In dit document vind je alle relevante nationale regelgeving en beleidsdocumenten terug.
België:
Wetgeving (enkele belangrijke wetten)
Bescherming van kwetsbare personen:
-

Wet van 26 november 2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het
misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke
bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden.

Familiaal geweld:
-

Wet van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 458bis teneinde het uit te breiden voor
misdrijven van huiselijk geweld: uitbreiding beroepsgeheim naar partnergeweld.
Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld.
Wet van 15 mei 2012 tot bestraffing van de overtreding van het tijdelijke huisverbod en tot
wijziging van de artikelen 594 en 627 van het Gerechtelijk Wetboek.

Seksueel geweld:
-

Wet van 4 mei 2020 ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte
beelden en opnames (wraakporno)
Wet houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht,
21 maart 2022

Gendergerelateerd geweld:
-

Wet van 1 maart 2016 houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa
inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan
te Istanbul op 11 mei 2011

Geweld op het werk:
-

Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van
psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Stalking:
-

Wet van 17 december 1998: artikel 442bis maakt stalking strafbaar.
Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie: personen die
elektronische communicatie gebruiken om te stalken zijn strafbaar.
Seksisme:
-

Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing
van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van
discriminatie te bestraffen
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Vrouwelijke genitale verminking:
-

Wet van 5 mei 2014 tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de
strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen

Gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen:
-

-

De wet van 25 april 2007 tot invoeging van een artikel 391sexies in het Strafwetboek en tot
wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de
strafbaarstelling en het uitbreiden van de middelen tot nietigverklaring van het gedwongen
huwelijk.
De wet van 2 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december
1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het
Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op
de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoningen.

Seksuele uitbuiting – mensenhandel:
De wet van 29 april 2013 tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het
oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel: verbreding
met o.a. uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting.
Regeringsniveau:
-

-

Nationaal Actieplan Gendergerelateerd geweld (2021-2025)
Vlaams Actieplan Seksueel geweld (2020-2024)
Stop Violence Brussels. Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, 16 juli 2020
Federaal actieplan ter bestrijding van gendergereateerd en intrafamiliaal geweld naar
aanleiding van de 2de golf COVID-19, 23 november 2020
Plan Intrafrancophone de lutte contre les violences faites aux femmes 2020-2024
Vlaams actieplan voor een betere bescherming van slachtoffers en een strakkere aanpak van
tienerpooiers, 24 september 2021
Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025

Omzendbrieven:
-

Omzendbrief COL 3/2006 van het College van Procureurs-generaal “inzake de definitie van
het intrafamiliaal geweld en de extrafamiliale kindermishandeling, de identificatie en
registratie van de dossiers door de politiediensten en de parketten” (01/03/2006)

-

Gemeenschappelijke omzendbrief COL 4/2006 van de Minister van Justitie en het College van
Procureurs-generaal “betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld
(01/03/2006; herzien op 12/10/2015)

-

COL 10/2009 over schijnhuwelijken

-

COL 4/2011 circular of the Ministers of Justice, the Interior and the College of Prosecutors
General on the investigation and prosecution of human trafficking Action Plan on GBV 20152018 was updated in 2019 does not refer to the Directive, but refers to the EU Action Plan
against smuggling in humans (EMPACT-Operational Plan Facilitated Illegal Immigration)
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-

COL 16/2012 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van justitie en van het
College van procureurs generaal bij de hoven van beroep betreffende het slachtofferonthaal
op parketten en rechtbanken: voorkomen van secundaire victimisering als gevolg van
juridische interventie

-

COL 18/2012 Herziene versie 05.03.2020 – Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister
van Justitie, de Minister van Binnenlandse zaken, de communautaire ministers bevoegd voor
de justitiehuisen en het college van procureurs-generaal betreffende het tijdelijk huisverbod
ingeval van huiselijk geweld

-

COL 4/2017 Ministeriële omzendbrief betreffende de seksuele agressie set

-

COL 6/2017 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en van het College
van procureurs-generaal betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake
eergerelateerd, vrouwelijke genitale verminkingen, gedwongen huwelijken en wettelijke
samenwoningen

-

COL 4/2018 van het College van procureurs-generaal betreffende het casusoverleg en het
beroepsgeheim

-

COL 4/2020 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de minister van
Veiligheid en Binnenlandse zaken en het College van procureurs-generaal inzake het
opsporen van potentiële verbanden tussen feiten met seksueel en/of gewelddadig motief

-

COL 15/2020 Tool voor de risico-evaluatie - Omzendbrief betreffende de veralgemening van
het gebruik door de politiediensten en de parketten van een tool voor de eerstelijnsrisicoevaluatie inzake partnergeweld

-

COL 20/2020 Veralgemening van het herbezoek door de politiediensten in situaties van
partnergeweld tijdens de coronacrisis

-

COL 3/2021 Gemeenschappelijke omzendbrief over de audiovisuele opname van het verhoor
van minderjarige en kwetsbare meerderjarige slachtoffers of getuigen van misdrijven

-

COL 5/2022 Wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met
betrekking tot het seksueel strafrecht, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart
2022, met inwerkingtreding op 1 juni 2022
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