (meestal gaat het hier om femicide). Wanneer 

er sprake is van aanwezigheid van dergelijke zeer alarmerende risicofactoren, stelt de politieambtenaar het 

parket meteen op de hoogte zodat het parket onmiddellijk en adequaat kan optreden. Deze COL 15/2020 

moet altijd samen gezien worden met de COL 4/2006 betreffende het strafrechtelijk beleid inzake 

partnergeweld. 

Tot de zeer alarmerende factoren die in de tool staan behoren: wurging, verstikking en/of verdrinking 

(verleden of huidig geweld); gebruik van een vuur/wapen; doodsbedreigingen; ontsporing van het geweld 

(intensivering, frequenter, diversificatie); niet-naleving van één of meerdere gerechtelijke beslissingen; 

zelfmoordgedachten en/of -bedreigingen en/of -poging(en) met het risico om ook andere personen te doden; 

de verdachte denkt dat het slachtoffer een relatie heeft met een andere persoon; het slachtoffer vreest voor 

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/col42006_nl.doc.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/col42006_nl.doc.pdf
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het eigen leven of voor dat van andere gezinsleden (bv kinderen); weerstand van het slachtoffer. Andere: 

(dreigen met) dierenmishandeling/zwangerschap/verslaving,… 

De checklist wordt na het verhoor door de politie afgevinkt. 

Aanbevelingen 2020 
Er moet voor België een femi(ni)cide-typologie ontwikkeld worden om zo een duidelijker beeld te krijgen op  

hoe femi(ni)cide contextueel kan verschillen. 

 

Femi(ni)cide in de wetgeving opnemen als een onafhankelijk/specifiek strafbaar feit of als een verzwarende 

omstandigheid kan bijdragen tot een meer nauwkeurige observatie van deze vorm(en) van criminaliteit, tot 

gegevensverzameling en een betere inschatting van de kwaliteit van de reactie van de staat daarop en tot 

een efficiëntere aanpak om femi(ni)cide in al haar vormen te voorkomen. Wij pleiten ook voor de oprichting 

van een Femicide Watch in de EU-lidstaten.
31

 

 

Het College van procureurs-generaal vaardigt omzendbrieven (de zogenaamde COL’s) uit die richtlijnen 

bevatten die verband houden met het strafrechtelijk beleid. Deze richtlijnen zijn bindend voor de procureurs-

generaal bij de hoven van beroep, de federale procureur, en alle leden van het openbaar ministerie die 

onder hun toezicht en leiding staan. Er kan een COL over femicide opgesteld worden, niet enkel gekoppeld 

aan ex-partnergeweld. 

 

De mortaliteitsgegevens moeten beter geregistreerd en geanalyseerd worden en uitgesplitst naar geslacht 

en rekening houden met intersectionaliteit. Bij doodslag en moord moet er voldoende informatie verzameld 

worden over de relatie tussen het slachtoffer en de dader met een link naar een femi(ni)cide-typologie.  

 

Analyse van zelfdodingen door vrouwen:  

- Als een gevolg van partnergeweld?  

- Een manier voor daders om een moord te verbergen en de dood voor te stellen als zelfmoord of een 

ongeval? 

- Onderzoekers:  als een rechtvaardiging voor het sluiten van de zaak en niet dieper te onderzoeken? 

 

In de opleidingen van professionals (politie, justitie, hulpverlening, media) moet er aandacht zijn voor 

femi(ni)cide; leren kijken vanuit het perspectief van de vrouwenrechten. Bijvoorbeeld verder gaan dan de 

onderzoekslijnen die gebaseerd zijn op individuele factoren en die neigen: 

- De daders voor te stellen als 'gek', 'out of control' of 'jaloers', of om intieme femicides op te vatten als 

het resultaat van passionele moord; 

- De slachtoffers te benaderen vanuit een vooroordeel , zoals ‘ze zal het wel uitgelokt hebben’,… 

Met andere woorden: een genderanalyse  die het mogelijk maakt om de criminele daad in de juiste context 

te plaatsen  en om inzicht te krijgen in de situatie van geweld tegen de vrouw. 

Bijvoorbeeld:  

- Op individueel niveau: partnergeweld, verslavingsgedrag; 

- Op niveau van de relatie: het gezin rond een dominante masculiene persoonlijkheid, financieel 

geweld, geweld als oplossing voor gezins- en gemeenschapsconflicten; 

- Op gemeenschapsniveau: tot netwerken behoren die geweld gebruiken om macht te tonen, het 

isoleren van de vrouw,… 

 

Specifieke maatregelen voor kinderen die door femicide wees worden, zoals gratis 

begeleiding/hulpverlening. 
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 Conform http://femicide-watch.org/ 

http://femicide-watch.org/
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Het volgend Nationaal Actieplan gendergerelateerd geweld moet maatregelen voorstellen in het kader van 

preventie van femicide. 

 

In het kader van preventie van intieme femicide moet verder ingezet worden op:  

- Elke politiezone moet 24 uur per dag een of twee interventieteams beschikbaar hebben die 

gespecialiseerd zijn in zaken van partner/intrafamiliaal geweld. Frontline-ontvangst is van 

fundamenteel belang en moet daarom worden verbeterd omdat deze vaak bepalend is voor de rest 

van de procedure/het traject en als deze van goede kwaliteit is, kan dit secundaire victimisatie 

voorkomen; 

- Zodra er sprake is van feiten zoals slagen en verwondingen, stalking,… moet er een specifieke 

risico-inschatting van de daders komen zodat ze nauw opgevolgd kunnen worden. De uitrol van de 

recente tool over risicotaxatie die ontwikkeld is door het College van Procureurs-generaal en door de 

politie moet gebruikt/ingevuld worden
32

; 

- Bij het indienen van de eerste klacht moeten alle eventuele wapens van de dader in beslag 

genomen worden; 

- De uitvoering/toepassing van de wetgeving over tijdelijke uithuisplaatsing van de dader van 

intrafamiliaal geweld, inclusief de COL van het College van Procureurs-generaal;
33

 

- Conform de familierechtbanken kan er nagedacht worden over de oprichting van 

gendergeweldrechtbanken waarbij de rechter binnen de 72u een uitspraak doet (naar het voorbeeld 

van Spanje); 

- Het stalkingalarm/elektronische armband die voorzien is van een gps-navigatiesysteem kan/moet 

opgelegd worden aan de persoon aan wie een huisverbod is opgelegd mits sluitende garantie rond 

tijdige interventie door de politie. De bestaande initiatieven en nieuwe voorstellen van de overheden 

moeten op elkaar afgesteld worden; 

- De uitrol van multidisciplinaire benadering via de Familiy Justice Centers en via de Zorgcentra na 

seksueel geweld
34

 en voldoende opvangplaatsen in vluchthuizen en opvangcentra  

- Extra aandacht voor de meest kwetsbaren zoals vrouwen zonder papieren.  

 

Stappen vooruit in 2021? 
In het Belgisch federaal regeerakkoord van september 2020 staat dat aan de experten om advies zal 

gevraagd worden over de opname van  feminicide in het nieuw strafwetboek. Dat wil volgens ons nog niet 

zeggen dat femi(ni)cide daarin werkelijk een plaats zal krijgen. 

Bronnen 
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 De focus van deze tool ligt niet langer en louter op de bescherming van de slachtoffers maar op het tijdig ingrijpen bij 
de daders door de politie. Deze tool is niet bedoeld om de schuld van een verdachte vast te stellen, maar om escalatie te 
voorkomen. Aan het einde van het verhoor zal de politieagent de geïdentificeerde risicofactoren controleren. Hij zal de 
magistraat onmiddellijk op de hoogte brengen als er ernstige risicofactoren aanwezig zijn, bijvoorbeeld het uiten van 
doodsbedreigingen. Scheidingssituaties vormen ook risicofactoren die speciale aandacht vereisen. De magistraat 
beschikt dan over een eenvoudig maar effectief  instrument om een situatie te contextualiseren en te beoordelen. Het 
risico op femicide wordt hier duidelijker door. De vragenlijst is al in verschillende politiezones getest. 
33

 Het parket kan zonder tussenkomst van de rechter de tijdelijke uithuisplaatsing van de dader bevelen. 
34

 Deze multidisciplinaire benaderingen vinden hun wettelijke basis in artikel 458ter van het Wetboek van Strafrecht. De  
vrijstelling van het beroepsgeheim valideert praktijken zoals gezamenlijke vergaderingen tussen politie, justitie en 
hulpverlening om een situatie te bespreken en de middelen om ermee om te gaan. 
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“While attacks against members of the LGBT community are increasingly covered as hate crimes and are 

widely viewed as a form of repression, attacks on women are almost never covered as violations of human 

rights. We propose that until violence against women is recognized as a form of repression and a threat to 
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