In dit document vind je alle relevante internationale regelgeving en beleidsdocumenten terug
-

Verenigde Naties: de Verenigde Naties (VN) zijn een mondiale organisatie van overheden,
samenwerkend op het gebied van internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van
humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar sociaalmaatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

-

Raad van Europa: de Raad van Europa is er om de mensenrechten, rechtsstaat en democratie
in heel Europa te beschermen en te versterken. Het is geen deel van de Europese Unie

-

Europese Unie: de Europese Unie (EU) is een economische en politieke samenwerking van 27
Europese landen (lidstaten). Deze landen hebben de EU bevoegdheden gegeven om
gemeenschappelijk Europees beleid te voeren.

-

Internationale arbeidsorganisatie: de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) verenigt
regeringen, werkgevers en werknemers.

Verenigde Naties
-

UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (1979):
vermeldt niets specifieks over geweld tegen vrouwen maar dit komt wel aan bod in de
Algemene aanbevelingen van het UN Committee on the Elimination of Discrimination against
Women: 12, 19 en 35.

-

Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, dat
onder meer voorziet) in het verbod op geweld, uitbuiting en seksueel misbruik in het gezin
(artikel 19), de bescherming tegen alle vormen van seksuele uitbuiting en seksueel geweld
(artikel 34)

-

UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General
recommendation No. 35 (2017) on gender-based violence against women, updating general
recommendation No. 19 (1992)

-

UN General Assembly Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993): was
het eerste internationale instrument dat geweld tegen vrouwen expliciet aan de orde stelde
en een kader bood voor nationale en internationale actie.

-

De World Conference on Human Rights 1993 erkende geweld tegen vrouwen als een
schending van de mensenrechten en deed een oproep tot de benoeming van een speciale
rapporteur inzake geweld tegen vrouwen in de Vienna Declaration and Programme of Action.

-

De International Conference on Population and Development 1994 legde linken tussen
geweld tegen vrouwen en reproductieve gezondheid en rechten.

-

Beijing Platform for Action of the Fourth World Conference on Women in september 1995:
Declaration and Platform for Action; 12 prioritaire actiedomeinen waaronder geweld tegen
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vrouwen: specifieke acties die regeringen moeten ondernemen om geweld tegen vrouwen
en meisjes te voorkomen en aan te pakken.

-

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006, Article 16

-

De Algemene Vergadering van de VN neemt sinds 2012 tweejaarlijks resoluties aan over het
thema geweld tegen vrouwen. De resoluties betreffen onder meer de intensivering van de
inspanningen om alle vormen van geweld tegen vrouwen uit te bannen, de handel in
vrouwen en meisjes, en de intensivering van de wereldwijde inspanningen voor de
uitbanning van genitale verminking van vrouwen.
o Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2012. Intensification
of efforts to eliminate all forms of violence against women
o Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2012. Trafficking in
women and girls
o Revised draft resolution General Assembly on 16 November 2012. Intensifying global
efforts for the elimination of female genital mutilations
Over deze resoluties wordt tweejaarlijks opnieuw onderhandeld; Verslagen
ingediend tijdens de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de VN 2020
Commission on the Status of women (CSW) is het belangrijkste mondiale
intergouvernementele orgaan dat zich uitsluitend bezighoudt met de bevordering van
gendergelijkheid en de emancipatie van vrouwen. Het is een functionele commissie van de
Economische en Sociale Raad (ECOSOC) en werd opgericht bij ECOSOC-resolutie 11(II) van 21
juni 1946. CSW werkt met meerjarenprogramma’s; voor 2021-2024 zie: ECOSOC resolution
2020/15. In 2021 was de preventie en eliminatie van geweld tegen vrouwen in de openbare
ruimte een van de prioritaire thema’s: CSW 65 (2021) Agreed conclusions, p. 14-22.

-

Zie ook: UN Women Timeline of policy commitments and international agreements
Raad van Europa
-

Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen van geweld tegen vrouwen en
huiselijk geweld (2011): het zogenaamde Verdrag van Istanbul, door België geratificeerd in
2016

-

Verdrag van Istanbul

-

GREVIO onafhankelijke expertengroep monitoring en implementatie Verdrag van Istanbul Country monitoring Belgium

Europese Unie
EU-richtlijnen: een reeks EU-richtlijnen die betrekking hebben op vormen van (gendergerelateerd)
geweld en die min of meer zijn omgezet in Belgische regelgeving en/of in Actieplannen
gendergerelateerd geweld:
-

RICHTLIJN 2003/9/EG VAN DE RAAD van 27 januari 2003 tot vaststelling van
minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten
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-

RICHTLIJN 2004/80/EG VAN DE RAAD van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling
van slachtoffers van misdrijven

-

RICHTLIJN 2004/113/EG VAN DE RAAD van 13 december 2004 houdende toepassing van het
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod
van goederen en diensten; o.a. intimidatie en seksuele intimidatie, komen ook op gebieden
buiten de arbeidsmarkt voor

-

RICHTLIJN 2006/54/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 juli 2006
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking); o.a. over intimidatie en seksuele
intimidatie

-

RICHTLIJN 2008/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december
2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van
onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven: een onderdaan
van een derde land die asiel aanvraagt in een lidstaat wordt niet beschouwd als illegaal
verblijvend op het grondgebied van die lidstaat zolang er geen negatieve beslissing over zijn
aanvraag of een beslissing die een einde maakt aan zijn verblijfsrecht als asielzoeker is
genomen en definitief is geworden. Dit geldt eveneens wanneer de onderdaan van een
derde land een andere status kan genieten zoals de status van slachtoffer van
mensenhandel. Er kan bovendien rekening gehouden worden met de behoeften van
kwetsbare groepen (zowel de begeleide als de niet-begeleide minderjarigen, personen met
een handicap, bejaarden, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige
kinderen en personen die gefolterd of verkracht zijn of andere ernstige vormen van
psychisch, fysiek of seksueel geweld hebben ondergaan)

-

RICHTLIJN 2010/41/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 juli 2010
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig
werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad:
Intimidatie en seksuele intimidatie moeten worden beschouwd als discriminatie en zijn
daarom verboden.

-

RICHTLIJN 2011/99/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 december 2011
betreffende het Europees beschermingsbevel: justitiële samenwerking in strafzaken in de
Unie berust op het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken en
beslissingen; van toepassing op de bescherming van alle slachtoffers, inclusief die van seksegerelateerd geweld

-

RICHTLIJN 2011/36/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2011 inzake
de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers
daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad: erkenning dat
mensenhandel een genderspecifiek fenomeen is en dat vrouwen en mannen vaak om
verschillende redenen aan mensenhandel ten prooi vallen. Daarom moeten bijstands- en
ondersteuningsmaatregelen waar nodig ook genderspecifiek zijn.
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-

RICHTLIJN 2011/95/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 december 2011
inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als
personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor
vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en
voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking Richtlijn 2004/83/EG):
voorwaarden voor het verkrijgen van de vluchtelingenstatus; o.a. daden van vervolging: zoals
daden van lichamelijk of geestelijk geweld, inclusief seksueel geweld, daden van
genderspecifieke of kindspecifieke aard,…

-

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2012
tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming
van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ:
…Geweld dat zich richt tegen een persoon wegens het geslacht, de genderidentiteit of de
genderexpressie van die persoon of waaronder personen van een bepaald geslacht in
onevenredige mate te lijden hebben, wordt aangemerkt als gendergerelateerd geweld…
Deze richtlijn handelt onder meer over diverse informatie aan slachtoffers, schriftelijke
bevestiging bij aangifte politie, contactgegevens i.f.v. communicatie over de zaak,
slachtofferondersteuning,…
VERORDENING (EU) Nr. 606/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 juni
2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke
zaken: van toepassing op beschermingsmaatregelen die gelast worden om een persoon te
beschermen als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat diens leven, fysieke of
psychische integriteit, persoonlijke vrijheid, veiligheid of seksuele integriteit wordt bedreigd,
bijvoorbeeld maatregelen ter voorkoming van enige vorm van gendergerelateerd geweld of
geweld binnen persoonlijke relaties, zoals lichamelijk geweld, pesterijen, seksuele agressie,
belaging, intimidatie of andere vormen van indirecte dwang. Deze verordening is van
toepassing op alle slachtoffers, ongeacht of zij slachtoffers zijn van gendergerelateerd
geweld. Deze verordening moet gezien worden als een aanvulling op Richtlijn 2012/29/EU
(strafzaken).

-

-

RICHTLIJN 2013/32/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 juni 2013
betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de
internationale bescherming (herschikking)

-

RICHTLIJN 2013/33/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 juni 2013 tot
vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming
(herschikking)

-

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ter bestrijding
van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld COM/2022/105 final

Internationale Arbeidsorganisatie
-

IAO-Verdrag betreffende geweld en intimidatie, 2019 (nr. 190): nog niet geratificeerd door
België, wel door Vlaanderen (Decreet van 30 april 2021 tot instemming met het verdrag nr.
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190 betreffende geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen door de
Internationale Arbeidsorganisatie in haar honderd en achtste zitting op 21 juni 2019)
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