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MIRABAL 
BELGIE 
EISEN 2022 

27 november 2022: Internationale dag van de strijd 
tegen geweld op vrouwen 
 
Eisen van het strijdplatform Mirabal tegen geweld op 

vrouwen: de verenigingen actief tegen geweld op vrouwen, in 

toepassing van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld (Verdrag van Istanbul) 
 
Minimaal of light geweld tegen vrouwen bestaat niet. De verschillende soorten 
van geweld op vrouwen zijn met elkaar verbonden en maken deel uit van 
eenzelfde systeem van dominantie. Ze moeten dus bestreden worden met 
dezelfde kracht en overtuiging. 
 
Vrouwelijke slachtoffers van gendergeweld in België 

We vragen aan de overheid een concreet beleid tegen de intimidatie van 
vrouwen op straat en de integratie van een genderdimensie in de plannen voor 
verstedelijking, dit om de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte te 
garanderen. 
Wij vragen dat de Belgische regering een bestendige procedure op punt stelt 
die aan elk slachtoffer van gendergeweld, welke de verblijfssituatie (zelfs 
illegaal) ook is, de mogelijkheid biedt om klacht neer te leggen. 
Er moet een registratiemogelijkheid voorzien worden zodat banaliseren en 
minimaliseren niet meer mogelijk zijn. 
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Voor de politiediensten, de magistraten en de diensten van de eerste lijn dient 
een permanente vorming over seksueel, familiaal en seksistisch geweld, met 
inbegrip van gendergeweld, beschikbaar te zijn. In alle politiezones moet het 
aantal gespecialiseerde mensen toenemen. 
 
Wij vragen voor alle slachtoffers van partnergeweld en hun kinderen een 
veilige huisvesting met psychologische, juridische en administratieve 
ondersteuning. 
 
Vrouwen als slachtoffer van feminicide 

De federale regering heeft op 28 oktober ll. een wetsontwerp aangenomen 
inzake preventie en bestrijding van feminicide en gendergerelateerde 
dodingen alsook het daaraan voorafgaande geweld. Wij ondersteunen dit 
wetsontwerp waardoor ons land over de juiste instrumenten zal beschikken 
om de mogelijke slachtoffers van feminicide te beschermen en om 
maatregelen te nemen tegen deze misdaden. 
 
De toekomstige wet definieert officieel het begrip feminicide, en ook de 
verschillende vormen van geweld die eraan kunnen voorafgaan, zoals seksueel 
en psychologisch geweld en dwang. 
 
De wet moet het mogelijk maken om statistische gegevens te verzamelen, de 
rechten van slachtoffers te verbeteren, hen te beschermen en vorming voor 
politie en magistratuur te voorzien. 
 
Slachtoffers van een poging tot feminicide moeten aanspraak kunnen maken 
op aanvullende rechten, zoals ondervraagd worden door iemand van het 
politiekorps van het geslacht van hun keuze, discreet ontvangen worden in een 
aangepast lokaal door een politieagent(e) die voldoende weet over 
gendergerelateerd geweld, en ook informatie krijgen over 
beschermingsmaatregelen, zoals het antistalking alarm (een app om een 
alarm te kunnen uitsturen naar de politie), tijdelijk verblijfsverbod in de 
woning, plaats- en contactverbod, geheim adres, enz. 
 
Om politie en justitie te helpen de risico’s en het gevaar beter in te schatten 
moeten zij tijdens de ondervraging een instrument voor risicobeoordeling en -
beheer gebruiken. 
 
Jaarlijks zal een rapport opgesteld worden met de belangrijkste statistieken, 
zoals de kenmerken van slachtoffers en daders en de relatie tussen beiden. 



3 
 

Vrouwelijke slachtoffers van intrafamiliaal of partnergeweld willen bescherming voor 
hun kinderen in geval van scheiding 

Wij vragen een hervorming van de wet van 18 juli 2006 in verband met een 
gelijk verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn. 
Die wet moet rekening houden met intrafamiliaal geweld en mag niet uitgaan 
van het syndroom van oudervervreemding, dat elke wetenschappelijke basis 
mist. 
 
Vrouwen in een eenoudergezin 

Eén kind op vier groeit op in een eenoudergezin. 
Wij vragen structurele steun voor de alleenstaande ouder, zoals een verhoging 
van het aanbod van sociale woningen, tijdelijke huisvesting in geval van 
intrafamiliaal geweld en gemakkelijke toegang tot kinderopvang. Het single 
ouderschap mag niet tot ongelijkheden leiden. 
 
Vrouwen willen dat abortus volledig uit het strafrecht verdwijnt, dat het 
beschouwd wordt als een exclusieve medische handeling, die beantwoordt aan 
de wettelijke voorschriften wat betreft de rechten van de patiënt. 
 

Wij vragen de verlenging van de wettelijke termijn van 
zwangerschapsafbreking van 12 naar 18 weken en de verkorting van de 
bedenktijd naar 48u. 
 
Wij vragen concrete maatregelen om het artsentekort aan te vullen via de 
inschrijving van de praktische vorming in de algemene geneeskundige 
opleiding. 
 
Vrouwen die internationale bescherming vragen 

Vrouwen zijn de eerste slachtoffers in gewapende conflicten. De gevolgen zijn 
loodzwaar: verkrachting, gedwongen huwelijken, gedwongen sterilisaties of 
abortussen, genitale verminking. 
 
Vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld in hun land van herkomst krijgen 
tijdens hun migratietraject en bij aankomst in ons land vaak opnieuw met 
geweld te maken. Deze continuïteit verzwaart hun kwetsbaarheid en hun 
behoefte aan bescherming. 
 
Wij roepen de Belgische regering op om bescherming te garanderen voor deze 
vrouwen en tijdens de duur van de asielprocedure rekening te houden met de 
gendergerelateerde aspecten en met hun bijzondere kwetsbaarheden. De 
onthaalstructuren moeten beantwoorden aan hun specifieke behoeften. 
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Wij klagen het tekort aan vrouwelijke tolken aan, alsook het feit dat vrouwen 
die het slachtoffer zijn van genitale verminking en ander gendergerelateerd 
geweld over hun ervaringen moeten spreken in het bijzijn van mannen van hun 
eigen gemeenschap. 
 
Wij vragen dat de vertegenwoordigers van de EU en van het CGVS 
(Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen) vorming 
krijgen over geweld tegen vrouwen. Zij moeten immers vaststellingen doen en 
ondersteuning aanbieden. 
 

Wij vragen voor bepaalde nationaliteiten een omkering van de bewijslast, 
gebaseerd op een vermoeden van gendergebonden vervolging. Het onderzoek 
moet zich toespitsen op het risico van vervolging in geval van terugkeer naar 
het land, eerder dan op de geloofwaardigheid van het verhaal. 
 
Vrouwelijke slachtoffers van intrafamiliaal geweld die hun land moe(s)ten ontvluchten 

Wij vragen de aflevering van humanitaire visa (art. 9 bis van de wet van 15 
december 1980) aan vrouwen die in hun thuisland blootgesteld werden aan 
gendergerelateerd geweld (gedwongen huwelijk, genitale verminking, 
gedwongen abortus, oorlogsverkrachting…). Dit om een gevaarlijk 
migratieparcours te vermijden en om, in welbepaalde omstandigheden, 
tegemoet te komen aan de onmogelijkheid om te voldoen aan de verplichte 
voorwaarden in verband met gezinshereniging. 
 
Migrantenvrouwen/huispersoneel 

Vrouwelijke migranten bevinden zich doorgaans in precaire socio-
economische situaties waardoor ze zich verplicht zien om te werken in jobs 
binnen de zorg- en schoonmaaksector. Vrouwelijk huispersoneel zonder 
papieren vormt een nog meer kwetsbare groep omdat die job dikwijls de enige 
bron van inkomsten is. Deze meisjes en vrouwen bevinden zich in een 
afhankelijke financiële situatie. Daardoor wordt het nog moeilijker om een 
klacht neer te leggen tegen misbruik.  
 
Conventie 189 van de ILO betreffende het huispersoneel verplicht de 
deelnemende landen om garanties te bieden inzake dagelijkse en wekelijkse 
rusttijden, arbeidsduur, loon- en werkvoorwaarden ….en om deze mensen 
adequaat te beschermen tegen geweld en uitbuiting. 
 
Vrouwelijke slachtoffers van intrafamiliaal geweld in het kader van gezinshereniging 

Vrouwen die in het kader van gezinshereniging in ons land aankomen, zijn 
afhankelijk van de administratie, hebben geen recht op een autonoom verblijf 
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en zien hun verblijf voor vijf jaar verbonden aan een samenlevingsverband met 
de persoon die ze hier vervoegd hebben. 
Indien de relatie stopt, komt er een einde aan hun verblijfsrecht en komen ze 
terecht in een extreem precaire situatie. 
 
Indien, ondanks de scheiding, het behoud van het verblijfsrecht kan worden 
aangevraagd omdat de vrouw slachtoffer is van intrafamiliaal geweld, blijft het 
zeer moeilijk om dit geweld te bewijzen en kan het bewijsmateriaal niet 
worden ingeroepen tijdens de procedure van gezinshereniging. De Dienst 
Vreemdelingenzaken is niet gebonden aan een wettelijke termijn om 
beslissingen in verband met toekenning of handhaving van verblijfsrecht 
kenbaar te maken.  
 
De vrouwelijke slachtoffers van geweld kunnen maanden in onzekerheid leven 
wat betreft de intrekking van hun verblijfsrecht. Dit verhoogt hun 
kwetsbaarheid en duwt hen in een soort tolerantie van geweldsituaties. 
 
Wij vragen dat deze vrouwen een autonoom verblijfsrecht toegekend krijgen, 
zonder rekening te houden met de duur van de relatie. 
 
Vrouwen zonder papieren 

Wij vragen de regularisatie van mensen zonder papieren die zich op het 
grondgebied bevinden, en dit op basis van heldere en permanente criteria: 
duurzame maatschappelijke binding, werk, risico van inbreuk op een 
grondrecht in geval van verwijdering. 
 
Vrouwen op de arbeidsmarkt 

Wij vragen de erkenning van de zwaarte van bepaalde typisch ‘vrouwelijke’ 
beroepen en een herwaardering van de zogenaamd essentiële beroepen, die 
niet altijd de eigen keuze van de werkneemsters zijn, maar voortkomen uit de 
structurele ongelijkheden en stereotypes die vandaag nog altijd de 
arbeidsmarkt teisteren. 
 
Wij vragen aan de Belgische regering om Conventie 190 van de ILO over 
geweld en intimidatie op de werkvloer te ratificeren en de openbare en 
privéwerkgevers aan te sporen om actie te ondernemen in de strijd tegen 
gendergebonden geweld op de werkvloer. 
 
Vrouwen en gezondheid 

Wij vragen een versterkte sensibilisering voor de screening van borst- en 
baarmoederhalskanker, wetenschappelijk onderzoek naar endometriose en 
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rapportering van feiten van gynaecologisch en obstetrisch geweld. Dit alles om 
nog meer preventief te werken. 
 
Vrouwen en hun fundamentele rechten: gelijkheid en non discriminatie 

Wij vragen de veroordeling van alle vormen van geweld tegen vrouwen die 
leiden tot schade en leed van fysieke, seksuele, psychologische of 
economische aard. Wij vragen ook om alle vormen van discriminatie van 
vrouwen te veroordelen en onmiddellijk wetgevende initiatieven en andere 
noodzakelijke maatregelen te nemen om discriminatie te voorkomen en 
vrouwen het recht te garanderen op bescherming tegen geweld zowel in de 
publieke als in de private sfeer. 
 
Vrouwen en de ecologische transitie 

Wij ondersteunen de transitie naar een socialer energiemodel, naar een meer 
rechtvaardige en meer humane maatschappij. 
 
Verenigingen die de rechten van vrouwen verdedigen 

Wij vragen verhoogde steun voor de organisaties en diensten van de 
gespecialiseerde bijstand en we vragen om rekening te houden met hun 
expertise in elke fase van de uitwerking van het beleid. Hun werk moet 
vergemakkelijkt worden via financiering van hun structurele en meerjarige 
noden.  
 
 

Wij rekenen op een massale bijeenkomst op zondag 27 november 
a.s. om 13u in Brussel (Kunstberg, nabij het Centraal Station)! 

 
Oproep voor gedecentraliseerde acties  
Indien u op dezelfde dag een gedecentraliseerde actie in uw stad of gemeente 
wil organiseren, contacteer ons via mirabalbelgium0@gmail.com. 

 
Deze eisen zijn gebaseerd op 
de expertise van de verenigingen die de rechten van vrouwen verdedigen, 
op de aanbevelingen aan de Belgische regering door GREVIO; het 
onafhankelijk comité belast met het in werking stellen van het Verdrag van 
Istanbul: https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/belgium, 
en op de aanbevelingen van Ciré van juli 2022 m.b.t. de strijd tegen geweld op 
vrouwelijke migranten: hoever staat men in 
België?:www.cire.be/publication/lutte-contre-les-violences-faites-aux-
femmes-migrantes-ou-en-est-la-belgique/ 

 

mailto:mirabalbelgium0@gmail.com
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/belgium
http://www.cire.be/publication/lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-migrantes-ou-en-est-la-belgique/
http://www.cire.be/publication/lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-migrantes-ou-en-est-la-belgique/
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Onze eisen passen in het NATIONAAL ACTIEPLAN IN DE STRIJD TEGEN 
GENDERGERELATEERD GEWELD 2021-2025 

 
Lijst van organisaties die meegewerkt hebben aan de realisatie van de 
eisen van het Nationaal Strijdplatform tegen het geweld op vrouwen 
MIRABAL BELGIUM november 2022: 

 
- Gams Belgique (Groupe de lutte contre les mutilations sexuelles) 
- Vie Féminine 
- Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB) 
- Vrouwenraad 
- Siempre vzw/asbl 
- SORALIA 
- COMITE INTERNACIONAL PERUANO CIP-ASBL 

 
 

https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/nationaal_actieplan_in_de_strijd_tegen_gendergerelateerd_geweld_2021_2025
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/nationaal_actieplan_in_de_strijd_tegen_gendergerelateerd_geweld_2021_2025

