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Inleiding 
In 2022 bestaat het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het zogenaamde Verdrag van Istanbul) elf jaar.  

37 Europese landen hebben het Verdrag geratificeerd. België ondertekende het Verdrag op 11 

september 2012 en ratificeerde het op 14 maart 2016. Turkije trok zich terug in maart 2021.  

Het is het eerste Europese bindend instrument dat de klemtoon legt op de aspecten van preventie, 

bescherming, vervolging en een gecoördineerd beleid inzake geweld op vrouwen en familiaal 

geweld. 

 

Deze nota geeft een stand van zaken in België/Vlaanderen over de implementatie van de artikels 

van het Verdrag van Istanbul en bevat: 

- de aanbevelingen van de Coalitie Samen tegen Geweld (waarvan de Vrouwenraad lid is) 

uit hun schaduwrapport 2019 

- de aanbevelingen van GREVIO uit hun eerste evaluatierapport over België 2020; met vier 

urgentiegraden: 

o onmiddellijke actie vereist  

o lacunes die opgevuld moeten worden    

o tekortkomingen die in een later stadium mogelijke maatregelen vereisen 

o kleine leemten die moeten worden opgevuld of voorstellen voor begeleiding 

in het uitvoeringsproces 

 

- de replieken van België 2020 op de aanbevelingen van GREVIO 

- de aanbevelingen van het Comité van de Partijen van de Raad van Europa 2020 

- de voorlopige resultaten volgens de Vrouwenraad en daarvoor baseren we ons onder meer 

op federale en Vlaamse beleidsdocumenten (zoals bijvoorbeeld actieplannen geweld en 

beleidsnota’s) 

We voegen er ook nog, waar relevant, de aanbevelingen over seksueel geweld aan toe uit het 

onderzoek UN-MENAMAIS - Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of 

Sexual Violence in Belgium 2021.1 

De Belgische regering moet tegen 15 december 2023 aan het Comité van de Partijen van de Raad 

van Europa verslag uitbrengen over de maatregelen die zijn genomen om de uitvoering van het 

Verdrag op de bovengenoemde gebieden te verbeteren.  

Dit document krijgt jaarlijks een update. 

 
1 : https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/Press/20210615_Press_UNMENAMAIS_nl.pdf  

https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/Press/20210615_Press_UNMENAMAIS_nl.pdf
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Referentiedocumenten 

Raad van Europa en GREVIO 

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

en huiselijk geweld (2011) 

Council of Europe, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and 

combating violence against women and domestic violence (2011) 

Schaduwrapport van de Coalitie Samen tegen geweld op vrouwen (2019) (FR) 

GREVIO eerste Evaluatierapport over België (2020) (FR) 

Commentaar van de Belgische regering (2020) (FR)  

Council of Europe Recommendations by the Committee of the Parties (2020) 

GREVIO, Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports (2021) 

GREVIO, Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports (2022) 

Actieplannen federale regering en deelregeringen 

Stop Violence Brussels. Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, 16 juli 2020 

Vlaams Actieplan ter bestrijding van Seksueel Geweld, 23 oktober 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, 26 november 

2020 

Vlaams actieplan voor een betere bescherming van slachtoffers en een strakkere aanpak van 

tienerpooiers, 24 september 2021 

Nationaal Actieplan in de strijd tegen gendergerelateerd geweld 2021-2025, 26 november 2021: 

Het plan is gebaseerd op de volgende zeven pijlers:  

• het aannemen van een conceptueel referentiekader over gendergerelateerd geweld 

• het voeren van een geïntegreerd beleid waarbij alle sectoren en het maatschappelijk 

middenveld worden betrokken om samen op te treden tegen gendergerelateerd geweld, en 

het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens om de kennis over 

gendergerelateerd geweld te verbeteren 

https://rm.coe.int/1680462530
https://rm.coe.int/1680462530
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a
http://vrouwenraad.be/file?fle=52308&ssn=
https://rm.coe.int/rapport-du-grevio-sur-la-belgique-/16809f9a2b
https://rm.coe.int/grevio-inf-2020-16-final-comments-government-belgium/16809f9a2d
https://rm.coe.int/ic-cp-inf-2020-8-rec-cop-belgique-fre/pdfa/1680a0be8b
https://rm.coe.int/horizontal-review-study-2021/1680a26325
https://rm.coe.int/prems-010522-gbr-grevio-mid-term-horizontal-review-rev-february-2022/1680a58499
https://equal.brussels/wp-content/uploads/2020/06/Brussels_Plan_Geweld_DEF.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1613238
https://sarahschlitz.be/plan-daction-federal-de-lutte-contre-les-violences-de-genre-et-intrafamiliales-a-la-suite-de-la-2eme-vague-covid-19/
https://sarahschlitz.be/plan-daction-federal-de-lutte-contre-les-violences-de-genre-et-intrafamiliales-a-la-suite-de-la-2eme-vague-covid-19/
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=430538e2788b896ef50c384a5fc28c30fc8d2aa8&file=fileadmin/sites/sdec_III/upload/sdec_III_super_editor/sdec_III_editor/documents/Violence/Plan_intra_francophone_violences_faites_aux_femmes_FINAL.pdf
https://sarahschlitz.be/wp-content/uploads/sites/300/2021/11/20211125-NAP-2021-2025-clean-NL.pdf
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• de preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en 

responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te 

pakken 

• het beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gendergerelateerd 

geweld en hun omgeving (met inbegrip van kinderen die aan dergelijk geweld worden 

blootgesteld) door de opvolging rond hen te centreren 

• het bijsturen en moderniseren van het strafrechtelijk beleid inzake gendergerelateerd 

geweld, met bijzondere aandacht voor de bescherming van slachtoffers en hun erkenning 

als zodanig 

• ervoor zorgen dat in het asiel- en migratiebeleid rekening wordt gehouden met 

gendergerelateerd geweld 

• optreden en strijden tegen gendergerelateerd geweld op internationaal vlak 

Vlaanderen: Plan Samenleven: ondersteuning voor lokale besturen: 

• Mededeling aan de Vlaamse Regering (8/10/2021): Horizontaal Integratie- en Gelijke 
Kansenbeleidsplan 2020-2024, actualisering 2021 

• Bijlage bij de mededeling:  Horizontale Integratie- en Gelijke 
Kansenbeleidsplan (actualisatie 2021): 

5. In Vlaanderen is er geen plaats voor discriminatie, racisme en seksisme. We maken van 

Vlaanderen het voorbeeld in deze strijd: 

- Actie 5.3: Straatintimidatie tegengaan 

- Actie 5.4: Het omstaanders-principe 

 

Nationaal Veiligheidsplan van de Federale politie 2022-2025 : 

 

Het Nationaal Veiligheidsplan duidt 15 veiligheidsfenomenen aan die door de politiediensten 

aangepakt zullen worden in de basis-, de gespecialiseerde en/of de geïntegreerde politiewerking. 

Voor de beschreven veiligheidsfenomenen moet ingezet worden op een sterkere verankering van 

de politionele aanpak, o.a.: 

 

Misdrijven tegen de fysieke en de psychische integriteit: 

 

Het gaat hier om de misdrijven die vallen onder Titel VIII van het Strafwetboek, meer bepaald de misdaden 

en wanbedrijven tegen personen zoals bijvoorbeeld moord en doodslag, onopzettelijke doodslag, folteringen, 

belaging, de misdrijven inzake mensenhandel waaronder seksuele uitbuiting, exploitatie van de bedelarij, 

gedwongen criminaliteit, orgaanhandel, … Doodslag (doden met het oogmerk te doden) gepleegd met 

voorbedachten rade wordt moord genoemd. Moorden gepleegd door een bekende dader worden in de 

meeste gevallen door de lokale politiediensten onderzocht, waar de moorden gepleegd door een onbekende 

dader bij uitstek het werkterrein van de arrondissementele diensten van de Federale gerechtelijke politie zijn. 

In beide gevallen is eveneens het werk van de technische en wetenschappelijke politie van de Federale 

Politie, meer bepaald het sporenonderzoek, belangrijk. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale kwaliteit 

van de vaststellingen en onderzoeken van levensdelicten. Het plaatsonderzoek wordt nu reeds digitaal 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/gelijke_kansen/MED%20VR%202021%200810.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/gelijke_kansen/MED%20VR%202021%200810%20-%20bijlage.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/gelijke_kansen/MED%20VR%202021%200810%20-%20bijlage.pdf
https://www.politie.be/5998/nl/over-ons/geintegreerde-politie/het-nationaal-veiligheidsplan
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vastgelegd maar de Federale gerechtelijke politie onderzoekt verder hoe innovatieve onderzoekstechnieken 

zoals de 360°-visualisatie en het 3D-scannen van de plaats delict tot de optimalisatie van dit informatie- en 

rechercheproces kunnen bijdragen. Belaging is het ernstig verstoren van de rust van een persoon, terwijl 

men wist of had moeten weten dat zijn gedrag dit effect had kunnen veroorzaken. Dit kan zowel in de 

privésfeer (tussen partners of ex-partners), als in de professionele sfeer (collega’s), maar kan ook op 

bekende mensen (zangers, tv-beroemdheden, …) betrekking hebben. Zeker in de privésfeer zijn de 

slachtoffers voornamelijk vrouwen. Sinds 2020 en de publicatie van de COL 15/202020 is er een verhoogde 

aandacht voor geweld tegen vrouwen met als doel feminicide te voorkomen. Ook haatmisdrijven, 

haatspraak en andere vormen van discriminatie worden consequent aangepakt. Zij vormen immers een 

ernstige bedreiging voor de fysieke en psychische integriteit van het individu en geven aanleiding tot een 

toenemend onveiligheidsgevoel en een groeiende maatschappelijke polarisering en extremisme. 

 

Intrafamiliaal en seksueel geweld: 

 

De invulling van intrafamiliaal geweld (IFG) voor de politiediensten in België wordt bepaald in de 

omzendbrief COL 03/2006 van het College van procureurs-generaal. IFG wordt er omschreven als “iedere 

vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen leden van eenzelfde familie, ongeacht 

hun leeftijd”. IFG komt voor in verschillende verschijningsvormen, vertrekkende vanuit de relatie tussen de 

dader en het slachtoffer en de leeftijd van het slachtoffer: • partnergeweld; • kindermishandeling en -

verwaarlozing; • ouderenmishandeling; • eergerelateerd geweld; • gedwongen huwelijk en huwelijkse 

gevangenschap; • kinderontvoering; • vrouwelijke genitale verminking; • stalking/belaging. 

 

Tijdens de COVID-19 crisis en vooral tijdens de eerste golf van de pandemie in België stond het 

intrafamiliaal geweld centraal in het publieke en politieke discours. Het openbaar leven viel zo goed als stil. 

Het gebrek aan dagelijkse structuur, een beperkt(er) sociaal netwerk en sociaal isolement zijn risicofactoren 

voor familiaal geweld. Dit in combinatie met toegenomen angst en stress kan leiden tot meer spanningen in 

gezinnen en tot een escalatie van familiaal geweld. Tijdens de lockdown was er dan ook een verhoogd risico 

op intrafamiliaal geweld. Vanuit hulpverleningsorganisaties uit het sociaal-maatschappelijk middenveld 

kwamen signalen dat er meer meldingen waren van intrafamiliaal geweld. Via wetenschappelijke studies 

werd nagegaan wat de impact van de coronamaatregelen is op, onder andere, relaties en geweld. Zo heeft, 

volgens een onderzoek van de UGent25, één op vier deelnemers tijdens de eerste fase van de lockdown 

geweld meegemaakt als slachtoffer of getuige. Eén op vijf is zelf slachtoffer geworden en één op zes had er 

weet van dat iemand anders waarmee hij of zij samenleeft tijdens deze periode geweld meemaakte. Uit 

dezelfde bevraging blijkt dat minder dan één op vier slachtoffers professionele hulp zocht. Bijna niemand 

(slechts 4 %) meldde het geweld bij de politie. De meldingen bij de politie zijn dus slechts het topje van de 

ijsberg. Binnen de politiële criminaliteitsstatistieken wordt intrafamiliaal geweld, in navolging van de indeling 

in COL 03/2006 inzake de definitie van intrafamiliaal geweld, afgebakend volgens vier vormen van geweld 

(fysiek, seksueel, psychisch en economisch geweld) en drie types relatie (binnen het koppel, tegen 

afstammelingen en tegen andere leden van de familie). In 2020 werden door de politiediensten 37 457 feiten 

van geweld binnen het koppel geregistreerd (zgn. partnergeweld). Dit ligt in dezelfde lijn als het aantal 

registraties door de politie in de voorgaande jaren. Daarnaast werden 5 331 dergelijke feiten geregistreerd 

tegen afstammelingen en 6 993 feiten tegen andere leden van de familie. Ook deze cijfers liggen in dezelfde 

lijn als de voorgaande jaren. Hiervan kenden 12 feiten een dodelijke afloop. 

 

Seksueel geweld kan onderdeel uitmaken van IFG maar is ruimer. Daders van seksueel geweld zijn zowel 

bekenden – ook buiten de familiale context – als onbekenden. De Belgische strafwetgeving omschrijft 

verschillende vormen van seksueel geweld. De voornaamste zijn aanranding van de eerbaarheid en 

verkrachting (hoofdstuk V Sw.). Nog andere vormen van seksueel geweld die worden onderscheiden, zijn 

openbare zedenschennis (art. 383 Sw.); kinderpornografie (art. 383bis Sw.); aanzetten tot ontucht (art. 379 

Sw.); voyeurisme (art. 371/1 Sw.); grooming (contact via ICT met minderjarige -16) (art. 377quater Sw.), enz. 
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Ook seksueel geweld kent afhankelijk van de context waarin het voorkomt of de relatie tussen dader en 

slachtoffer verschillende verschijningsvormen, onder andere: • ongewenst seksueel gedrag op het werk; • 

seksueel misbruik door een therapeut; • seksueel misbruik in instellingen seksueel overschrijdend gedrag in 

de sport; • sextortion; • wraakporno; • … Bij de aanpak van intrafamiliaal geweld en seksueel geweld zal 

tevens aandacht gaan naar de aspecten die onder de beschrijving van gendergerelateerd geweld en 

huiselijk geweld vallen overeenkomstig de bepalingen van de Conventie van Istanbul. 

 

In 2020 werden 1 438 verkrachtingen van minderjarigen geregistreerd, 2 230 aanrandingen van de 

eerbaarheid en 599 aanslagen tegen de zeden of aanzetten tot ontucht. De specifieke modus grooming 

werd 157 maal geregistreerd in 2020. Ten aanzien van meerderjarigen werden 1 834 verkrachtingen en 968 

aanrandingen van de eerbaarheid geregistreerd. In 2020 waren er 165 geregistreerde groepsverkrachtingen. 

Bovenstaande cijfers m.b.t. politieregistraties zijn niet meer dan een eerste indicatie en een sterke 

onderschatting van het werkelijke aantal feiten. Zowel intrafamiliaal als seksueel geweld kennen een laag 

aangiftepercentage en bijgevolg een groot dark number. 

 

POLITIEAANPAK  

De voorgestelde aanpak houdt rekening met de recente maatschappelijke ontwikkelingen en 

beleidsinitiatieven (o.a. het Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 

2021- 2025). Ook de Europese aanbevelingen van het evaluatieverslag 2020 van GREVIO (Group of 

Experts on Action against Women and Domestic Violence) werden grondig bestudeerd en verwerkt. Inzake 

volgende elementen zullen de nodige initiatieven worden genomen:  

Basispolitiezorg De Geïntegreerde Politie rolt de reeds lopende initiatieven (zoals de zorgcentra seksueel 

geweld) en het gebruik van de beschikbare instrumenten voor risicobeperking en -beheersing zoals de 

risicotaxatie en de technologische middelen voor noodcommunicatie uit. De inschatting van de risico’s moet 

dynamisch gebeuren tijdens alle contacten met de slachtoffers en in alle stadia van het onderzoek 

Statistieken Uit het GREVIO-rapport is gebleken dat België niet beschikt over gegevens over de slachtoffers, 

hun geslacht en hun relatie met de dader voor alle vormen van geweld die onder de Conventie van Istanbul 

vallen. De Geïntegreerde Politie neemt de nodige initiatieven om de statistieken te verbeteren.  

Dadergericht werken De verhoogde aandacht voor het slachtoffer bij aanvang van de strafrechtelijke 

procedure mag niet uit het oog doen verliezen dat weinig daders vervolgd worden. Daarom zet de politie 

verder in op de uitbouw van de VICLAS-databank en participeert ze ook actief aan verbeterprojecten die 

door Justitie worden geïnitieerd zoals de contextuele forensische onderzoeksstrategie die sinds 2017 

geïmplementeerd werd bij het parket van Antwerpen en tot hogere veroordelingscijfers heeft geleid. Verder 

zijn initiatieven mogelijk om de verhoor- en onderzoekstechnieken naar verdachten in gendergerelateerde 

materies te optimaliseren.  

Opleidingen Momenteel bestaan er verschillende opleidingen rond intrafamiliaal en seksueel geweld, zowel 

in de basisopleiding als onder de vorm van voortgezette opleidingen. Het ontbreekt echter aan een overzicht 

en aan uniformiteit. De inhoud van de opleidingen dient te worden aangepast aan de vigerende wetgeving 

en lopende beleidsinitiatieven. Alle initiatieven dienen gebaseerd te zijn op een gendergerelateerde visie op 

geweld, in overeenstemming met de Conventie van Istanbul. Hierbij is het belangrijk oog te hebben voor het 

onderscheid tussen de ‘politie-generalist’ (interventie, onthaal, wijkwerking, …) die gesensibiliseerd is voor 

de problematiek en de ‘specialist’ (vb. zedeninspecteur, slachtofferbejegenaar, referentiepersoon, …). In 

samenwerking met de Nationale Politieacademie (ANPA) en de provinciale scholen wordt een beleid 

uitgewerkt waarbij kwaliteitsnormen gehanteerd en verspreid worden voor opleidingen (en de opleiders die 

ze geven). Deze kwaliteitsnormen dienen een genderbenadering en het uitbannen van stereotypes en 

kwetsbaarheidsfactoren te omvatten Ten slotte dient gewerkt te worden aan een beter begrip van 

psychologisch geweld en nieuwe vormen van geweld en de bijhorende onderzoeksmogelijkheden en 

toepasselijke bepalingen van het Strafwetboek.  

Netwerken Er worden netwerken opgericht van alle referentiepersonen (Federale en Lokale Politie, parket, 

…) voor alle gendergerelateerde materies. Hiervoor zal maximaal gebruik gemaakt worden van nieuwe 
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technologische tools. Het doel is de juiste en volledige informatie op de snelst mogelijke manier aan de juiste 

bestemmeling te verspreiden en uitwisseling van goede praktijken aan te moedigen.  

Ketengerichte aanpak De politie wil haar bijdrage aan de multidisciplinaire aanpak vergroten. Hiertoe zal een 

rondetafelconferentie georganiseerd worden met alle relevante partners (administraties, FOD’s, Child Focus, 

preventie seksueel geweld, casusoverleg en -coördinatie, ketengerichte aanpak (o.a. Family Justice 

Centers), parket, sociale hulpverlening). Samen met alle relevante partners in de multidisciplinaire aanpak 

van slachtoffers en daders van intrafamiliaal en seksueel geweld, met oog voor de culturele eigenheid van 

het slachtoffer, wil de politie de gerechtvaardigde verwachtingen van deze partners naar de politie toe beter 

in beeld brengen en ter zake maatregelen nemen. De politie wil daarnaast ook haar bijdrage blijven leveren 

in tal van werkgroepen op alle niveaus om de strijd tegen intrafamiliaal en seksueel geweld te voeren, dit 

zowel nationaal als internationaal.  

Kindermisbruik Tijdens de COVID-pandemie was een onmiskenbare stijging van de cybercriminaliteit vast te 

stellen. Alle indicatoren wijzen erop dat ook het online-misbruik is toegenomen. Er waren aanwijzingen dat 

deze toename vooral uitgesproken was op het gebied van het downloaden en delen van materiaal van 

seksueel misbruik van kinderen, online-kinderlokkerij en het nemen van risico’s door minderjarigen. De 

precieze redenen hiervoor zijn nog onduidelijk, maar de vaststelling is dat de groep overtreders meer 

technologisch bekwaam is geworden dan vóór de COVID-pandemie. Elke vorm van lichamelijk, emotioneel 

of seksueel geweld waar kinderen het slachtoffer van zijn, online of offline, is onaanvaardbaar. Twee 

belangrijke tendensen kenmerken de aanpak van de politie in dit fenomeen. • Internationalisering van de 

aanpak Beelden en video’s overschrijden nationale en Europese grenzen in een oogwenk. Misbruik dat in 

het ene land of werelddeel wordt gepleegd, wordt in een ander land of werelddeel bekeken. Internetbedrijven 

weten vaak niet waar dit misbruik plaatsvindt. Binnen de Europese beleidscyclus van het EMPACT-

raamwerk werd “kindermisbruik” als één van de prioriteiten naar voor geschoven voor de periode 2022-2025. 

Om kindermisbruik online en offline, te bestrijden, met inbegrip van de productie en verspreiding van 

materiaal waarin kinderen worden misbruikt, alsook online seksuele uitbuiting van kinderen, werken de 

politie en andere actoren samen, en maken daarbij gebruik van instrumenten zoals opleiding en 

gezamenlijke operationele acties om criminele netwerken, hun structuren en bedrijfsmodellen te 

ontmantelen. • Doelgerichte technologische innovatie De specifieke uitdagingen van het online 

kindermisbruik, vergen ontwikkeling van specifieke technologie om te helpen bij het opsporen, verwijderen 

en melden van dit materiaal (met bijvoorbeeld implementatie van artificiële intelligentie). De behoefte om 

kinderen veilig te houden en het evenwicht te behouden met de fundamentele grondrechten vereist innovatie 

die doelmatig en doelgericht is. De politie gaat hiervoor partnerschappen aan met zowel de platformen, 

industriële actoren als academische partners in een triple-helix-model.  

Wendbaar inspelen op veranderende omstandigheden De COVID-pandemie heeft ons geleerd dat plannen 

moeten aangepast worden in functie van de veranderende context. Ook technologisch kunnen er grote en 

plotse evoluties zijn die nieuwe fenomenen doen ontstaan, of bestaande fenomenen versterken. De aanpak 

van intrafamiliaal geweld en seksueel geweld dient dan ook regelmatig herbekeken te worden. Door de 

aanpak periodiek te evalueren tijdens de duur van het NVP, wil de politie wendbaar inspelen op nieuwe 

fenomenen of tendensen. Hierbij zal de aanpak worden afgetoetst aan de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek zoals de UN-MENAMAIS-studie28 uit 2021, waaruit onder andere blijkt dat mensen in een 

kwetsbare positie en minderheidsgroepen (ouderen, LGBTQIA+, migranten) een verhoogd risico hebben op 

slachtofferschap. De “Taskforce Kwetsbare Personen” werd gereactiveerd om zwakkere mensen te helpen 

om de COVID-19 crisis te boven te komen. Hierbij gaat ook specifieke aandacht naar intrafamiliaal geweld. 

Meerdere projecten worden uitgewerkt, waaronder een impulsbeleid ten behoeve van steden en gemeenten 

om projecten uit te werken ter preventie van intrafamiliaal geweld en dit in samenwerking met andere 

gemeenten van hun politiezone of andere politiezones. 

 

Mensenhandel: 
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Mensenhandel betreft de uitbuiting van personen, bijvoorbeeld in het prostitutiemilieu of in de economische 

sector (maar ook de uitbuiting van bedelarij, de orgaanhandel of het dwingen van iemand tot het plegen van 

een misdaad of wanbedrijf). Mensenhandel – seksuele uitbuiting is het werven, vervoeren, overbrengen, 

huisvesten, opvangen van een persoon of het nemen/overdragen van de controle over iemand met de 

bedoeling hem/haar seksueel uit te buiten (uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele 

uitbuiting) (art. 433quinquies Sw.). Men onderscheidt 3 types seksuele uitbuiting, naargelang de locatie waar 

de uitbuiting plaatsvindt. • uitbuiting in de zichtbare prostitutie en/of seksindustrie (in (vitrine)bars, 

meedrinkzaken, bordelen, strip- en seksclubs, prostitutiebuurten, tippelzones, enz.). Op basis van een 

richtlijn over de opsporing en vervolging van mensenhandel worden deze instellingen regelmatig 

gecontroleerd; • uitbuiting bij niet-openlijk geafficheerde of aangeboden seksdiensten, zoals die in sauna’s, 

welnesscentra, (Oosterse) massage-, schoonheids- of kapsalons, nagelstudio’s en in (Oosterse) 

karaokebars. • uitbuiting bij verdoken prostitutie in privéwoningen (huizen, appartementen, studio’s) of hotel 

en motelkamers. De uitbuiters huren woningen of hotelkamers – voor een kort verblijf – waar de slachtoffers 

de klanten ontvangen. Voor het verblijf van de slachtoffers worden appartementen of studio’s gehuurd. De 

verdoken prostitutie is niet gebonden aan een vaste plaats en gebeurt uit het zicht. Het is dan ook moeilijker 

voor de politie-, inspectie- en controlediensten om dergelijke uitbuiting op te sporen. Bij seksuele uitbuiting 

gaat het doorgaans niet om een enkel feit, maar om herhaaldelijk misbruik, meestal van lange duur. In 

verschillende gevallen zijn de slachtoffers van mensenhandel zich ervan bewust dat ze zullen moeten 

werken in de prostitutiesector, maar zijn ze niet voorbereid op de (uitbuitings) omstandigheden waarin dat 

zal gebeuren. 

Mede door de mogelijkheden geboden door internet is er sprake van een toename van de privéprostitutie – 

en in het verlengde daarvan de meer verborgen seksuele uitbuiting. Naast de echte privéontvangst (thuis of 

op hotel) zijn er plaatsen waar de seksdiensten niet openlijk geafficheerd maar wel verondersteld worden, 

zoals massagesalons, sauna’s, spa-centra, … Mensenhandelaars kunnen deze locaties misbruiken om hun 

slachtoffers aan het werk te zetten en veel geld te verdienen. Tot op heden is echter weinig geweten over de 

mate waarin dat effectief gebeurt. De Corona-maatregelen – met de tijdelijke sluiting van bars en andere 

instellingen waar seksuele diensten verleend worden – hebben het risico op uitbuiting in de privésfeer 

versterkt. Er wordt meer geadverteerd via Internet, en via sociale media worden met name minderjarigen die 

zich sociaal geïsoleerd voelen, bijvoorbeeld, gerekruteerd met valse beloften (loverboy-methodiek). Het 

aantal vaststellingen van seksuele uitbuiting kent een dalende trend. Het aantal daalt licht in de periode 

2018-2019 van 177 vaststellingen naar 171, waarna ze verder dalen naar 142 vaststellingen in 2020. 

 

POLITIEAANPAK  

Volgende uitdagingen en te ondernemen acties worden geïdentificeerd: • het bijdragen als partner aan het 

Nationaal Actieplan Mensenhandel 2021-2025 van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van 

de mensenhandel en de mensensmokkel. • het betrekken van beroepsverenigingen uit risicosectoren bij 

preventie kan een positief effect hebben op het voorkomen van deze criminaliteit of het beter signaleren 

ervan aan de overheid. • het toepassen van de richtlijn van 23 december 2016 inzake de doorverwijzing van 

slachtoffers van mensenhandel en kennis van de indicatoren van mensenhandel. • het in samenwerking met 

de ketenpartners leveren van blijvende inspanningen voor de herkenning van mogelijke situaties 

mensenhandel en de doorverwijzing van mogelijke slachtoffers naar een gespecialiseerd centrum (één per 

gewest – richtlijn van 23 december 2016). De Federale gerechtelijke politie draagt volgens de richtlijnen van 

de magistratuur bij aan een actief opsporings- en vervolgingsbeleid inzake mensenhandel – seksuele 

uitbuiting (COL 01/2015). • het leveren van blijvende inspanningen in het raam van de (inter)nationale 

informatie-uitwisseling uit vaststellingen/onderzoeken mensenhandel via de daartoe opgerichte structurele 

platformen voor strategische, tactische en operationele informatie-uitwisseling. 
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European Women’s Lobby 

Report: TOWARDS A EUROPE FREE FROM MALE VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS. 

Recommendations from the European Women’s Lobby to end violence against women and girls in Europe 

once and for all, December 2020: naar aanleiding van 10 jaar Verdrag van Istanbul. 

Hoofdstuk 1 – Doelstellingen, begripsomschrijvingen, 

gelijkheid en non-discriminatie, algemene 

verplichtingen 

Artikel 1 - Doelstellingen van het Verdrag 

1 De doelstellingen van dit Verdrag zijn:  

a vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld en geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, te 

vervolgen en uit te bannen;  

b bij te dragen aan de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en wezenlijke gelijkheid van vrouwen 

en mannen te bevorderen, mede door de eigen kracht van vrouwen te versterken;  

c een allesomvattend kader op te zetten met beleid en maatregelen ter bescherming en ondersteuning van alle 

slachtoffers van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;  

d internationale samenwerking te bevorderen teneinde geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld uit te bannen;  

e ondersteuning en bijstand te bieden aan organisaties en rechtshandhavende instanties teneinde effectief samen te 

werken ten behoeve van het aannemen van een integrale aanpak om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld uit te 

bannen.  

2 Teneinde de doeltreffende uitvoering van de bepalingen ervan door de partijen te waarborgen, wordt bij dit Verdrag 

een specifiek toezichtmechanisme ingesteld. 

Artikel 2 - Reikwijdte van het Verdrag 

 

1 Dit Verdrag is van toepassing op alle vormen van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van huiselijk geweld, dat 

vrouwen buitenproportioneel treft.  

2 De partijen worden aangemoedigd dit Verdrag toe te passen op alle slachtoffers van huiselijk geweld. De partijen 

dienen bij de uitvoering van de bepalingen van dit Verdrag bijzondere aandacht te schenken aan vrouwen die het 

slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld.  

3 Dit Verdrag is zowel van toepassing in vredestijd als ten tijde van gewapende conflicten. 

https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ic-2.pdf
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Artikel 3 – Begripsomschrijvingen 

 

Voor de toepassing van dit Verdrag:  

a wordt ,,geweld tegen vrouwen” beschouwd als een schending van de mensenrechten en een vorm van discriminatie 

van vrouwen en wordt hieronder verstaan alle vormen van gendergerelateerd geweld die leiden of waarschijnlijk zullen 

leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel of leed of economische schade voor vrouwen, met inbegrip van 

bedreiging met dit soort geweld, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of in de 

privésfeer geschiedt;  

b wordt verstaan onder ,,huiselijk geweld” alle vormen van fysiek, seksueel, psychologisch of economisch geweld dat 

plaatsvindt binnen het gezin of het huishouden of tussen voormalige of huidige echtgenoten of partners, ongeacht of de 

dader in dezelfde woning als het slachtoffer verblijft of heeft verbleven;  

c wordt verstaan onder ,,gender” de maatschappelijk bepaalde rollen, gedragingen, activiteiten en eigenschappen die in 

een maatschappij passend worden geacht voor vrouwen en mannen;  

d wordt verstaan onder ,,gendergerelateerd geweld tegen vrouwen” geweld gericht tegen een vrouw omdat ze een 

vrouw is of geweld dat vrouwen buitenproportioneel treft;  

e wordt verstaan onder ,,slachtoffer” elke natuurlijke persoon die wordt blootgesteld aan de gedragingen omschreven 

onder de letters a en b;  

f omvat het begrip ,,vrouwen” ook meisjes jonger dan 18 jaar. 

Aanbeveling schaduwrapport  

p. 4. Hoewel er verschillende juridische en beleidsinstrumenten zijn voor de strijd tegen geweld in België, zijn 

feministische organisaties bezorgd over bepaalde gevaren die de invulling van het begrip geweld tegen 

vrouwen kan inhouden. Ze noteren een backlash in de systemische lezing van geweld vanuit een 

genderperspectief en de ontwikkeling van een discours dat zowel slachtoffers als daders verantwoordelijk 

stelt. Dat heeft als gevolg dat de samenleving en de overheden van hun verantwoordelijkheid worden 

ontheven. 

Aanbeveling GREVIO  

...In België wordt de genderneutraliteit in wetten, circulaires en actieplannen bestendigd of zelfs verergerd 

door de tendens om vrouwen en mannen op gelijke, symmetrische voet te plaatsen onder de slachtoffers en 

de daders van de soorten geweld die onder het verdrag vallen... 

12. GREVIO dringt er bij de Belgische autoriteiten op aan passende maatregelen te nemen om ervoor te 

zorgen dat het beleid en maatregelen voor de uitvoering van het Verdrag van Istanbul een 

genderperspectief omvatten. Met het oog hierop moeten de autoriteiten met name een conceptueel 

referentiekader aannemen dat door alle autoriteiten wordt gedeeld, en operationele richtlijnen die hieruit 

voortvloeien, voortbouwend op het Verdrag van Istanbul en met erkenning van het systemisch verband 

tussen geweld tegen vrouwen en een historische organisatie van de samenleving die gebaseerd is op de 

overheersing en discriminatie van vrouwen door mannen, waardoor vrouwen vandaag nog steeds 

onevenredig worden benadeeld. 
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Antwoord België 

§ 9. België past het principe van gendermainstreaming toe in het geheel van zijn beleid. Elk beleid (met 

inbegrip van het beleid met betrekking tot geweld) wordt geanalyseerd vanuit een genderperspectief. Deze 

benadering is niet genderneutraal maar is precies bedoeld voor het opsporen van genderdiscriminatie.  Om 

dit te doen, is het eerst nodig om een uitgebreid overzicht te hebben van de problematiek om een 

genderanalyse te kunnen uitvoeren gedurende het hele proces van de beleidsbepaling. België wenst  

opnieuw te bevestigen dat het een beleid voert dat gericht is op het bestrijden van gendergerelateerd geweld 

op een holistische manier, op basis van genderanalyse en wetenschappelijk onderzoek. In de praktijk blijkt, 

juist op basis van genderanalyse, dat vrouwen meestal het slachtoffer zijn van de meeste vormen van 

geweld. Het Belgische beleid richt zich daarom vooral op geweld tegen vrouwen. België wenst echter ook 

een beleid uit te voeren dat rekening houdt met alle slachtoffers (met inbegrip van degenen van een ander 

geslacht) zonder discriminatie. In dit kader moet een campagne alle slachtoffers (waaronder mannen, 

transseksuelen, enz.) beogen. 

Daarnaast willen de Belgische autoriteiten reageren vanuit het oogpunt van het strafrechtelijk beleid. Hoewel 

het van het grootste belang is om te strijden voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen, is het 

geslacht van het slachtoffer is niet bepalend voor de behandeling van de zaak en de begeleiding van het 

slachtoffer. Een dergelijk onderscheid zou een vorm van discriminatie zijn. 

Deze genderdimensie wordt vaak genoemd in het evaluatieverslag en blijkt uiteraard volledig ondersteund. 

Het is echter niet altijd gemakkelijk om het te implementeren in het kader van het strafrechtelijk beleid. 

België is van mening dat er terecht zorgvuldig moet worden nagedacht over de beste manier om de 

genderdimensie te integreren in wetgeving en beleidsdocumenten. Genderneutraliteit gaat alleen over het 

feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen vrouwen en mannen, maar betekent ook, bijvoorbeeld, 

het bieden van dezelfde bescherming aan transseksuelen of personen van het non-binair geslacht.  

Raad van Europa - Comité van de Partijen 

Aanbeveling: Ervoor zorgen dat het beleid en de maatregelen die worden genomen voor de uitvoering 

van het Verdrag van Istanbul een genderperspectief omvatten en het systemische verband erkennen 

tussen geweld tegen vrouwen en een historische organisatie van de samenleving gebaseerd op de 

overheersing en discriminatie van vrouwen door mannen, waardoor vrouwen nog steeds een 

onevenredig groot nadeel vandaag ondervinden (paragraaf 12). 

Resultaten 

Geweld tegen vrouwen wordt volgens GREVIO in België niet gedefinieerd en de voorkeur wordt gegeven 

aan de term "gendergerelateerd geweld", waarbij gendergerelateerd geweld tegen vrouwen niet benoemd 

wordt, in een poging om mannen en jongens, alsook LGBTQ+ personen, te omvatten, uit angst dat een 

andere aanpak discriminerend zou zijn.2 

 
2 GREVIO, Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports, 10 May 2021, p. 18. 

 

https://rm.coe.int/horizontal-review-study-2021/1680a26325
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Daar komt verandering is dankzij het Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 van 26 

november 2021:  

p. 7 – 13: Wat verstaat men onder gendergerelateerd geweld? O.a. de erkenning dat vrouwen onevenredig 

getroffen worden door gendergerelateerd geweld en verwijzing naar Verdrag van Istanbul dat er een 

systemisch en sociologisch verband bestaat tussen gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en een 

historische organisatie van de samenleving die gebaseerd is op de overheersing en discriminatie van 

vrouwen door mannen, met als gevolg dat vrouwen ook vandaag nog onevenredig worden benadeeld. 

p. 19 PIJLER 1: Het aannemen van een van een conceptueel referentiekader over gendergerelateerd 

geweld: …”Dit conceptuele kader zal de implementatie van een interpretatie van gendergerelateerd geweld 

en de historisch ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in geïntegreerd beleid, 

preventie, bescherming en vervolging bevorderen. Het voorziet ook in de integratie van een intersectionele 

benadering. In het kader van deze overwegingen zal het NAP 2021-2025 rekening houden met de specifieke 

aanpak van gendergerelateerd geweld die door de verschillende entiteiten van het land is ontwikkeld.”… 

“Om beter rekening te houden met de systemische dimensie van geweld, zal het NAP 2021-2025 de 

concepten "feminicide" en "dwangmatige controle" onderzoeken om ze beter toe te passen in het beleid. Het 

concept van dwangmatige controle stelt ons in staat afstand te nemen van een begrip van huiselijk geweld 

waarvan de perceptie voornamelijk beperkt blijft tot slagen en verwondingen, die de meest zichtbare 

gevolgen hebben. Dwangmatige controle is een geweldsvorm waarbij de dader een patroon van 

controlerend en manipulerend gedrag vertoont en macht uitoefent over een slachtoffer. Het is een patroon 

van ernstige emotionele en psychische mishandeling. Slachtoffers worden afhankelijk gemaakt van de dader 

aan de hand van beledigingen, vernedering, controle en manipulatie. De notie van dwangmatige controle 

maakt het mogelijk om de heterogeniteit van de dynamiek van huiselijk geweld te herkennen en tegelijkertijd 

de eigenschappen van dominantie binnen het koppel te benadrukken. En tot slot zal er ook nagedacht 

worden over de mogelijkheid en de meerwaarde om België te voorzien van een "kaderwet" en/of een 

samenwerkingsakkoord, dat alle vormen van gendergerelateerd geweld dekt.” 

Specifieke doelstelling: het aannemen van een conceptueel referentiekader en de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijke en geïntegreerde aanpak 

Maatregel 1: Het verdrag van Istanbul bekend maken bij alle betrokken actoren en de uitvoering ervan op 

alle bestuursniveaus onder de aandacht brengen. 

Maatregel 2: Een verklarende nota voor de betrokken administraties opstellen over het Verdrag van Istanbul, 

de doelstellingen, definities en begrippen ervan, en de verplichtingen die België heeft onderschreven. 

Maatregel 3: Instrumenten en maatregelen ontwikkelen en bevorderen, om te zorgen voor een 

gemeenschappelijke aanpak en een gemeenschappelijk discours inzake gendergerelateerd geweld, bij alle 

betrokken actoren. 

Het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020-2024: strategische en operationele 

doelstellingen zijn genderneutraal geformuleerd. In de omgevingsanalyse staan cijfers die verduidelijken dat 

meisjes en vrouwen in verhouding tot mannen meer slachtoffer zijn van seksueel geweld; deze opsplitsing 

verdwijnt bij gegevens over deelgroepen zoals kinderen/jongeren, ouderen,… De gebruikte terminologie: 

slachtoffers en daders van seksueel geweld. 

Het Federaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld naar aanleiding van de 

2de golf COVID-19 bevat maatregelen m.b.t. gendergelijkheid, justitie, politie-binnenlandse zaken – justitie, 

telecom, gezondheid, regie der gebouwen, ter ondersteuning van het beleid van de gemeenschappen en de 

gewesten: de maatregelen zijn genderneutraal geformuleerd; slachtoffers en daders. 
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Het Vlaams actieplan voor een betere bescherming en een strakkere aanpak van tienerpooiers van 24 

september 2021 dient om de problematiek van slachtoffers van seksuele uitbuiting aan de hand van een 

tienerpooiermethodiek ten gronde aan te pakken. Het bevat acties uitgewerkt op vier domeinen: 

doorgedreven preventie, gepaste opvang van slachtoffers, vervolging van de daders en samenwerking 

tussen welzijn, justitie en politie. In dit kader kent de Vlaamse Regering 346.000 subsidie toe aan vzw 

Klaprozen in Antwerpen voor het uitvoeren van het project ‘aanpak van slachtoffers van tienerpooiers’ 

gedurende de periode van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2022 

Website Stop tienerpooiers van Child Focus: https://childfocus.be/nl/campagne/laat-je-niet-pakken . In 

Vlaanderen fungeert Payoke sinds 2019 als tweedelijnsaanmeldpunt voor voorzieningen die geconfronteerd 

worden met vermoedens van slachtofferschap. Child Focus richt zich op de brede samenleving. De cijfers 

die Child Focus registreert, gaan dus niet enkel om meldingen van slachtoffers, maar het gaat ook om 

bijvoorbeeld algemene vragen van de burger. Sinds september 2020 is het in het registratiesysteem van de 

justitiehuizen mogelijk om het fenomeen tienerpooiers te registreren. 

Artikel 4 – Grondrechten, gelijkheid en non-

discriminatie 

1 De partijen nemen de nodige wetgevende en andere maatregelen ter bevordering en bescherming van het recht van 

een ieder, en van vrouwen in het bijzonder, om in zowel de publieke als de privésfeer gevrijwaard te worden van geweld.  

2 De partijen veroordelen alle vormen van discriminatie van vrouwen en nemen onverwijld de nodige wetgevende en 

andere maatregelen om discriminatie te voorkomen, in het bijzonder door:  

- het verankeren van het beginsel van gelijkheid van vrouw en man in hun nationale grondwet of in andere passende 

wetgeving en erop toe te zien dat het in de praktijk wordt gebracht;  

- het verbieden van discriminatie van vrouwen, waar nodig met behulp van sancties;  

- het afschaffen van wetten en praktijken die discriminerend zijn voor vrouwen.  

3 De uitvoering van de bepalingen van dit Verdrag door de partijen, met name maatregelen ter bescherming van de 

rechten van slachtoffers, wordt gewaarborgd zonder discriminatie op welke grond dan ook, zoals geslacht, gender, ras, 

kleur, taal, godsdienst, politieke of andere opvatting, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 

nationale minderheid, vermogen, geboorte, seksuele geaardheid, genderidentiteit, leeftijd, gezondheid, handicap, 

burgerlijke staat, migranten- of vluchtelingenstatus of andere status.  

4 Bijzondere maatregelen die nodig zijn ter voorkoming en bescherming van vrouwen tegen gendergerelateerd geweld 

worden niet discriminatoir geacht op grond van de bepalingen van dit Verdrag. 

Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 19 ...Het Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019 

wordt ook bekritiseerd vanwege een gebrek aan intersectionele analyse: het is niet gericht op de gehele 

bevolking die door geweld wordt getroffen, met name oudere vrouwen, gehandicapte, trans-, lesbische, 

biseksuele of allochtone vrouwen. Een intersectionele lezing van geweld zou het ook mogelijk maken om 

beter rekening te houden met miskende realiteiten... 

https://childfocus.be/nl/campagne/laat-je-niet-pakken
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/nationaal_actieplan_ter_bestrijding_van_alle_vormen_van_gendergerelateerd_geweld_2015
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Het NAP moet een globale visie ontwikkelen die wordt gedeeld door alle gefedereerde entiteiten en 

beleidsdomeinen om concrete en samenhangende maatregelen te implementeren die effectief geweld tegen 

vrouwen en huiselijk geweld verminderen. De visie moet gebaseerd zijn op een gender- en intersectionele 

analyse van dit geweld. 

Aanbevelingen GREVIO 

21. Om ervoor te zorgen dat de bepalingen van het Verdrag van Istanbul ten uitvoer worden gelegd zonder  

discriminatie op een van de in artikel 4, lid 3, genoemde gronden, moedigt GREVIO de Belgische autoriteiten 

sterk aan om de geïntegreerde benadering van meervoudige discriminatie te blijven bevorderen in 

richtlijnen en om dit meer in de praktijk te brengen, door middel van volgende maatregelen: 

a. het verzamelen van gegevens en het bevorderen van onderzoek naar geweld tegen vrouwen die de 

situatie van vrouwelijke slachtoffers op basis van de verschillende gronden van discriminatie benadrukt 

(zoals leeftijd, handicap, nationale of sociale afkomst, migranten of vluchtelingstatus, seksuele oriëntatie, 

genderidentiteit); 

b. rekening houdend met - in elk stadium van de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid 

ter bestrijding van geweld tegen vrouwen - het standpunt van de doelgroepen, zodat de noden van de 

meest kwetsbare groepen beter kunnen worden gehoord; 

c. de integratie van deze aanpak die gevoelig is voor de realiteit en de behoeften van vrouwen die het 

slachtoffer zijn van geweld die behoren tot groepen die risico lopen op meervoudige discriminatie in de 

opleidingstandaarden en richtlijnen over de preventie van geweld voor de betrokken professionals; 

d. de inclusie van preventie en maatregelen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen in het 

algemeen beleid, maatregelen en programma's die op deze groepen zijn gericht. 

Raad van Europa Comité van de Partijen 

Aanbeveling: intersectionele discriminatie integreren in beleid dat geweld tegen vrouwen aanpakt en 

de praktische uitvoering ervan versterken, onder meer door: het verzamelen van gegevens en het 

bevorderen van onderzoek naar geweld tegen vrouwen dat wordt ervaren door vrouwen die tot 

specifieke kwetsbare categorieën behoren; de opname van hun perspectief en behoeften in elke fase 

van de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid, evenals in opleidingsstandaarden en 

richtlijnen voor professionals; en het aanbieden van specifieke maatregelen om geweld tegen 

vrouwen te voorkomen en te bestrijden in algemene beleidslijnen, maatregelen en programma's die 

op deze groepen zijn gericht (paragraaf 21). 

Resultaten 

Bij informatiecampagnes was er te weinig aandacht voor vrouwen in het kader van intersectionele 

discriminatie. Daar komt stilaan verandering in. 

a) Verzamelen van gegevens en bevorderen van onderzoek in kader van intersectionele discriminatie 

Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020-2024:  
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- somt doelgroepen op bij sensibiliseringscampagnes (zie verder bij artikel 13). Deze zijn 

genderneutraal geformuleerd, behalve vrouwen met een handicap. 

- verzamelen van gegevens seksueel geweld:  

o Veel onderzoek naar de prevalentie van seksueel geweld is niet bekend voor Vlaanderen. 

Het actieplan verwijst naar vroegere studies (kinderen en jongeren, sportsector, vrouwen 

met een handicap, LGBTQ+, vluchtelingen-asielzoekers-mensen zonder papieren in EU, 

ouderen). 

o Voor België liepen er in 2021 twee grootschalige onderzoeken: Brain-be project ‘Een beter 

begrip van mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België; EU 

survey on Gender-based violence against women and other forms of inter-personal 

violence. 

In mei 2021 werden tijdens een studiedag de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek van UN-

MENAMAIS ‘Belgische bevolking en seksueel geweld: de eerste grootschalige representatieve en 

gender- en leeftijdsgevoelige studie over seksueel geweld in België, genaamd "UN-MENAMAIS" 

(Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium), hebben 

experten van de Universiteit Gent, de Universiteit van Luik en het Nationaal Instituut voor Criminologie en 

Criminalistiek vastgesteld dat twee derde van de Belgische bevolking tijdens hun leven te maken krijgt met 

seksueel geweld.  

Meer info: https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/Press/20210615_Press_UNMENAMAIS_nl.pdf en 

http://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/FinalReports/UN-MENAMAIS_AnnexI.pdf : 

De voornaamste bevindingen van dit onderzoek zijn:  

Belgische bevolking van 16 tot 69 jaar: 64% van de inwoners in België tussen 16 en 69 jaar oud 

heef een vorm van seksueel slachtofferschap meegemaakt in hun leven (81% van de vrouwen en 

48% van de mannen). Bovendien maakte 44% seksueel geweld mee in de 12 maanden die aan hun 

deelname voorafgingen. Seksueel geweld in de levensloop: ongeveer vier op vijf vrouwen (78%) en 

twee op vijf mannen (41%) meldden een vorm van hands-off seksueel slachtofferschap (geen fysiek 

contact tussen de pleger en het slachtoffer). Hands-on seksueel geweld is door twee op de vijf 

vrouwen (42%) en één op de vijf mannen (19%) gemeld. Voor 19% van de vrouwen en 5% van de 

mannen ging het in deze hands-on vorm van seksueel geweld om verkrachting. Seksueel geweld in 

het afgelopen jaar: Meer dan de helft van de vrouwen (55%) en een derde van de mannen (31%) 

kregen in de afgelopen 12 maanden te maken met een vorm van hands-off seksueel geweld. Voor 

hands-on seksueel geweld in de voorbije 12 maanden gebeurde dit bij 10% van de vrouwen en 6% 

van de mannen.  

Ook ouderen worden slachtoffer van seksueel geweld. Eén op 12 ouderen (8,4%) had in de 

afgelopen 12 maanden te maken met seksueel geweld, 2.5% rapporteerde seksueel geweld met 

aanraking en 0,6% meldde (een poging tot) verkrachting. Vrouwen en mannen werden in de 

afgelopen 12 maanden in gelijke mate slachtoffer. Ouderen zijn niet aseksueel, 31% van de 70-

plussers is seksueel actief en 32% ervoer fysieke tederheid in de laatste 12 maanden. Veel ouderen 

maakten seksueel geweld mee, 44% heeft tijdens hun leven een vorm van seksueel geweld 

meegemaakt (55% van de vrouwen en 29% van de mannen). Bijna de helft van de vrouwen (45%) 

en één op vier mannen (22%) rapporteerde seksuele intimidatie zonder aanraking. Eén op drie 

vrouwen (35%) en één op zes mannen (16%) had te maken met seksueel geweld met aanraking. 

Eén op 12 vrouwen (8%) en 3% van de mannen meldde (een poging tot) verkrachting.  

Minderheidsgroepen - LGBTQIA+ personen worden meer aan seksueel geweld blootgesteld dan 

niet-LGBTQIA+ personen: 80% werd blootgesteld aan een vorm van seksueel geweld; 79% ervaart 

https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/Press/20210615_Press_UNMENAMAIS_nl.pdf
http://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/FinalReports/UN-MENAMAIS_AnnexI.pdf
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hands-off seksueel geweld en 42% hands-on seksueel geweld, waarvan 24% (poging tot) 

verkrachting betrof. LGBTQIA+ personen die zich identificeerden als behorend tot een 

minderheidsgroep en die minderheidsstress ervaren rapporteerden significant meer blootstelling aan 

seksueel geweld.43% van de LGBTQIA+ slachtoffers vertelde niemand over het seksueel geweld 

dat ze hadden meegemaakt; 90% zocht na het seksueel geweld nog geen professionele hulp. 84% 

van de verzoekers om internationale bescherming maakte ooit seksueel geweld mee. 61% van de 

verzoekers om internationale bescherming maakte in het afgelopen jaar seksueel geweld mee. De 

meeste slachtoffers verbleven op dat moment al in België.  

Forensische aspecten: bijna 70% (N = 1951) van de ondervraagde artsen heeft tijdens zijn 

loopbaan ten minste één slachtoffer van seksueel geweld gezien, maar de slachtoffers melden zich 

meestal pas na enkele jaren. Wij bevinden ons momenteel in een overgangsfase waarin 

verschillende forensische modellen worden toegepast. Een SASprocedure (Seksuele Agressie Set) 

heeft zijn beperkingen: er zijn veel actoren bij betrokken, soms zonder voldoende specifieke 

opleiding en weinig communicatie tussen hen; het duurt lang; het is een koude procedure...De 

Zorgcentra na Seksueel Geweld beantwoorden beter aan de behoeften van slachtoffers vanuit 

medisch-juridisch, medisch en psychosociaal oogpunt, maar er zijn nog steeds problemen of 

perverse effecten. Zij zijn nog niet beschikbaar voor alle slachtoffers in alle provincies; de nadruk ligt 

op dringende zorg voor slachtoffers van recent seksueel geweld; ook wordt nog te weinig rekening 

gehouden met bestaande psychosociale netwerken en deskundigheid, en kan de kennis van 

juridische procedures verbeterd worden. Ongeacht het forensisch model worden slachtoffers 

systematisch geconfronteerd met secundaire victimisatie als gevolg van het langdurige juridische 

proces waarover zij weinig informatie krijgen. Ook wordt hun slachtofferschap vaak niet erkend 

vanwege de gerechtelijke logica, die het gebruik van specifieke bewijsmiddelen impliceert, en 

waarvoor forensisch bewijs niet altijd toereikend is. Tenslotte is er een duidelijk tekort aan 

forensische artsen die alle forensische taken kunnen uitvoeren voor het gerechtelijk onderzoek en 

die uiteindelijk kunnen bijdragen aan optimale zorg voor de slachtoffers. 

Op 17 februari 2022 werden onderzoeksresultaten bekendgemaakt van BRAIN-BE (Belgian Research Action 

through Interdisciplinary netwerks) over Partnergeweld: impact, processen, evoluties en beleid in 

België. Het onderzoeksproject3 liep van 01/01/2017 tot 15/04/2021: 

- BRAIN-BE, IPV-PRO&POL, Intimate Partner Violence: impact, processes, evolution and related 

public policies in Belgium Contract - BR/175/A4/IPV-PRO&POL FINAL REPORT, 2022 

- Samenvatting - Summary 

- Enkel data gender (= mannen en vrouwen in dit onderzoek); ook variabelen als leeftijdsgroepen; 

kinderen aanwezig in huishouden; stedelijke en rurale gebieden; opleidings- en inkomensniveau; 

situatie op arbeidsmarkt; al dan niet Belgische nationaliteit). 

- Bij de conclusies en aanbevelingen staat te lezen: een intersectionele benadering te volgen die 

rekening houdt met de intersectie van genderongelijkheden met andere ongelijkheden in verband 

met sociaal-economische status, vreemdheid, handicap, cultuur, enz. Verschillende theoretische 

referentiekaders moeten derhalve op complementaire wijze worden gemobiliseerd en 

geoperationaliseerd, waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen het structurele niveau 

en het individuele niveau, om te voorzien in de behoefte aan specifieke en adequate 

interventiestrategieën. 

In 2017 voerde Dr. Tina Goethals van de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen/vakgroepen 

Orthopedagogiek en Criminologie, strafrecht en sociaal recht van de UGent onderzoek naar Seksueel 

 
3 IPV-PRO&POL, Projectbeschrijving 

https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/FinalReports/IPV_PRO_POL_FinRep.pdf
https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/FinalReports/IPV_PRO_POL_FinRep.pdf
https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/FinalReports/IPV_PRO_POL_summ_nl.pdf
https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/FinalReports/IPV_PRO_POL_summ_en.pdf
https://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/Documents/Rapportseksueelgeweldvrouwenhandicap.pdf
https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/IPV_PRO_POL_nl.pdf
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georiënteerd geweld bij vrouwen met een (verstandelijke) beperking in Vlaanderen: belangrijkste 

bevindingen/conclusies op p. 44-45. 

b) In elk stadium van de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid ter bestrijding van 

geweld tegen vrouwen, rekening houden met standpunt doelgroepen om de noden van de meest 

kwetsbare groepen mee te nemen in het kader van meervoudige discriminatie 

Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020-2024: preventieve maatregelen zijn 

genderneutraal geformuleerd; inzetten op gepaste maatregelen als seksueel geweld zich voordoet met 

zowel investeren in slachtoffers als in daders; het versterken van de kwaliteiten van professionals en 

betrokken sectoren: deze drie stadia zijn genderneutraal opgevat. 

SD 1. We investeren gericht in preventie en maken hen wegwijs als ze informatie of ondersteuning zoeken. 

OD 1.2. We lanceren bewustmakings- en sensibiliserings campagnes voor het grote publiek, maar ook 

gericht op specifieke doelgroepen en in specifieke contexten: Doorheen de legislatuur richten deze 

campagnes zich op bijvoorbeeld volgende doelgroepen: • Personen met een handicap • Minderjarigen • 

Studenten • Ouderen • LGBTQ+ • Personen zonder wettig verblijf • Asielzoekers • (Potentiële) daders • 

Getuigen en omstaanders • Naastbestaanden en peers • Professionals die als in aanraking komen met 

seksueel geweld • Beroepsgroepen die in aanraking kunnen komen met seksueel geweld en/of goed 

geplaatst zijn om seksueel geweld te detecteren zoals leraars, maatschappelijk werkers, zorgpersoneel, 

opvoeders/begeleiders, sportbegeleiders, … 

In 2021 is een link gelegd naar www.seksueelgeweld.be op www.slachtofferzorg.be en 

www.desocialekaart.be . 

OD 1.3. We investeren in emotionele, relationele en seksuele vorming zowel in scholen als in 

voorzieningen voor personen met een handicap met steeds voldoende aandacht voor de meest kwetsbare 

groepen. 

c) De realiteit en de behoeften van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld die behoren tot 

groepen die risico lopen op meervoudige discriminatie in de opleidingstandaarden en richtlijnen 

over de preventie van geweld voor de betrokken professionals 

Op federaal niveau (voorjaar 2021) is gestart met een werkgroep voor de opleiding van magistraten uit 

verschillende specialisaties en sectoren. De inhoud van het vormingsprogramma wordt vastgelegd. 

d) De inclusie van preventie en maatregelen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen in het 

algemeen beleid, maatregelen en programma's die op deze groepen zijn gericht 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

p. 13: Het NAP 2021-2025 integreert een intersectionele aanpak die het mogelijk maakt rekening te houden 

met de complexe situaties waarin sommige mensen zich tegelijkertijd op het kruispunt van verschillende 

vormen van onderdrukking bevinden (validisme, racisme, armoede, seksisme, homofobie, bifobie, 

transfobie, interfobie, enz...). 

PIJLER I: Het aannemen van een conceptueel kader over gendergerelateerd geweld 

Specifieke doelstelling: Het aannemen van een conceptueel referentiekader en de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijke en geïntegreerde aanpak 

https://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/Documents/Rapportseksueelgeweldvrouwenhandicap.pdf
http://www.seksueelgeweld.be/
http://www.slachtofferzorg.be/
http://www.desocialekaart.be/
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Maatregel 4: Instrumenten en maatregelen ontwikkelen en bevorderen om rekening te houden met 

meervoudige en intersectionele discriminatie van alle personen die het slachtoffer zijn van 

gendergerelateerd geweld. 

Artikel 5 - Verplichtingen van de staat en 

zorgvuldigheid 

1 De partijen onthouden zich van elke betrokkenheid bij daden van geweld tegen vrouwen en zien erop toe dat de 

autoriteiten van de staat, ambtenaren, agenten, instellingen en andere actoren die optreden namens de staat in 

overeenstemming met deze verplichting handelen.  

2 De partijen nemen de nodige wetgevende en andere maatregelen teneinde de vereiste zorgvuldigheid in acht te 

nemen bij het voorkomen, onderzoeken, bestraffen en bewerkstelligen van herstel na daden van geweld die vallen onder 

de reikwijdte van dit Verdrag en worden gepleegd door actoren die niet behoren tot het staatsapparaat. 

We verwijzen hier naar de actieplannen van de overheden inzake gendergerelateerd geweld en naar het 

Strafwetboek. 

Artikel 6 – Genderbewust beleid 

De partijen verplichten zich een genderperspectief te hanteren bij de uitvoering en toetsing van de gevolgen van de 

bepalingen van dit Verdrag en effectief beleid ten behoeve van de gelijkheid van vrouwen en mannen te implementeren 

evenals de bevordering van de eigen kracht van vrouwen. 

Zie ook artikels 3 en 4. 

Resultaten 

Volgens GREVIO is de Belgische wet inzake gendermainstreaming van 12 januari 2007 veelbelovend met 

de integratie van de principes van gendergelijkheid en non-discriminatie in beleid.4 

In Vlaanderen ligt de klemtoon van het discours op genderneutraliteit (Vlaams actieplan ter bestrijding van 

seksueel geweld).  

In de hulpverlening op het vlak van familiaal geweld (Family Justice Centers en Centra voor algemeen 

welzijnswerk in Vlaanderen) ligt de focus op de family violence invalshoek waarbij gekeken wordt naar de 

dynamieken en interacties tussen de partners (en mogelijks andere gezinsleden). Partnergeweld is hier een 

gendersymmetrisch (bidirectioneel) probleem. Feministische organisaties in België zien partnergeweld 

eerder als een genderasymmetrisch probleem; unidirectioneel geweld in een continuum gepleegd door 

mannen op vrouwen. In feite gaat het om twee types van geweld:  

- het zogenaamde situationeel koppelgeweld: ontstaat door causale processen die werken tijdens een 

conflict; dit geweld is minder ernstig en gebeurt minder frequent dan het dwingend controlerend 

geweld en word gepleegd door zowel mannen als vrouwen, focus op het systeem van het koppel, 

interactionele factoren; 

 
4 GREVIO, Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports, 2021, p. 25. 

https://rm.coe.int/horizontal-review-study-2021/1680a26325
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- het dwingend controlerend geweld of intiem terrorisme, focus op het individueel gedrag van de 

partner(s); voornamelijk bestudeerd en ervaren door feministische (terrein)organisaties.  

Genderneutraliteit is een obstakel voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, binnen het feministisch 

denkkader. 

Op het vlak van de ‘lecture de genre’ is er bijgevolg nood aan een coördinatie op nationaal vlak en 

inspanningen om een gendergevoelig beleid te ontwikkelen. Het volgende NAP moet ook afstappen van een 

compilatie van maatregelen op nationaal niveau en vanuit de gemeenschappen/gewesten.  

Het feministisch middenveld is vragende partij om daarvoor een expertisecentrum op te richten. 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021): houdt hier rekening mee. 

- p. 7 – 13: Wat verstaat men onder gendergerelateerd geweld? 

- p. 19 PIJLER I: Het aannemen van een van een conceptueel referentiekader over 

gendergerelateerd geweld 

Hoofdstuk 2 – Integraal beleid en gegevens 

verzamelen 

Artikel 7 – Alomvattend en gecoördineerd beleid 

1 De partijen nemen de nodige wetgevende en andere maatregelen voor het aannemen en uitvoering van effectief, 

alomvattend en gecoördineerd nationaal beleid dat alle relevante maatregelen omvat ter voorkoming en bestrijding van 

alle vormen van geweld die onder de reikwijdte van dit Verdrag vallen en een holistisch antwoord vormen op geweld 

tegen vrouwen.  

2 De partijen zien erop toe dat de rechten van het slachtoffer centraal staan bij alle maatregelen uit hoofde van het 

beleid bedoeld in het eerste lid, dat door middel van effectieve samenwerking tussen alle betrokken instanties, 

instellingen en organisaties wordt uitgevoerd.  

3 Maatregelen die uit hoofde van dit artikel worden genomen hebben waar van toepassing betrekking op alle betrokken 

actoren, zoals overheidsinstanties, nationale, regionale en lokale parlementen en autoriteiten, nationale 

mensenrechteninstanties en maatschappelijke organisaties. 

Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 11. Nationaal actieplan: 

Een specifiek budget voorzien van 2% van het BNP voor de uitvoering van het Nationaal Actieplan (NAP) 

Geweld tegen vrouwen. Het plan en de toewijzing van het budget worden beslist in functie van de noden, op 

een transparante en gecoördineerde wijze tussen middenveld en overheden. We vragen tevens een 

structurele financiering van de organisaties actief op het terrein, met respect voor hun onafhankelijkheid. 

p. 20. Het NAP moet een globale visie ontwikkelen die door alle gefedereerde entiteiten en politieke 

bevoegdheden wordt gedeeld om concrete en samenhangende maatregelen uit te voeren die het geweld 
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tegen vrouwen en huiselijk geweld effectief verminderen. Het moet gebaseerd zijn op een gender- en 

intersectionele lezing geweld.  

Het opstellen en uitvoeren van het NAP mag niet beperkt blijven tot geïsoleerde entiteiten bij de overheden 

maar moet kerncompetenties bevatten(zoals justitie, economie,  binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, 

etc.) en een beroep kunnen doen op een budget dat in verhouding staat tot de inzet. 

Een actieplan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen moet worden opgesteld door de Vlaamse 

gemeenschap in overeenstemming met de algemene visie van het NAP om de coördinatie en de financiering 

van acties ter bestrijding van geweld te verbeteren. 

Alle actieplannen moeten worden geëvalueerd op hun impact en relevantie van de maatregelen die worden 

uitgevoerd met het oog op de verbetering van de volgende actieplannen. De evaluatie moet de bevindingen 

van het maatschappelijk middenveld integreren en moet onafhankelijk gebeuren van de organiserende 

instanties. 

Aanbevelingen GREVIO 

30. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om maatregelen te nemen ter bevordering 

van meer coördinatie en meer samenhang in het beleid en de maatregelen op de verschillende 

bevoegdheidsniveaus. Met het oog hierop moeten de autoriteiten plannen maken om de huidige 

versnippering van de coördinatie- en overlegorganen te remediëren door het opzetten van een forum voor 

dialoog op federaal niveau, wat een oplossing op lange termijn zou zijn en toegankelijk voor alle 

belangrijke belanghebbenden, of het nu gaat om de politieke, administratieve, maatschappelijke of 

academische wereld, en het zou een middel zijn om gebruik te maken van hun expertise en aanbevelingen. 

GREVIO nodigt de autoriteiten uit om de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst  te 

overwegen die de samenwerking tussen de federale overheid en de gefedereerde entiteiten bij de 

uitvoering van het Verdrag van Istanbul en het handhaven van de coördinerende rol bij het nationale 

coördinatieorgaan legt. 

Antwoord België 

§ 25. De Belgische autoriteiten wensen mee te delen dat, gezien de omstandigheden in verband met de 

COVID-19 pandemie en de gemeenschappelijke wil van de verschillende overheidsniveaus om een concrete 

en snelle reactie te geven aan vrouwen die geweld ondervinden, soms toegenomen tijdens de lockdown, er 

in het kader van de interministeriële conferentie vrouwenrechten (opgericht op 18 december 2019) er 

regelmatig over dit thema vergaderd is. Ook in de marge van deze IMC zullen inspanningen worden 

geleverd om tot een alomvattende en gecoördineerde beleidsreactie te komen. Er zijn vier thematische 

beleidswerkgroepen opgericht voor geïntegreerd beleid, preventie en bewustmaking, bescherming en 

ondersteuning, en vervolging.  

§ 30. Deze paragraaf handelt over de justitiehuizen en is in die zin geen reactie op bovenstaande 

aanbeveling van GREVIO. 

Raad van Europa Comité van de Partijen 

Aanbeveling: de huidige versnippering van de coördinatie- en overlegorganen tegengaan en een 

grotere samenhang in het beleid en de maatregelen op de verschillende gezagsniveaus bevorderen, 
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met name door een forum voor dialoog op federaal niveau op te richten voor alle belangrijke 

belanghebbenden, met inbegrip van de politieke, bestuurlijke niveaus, het maatschappelijk 

middenveld en de academische wereld (paragraaf 30). 

Resultaten 

Stop Violence Brussels. Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, 16 juli 2020 

Vlaams Actieplan ter bestrijding van Seksueel Geweld, 23 oktober 2020. 

- Dit actieplan is het eerste m.b.t. seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. De Vlaamse 

regering heeft er zich unaniem achter gezet. Er zijn ook heel wat beleidsdomeinen bij betrokken: 

Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de departementen Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin (+ daaronder Vlaams infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden); 

Agentschap Zorg en gezondheid (+ daaronder Agentschap Vlaamse sociale bescherming); 

Agentschap Opgroeien; Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van de toelagen in het kader van 

het gezinsbeleid; Vlaams Agentschap voor de samenwerking rond gegevensdeling tussen de 

actoren in de Zorg; Openbaar psychiatrisch zorgcentrum (Geel en Rekem). 

- Dit eerste plan is nog te veel een opsomming van initiatieven waarvan de samenhang nog niet altijd 

duidelijk is.  

- Er zijn ook bestaande initiatieven niet in het actieplan opgnomen, zoals het middenveldplatform 

SGG onder de coördinatie van Sensoa; de werking van Aditi (mensen met verhoogd risico op 

seksueel geweld, bv. mensen met een beperking, ouderen) 

- Verschillende middenveldorganisaties en erkende partner- en terreinorganisaties werken apart 

acties uit rond dezelfde actuele maatschappelijke problematieken (zoals SGG in onderwijs, sport, 

uitgaansleven,…) 

Plan Intrafrancophone de lutte contre les violences faites aux femmes 2020-2024, 26 november 2020 

Federaal actieplan ter bestrijding van gendergereateerd en intrafamiliaal geweld naar aanleiding van de 2de 

golf COVID-19, 23 november 2020 

Het samenwerkingsakkoord van 7 april 1998 tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake 

slachtofferzorg wordt geëvalueerd en volledig herdacht vanuit het perspectief van de noden van het 

slachtoffer. 

Op verschillende federale beleidsniveaus wordt overlegd, ook met (een deel van) het middenveld: de 

regering, de Kamer en de Senaat. Het is ons niet duidelijk of er informatie wordt uitgewisseld.  

De Interministeriële Conferentie Vrouwenrechten had in 2020 het thema geweld en COVID-19 op de agenda 

en organiseerde op 28 mei 2020 een hoorzitting met de twee Vrouwenraden en Vie Féminine. Op 

parlementair niveau organiseerde de het Adviescomité maatschappelijke emancipatie van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers op 28 januari 2020 een hoorzitting over de strijd tegen intrafamiliaal geweld met 

het IGVM en de twee Vrouwenraden. De Senaat bracht op 10 juli 2020 een resolutie uit over partnergeweld.5 

In 2021 hield het Adviescomité Gelijke kansen voor vrouwen en mannen van de Senaat een hoorzitting over 

de Impact van COVID-19 op gelijkheid, non-discriminatie en genderdimensie waarbij geweld ook aan bod 

kwam. De twee Vrouwenraden en Jump vzw gaven een toelichting. 

 
5 Zie: https://www.senate.be/www/?MIval=/dossier&LEG=7&NR=123&LANG=nl  

https://equal.brussels/wp-content/uploads/2020/06/Brussels_Plan_Geweld_DEF.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1613238
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=430538e2788b896ef50c384a5fc28c30fc8d2aa8&file=fileadmin/sites/sdec_III/upload/sdec_III_super_editor/sdec_III_editor/documents/Violence/Plan_intra_francophone_violences_faites_aux_femmes_FINAL.pdf
https://sarahschlitz.be/plan-daction-federal-de-lutte-contre-les-violences-de-genre-et-intrafamiliales-a-la-suite-de-la-2eme-vague-covid-19/
https://sarahschlitz.be/plan-daction-federal-de-lutte-contre-les-violences-de-genre-et-intrafamiliales-a-la-suite-de-la-2eme-vague-covid-19/
https://www.senate.be/www/?MIval=/dossier&LEG=7&NR=123&LANG=nl
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Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER II: Een geïntegreerd beleid voeren waarbij alle sectoren en het maatschappelijk middenveld worden 

betrokken om samen op te treden tegen gendergerelateerd geweld, en kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens verzamelen om de kennis over gendergerelateerd geweld te verbeteren. 

Specifieke doelstelling: een alomvattend en gecoördineerd beleid voeren door een doeltreffende 

samenwerking met alle partners 

Maatregel 8. Het coördinatiemechanisme binnen de interdepartementale coördinatiegroep van het 

NAP 2021-2025 vernieuwen. 

Is gebeurd: … 

Maatregel 11. Binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een onafhankelijk 

multidisciplinair expertisecentrum oprichten om het beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld te 

monitoren en te evalueren. Dit centrum zou ook verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van gegevens, het 

uitvoeren van onderzoek en het coördineren van opleidingen. 

Maatregel 12. Binnen het multidisciplinair centrum een eenheid oprichten om de nodige expertise te 

verzamelen, te ontwikkelen en te verspreiden en om professionals te ondersteunen in concrete situaties van 

eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken, in samenwerking met de instanties op niveau van de 

deelstaten die hierrond expertise hebben/verder ontwikkelen (bv. CAW’s, FJC’s, Réseau Mariage et 

Migration,…). 

Maatregel 13. Versterken van de ontplooiing van multidisciplinaire hulpverleningsvoorzieningen bij 

partnergeweld en/of intrafamiliaal geweld over het gehele grondgebied (Family Justice Center/IFG-Centra in 

Vlaanderen, Brussels proefproject gericht op een intersectorale aanpak van intrafamiliaal geweld, 

ontwikkeling van multidisciplinaire centra in Wallonië, ...). 

Maatregel 14. Ondersteunen van de ontwikkeling van een lokaal beleid ter bestrijding van intrafamiliaal 

geweld, onder andere de uitvoering van een impulsbeleid over 15 steden in het hele land om innovatieve 

benaderingen en oplossingen te ontwikkelen ter bestrijding van intrafamiliaal geweld. 

Maatregel 15. Casusoverleg zoals voorzien in artikel 458ter van Strafwetboek inzake het beroepsgeheim, 

intensifiëren in Vlaanderen en de reflectie hierover in Wallonië en het Brussels Gewest voortzetten. 

Het NAP volgt de 4 P’s van het Verdrag van Istanbul: 

- Promouvoir la prévention  afin de garantir une approche centrée sur les victimes  et  un 

accompagnement renforcé  des auteurs. 

- Intensifier la protection des victimes à travers une législation qui prend en compte toutes les formes 

de  violences et le renforcement des  institutions. 

- Renforcer la protection des victimes en favorisant l’accès aux services de première ligne, sociaux, 

d’aide psychosociale et juridique et à la vie économique et sociale. 

- Travailler en étroite collaboration avec la société civile  : services spécialisés dans l’accueil et 

l’accompagnement des victimes et des auteurs,  ainsi que les organisations œuvrant pour les droits 

des femmes. 

De 7 strategische pijlers van het NAP zijn: 

- I Het aannemen van een conceptueel referentiekader over gendergerelateerd geweld 



Vrouwenraadnota Opvolging Verdrag van Istanbul - België en Vlaanderen - 2022 

 

 

26 

- II Een geïntegreerd beleid voeren waarbij alle sectoren en het maatschappelijk middenveld worden 

betrokken om samen op te treden tegen gendergerelateerd geweld, en kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens verzamelen om de kennis over gendergerelateerd geweld te verbeteren 

- III Preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en 

responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te pakken 

- IV Beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en hun 

omgeving (met inbegrip van kinderen die aan dergelijk geweld worden blootgesteld) door de 

opvolging rond hen te centreren 

- V Het strafrechtelijk beleid inzake gendergerelateerd geweld bijsturen en moderniseren, met 

bijzondere aandacht voor de bescherming van slachtoffers en hun erkenning als zodanig 

- VI Ervoor zorgen dat in het asiel- en migratiebeleid rekening wordt gehouden met gendergerelateerd 

geweld 

- VII Optreden en strijden tegen gendergerelateerd geweld op internationaal vlak 

Het NAP is gebaseerd op:  

- les plans des entités fédérées 

- la résolution de la Chambre des Représentants sur la Violence intrafamiliale en particulier à l’égard 

des femmes et des enfants adoptée le 22 avril 2021  

- la résolution du Sénat concernant la violence entre partenaires adoptée le 10 juillet 2020  

- Les travaux de la CIM Droits des Femmes  

- la société civile : rapport alternatif de la Coalition “Ensemble contre les violences” et consultation du 

11 mai 2021 

Het NAP en governance: 

- Interdepartementale groep (FR: GID; NL: IDG) opgestart in 2022 

- Platform van het middenveld: wordt opgestart in 2022 

- Een onafhankelijk multidisciplinair expertisecentrum: wordt opgestart in 2022 

De focus van het NAP ligt op 8 thema’s: 

- Opleiden van professionals die in contact komen met slachtoffers 

- De wet inzake de uithuisplaatsing van de gewelddadige partner daadwerkelijk uitvoeren 

- Bescherming en begeleiding van kinderen die het slachtoffer zijn van en blootstaan aan 

gendergerelateerd geweld 

- Meer rekening houden met geweld in wetgeving en besluiten over voogdijrechten 

- Versterking van de economische zelfstandigheid van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld 

- Aanpak van het probleem van feminicides 

- Bestrijding van seksueel geweld 

- Bestrijding van seksisme in de openbare ruimte 

Artikel 8 – Financiële middelen 

De partijen wijzen passende financiële middelen en personeel toe voor de adequate implementatie van integraal beleid, 

maatregelen en programma’s ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte 

van dit Verdrag, met inbegrip van hetgeen wordt uitgevoerd door non-gouvernementele organisaties en het 

maatschappelijk middenveld. 
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Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 10. Een specifiek budget voorzien van 2% van het BNP voor de uitvoering van het Nationaal Actieplan 

(NAP) Geweld tegen vrouwen. Het plan en de toewijzing van het budget worden beslist in functie van de 

noden, op een transparante en gecoördineerde wijze tussen middenveld en overheden. We vragen tevens 

een structurele financiering van de organisaties actief op het terrein, met respect voor hun onafhankelijkheid. 

p. 21 Er moet een specifiek, transparant, duurzaam en toereikend budget worden uitgetrokken voor de 

bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het budget moet op een 

alomvattende en gecoördineerde manier worden vastgesteld, door middel van maatregelen met betrekking 

tot alle overheden en beslist in overleg met de verenigingen in functie hun van behoeften, om ze zo goed 

mogelijk op het hele grondgebied te kunnen vervullen. 

Aanbevelingen GREVIO 

34. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om maatregelen te nemen die hen in staat stellen 

de totale bedragen die worden toegewezen aan de preventie en de bestrijding van geweld tegen 

vrouwen en de specifieke financieringslijnen voor de verschillende aspecten van deze activiteiten te 

identificeren om ervoor te zorgen dat deze bedragen voldoen aan de eisen van artikel 8 van het Verdrag. 

Raad van Europa Comité van de Partijen 

Aanbeveling: vastleggen van de totale bedragen en begrotingslijnen die zijn toegewezen aan het 

voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen, om ervoor te zorgen dat deze bedragen 

voldoen aan de vereisten van artikel 8 van het Verdrag van Istanbul (paragraaf 34). 

Resultaten 

De bezuinigingen op de federale begroting hebben geleid tot verschillen in het beleid dat op regionaal niveau 

wordt gevoerd, alsmede de vermindering van de financiering van de terreinorganisaties.6 

Het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020-2024: het document bevat geen budget. 

Voor de acties die in het actieplan staan en het Strategisch plan voor hulp aan gedetineerden is budget 

voorzien. Er zijn ook acties die geen geld kosten. Bij de selectie van acties werd wel nagegaan of ze 

haalbaar zijn.  

9 miljoen euro is voorzien voor het uitrollen van de IFG-centra in Vlaanderen.  

Voor de Family Justice Centers (intrafamiliaal geweld): jaarlijks … euro.  

De CAW’s (Centra voor Algemeen Welzijnswerk ontvangen jaarlijks een enveloppe van de Vlaamse minister 

van Welzijn). Vluchthuizen voor vrouwen, vrouwenopvangcentra (ook vluchthuis voor mannen) vallen onder 

de CAW’s; ook het onthaal en begeleiding van slachtoffers van intrafamiliaal geweld en ook daderhulp bij 

sommige CAW’s), die hun budgetten zelf besteden naar eigen goeddunken aan hun deelwerkingen.  

 
6 GREVIO, Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports, 2021, p. 32 en p. 40 over 
minder middelen voor het IGVM. 

https://rm.coe.int/horizontal-review-study-2021/1680a26325
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In Vlaanderen krijgt ook de vzw Beweging tegen Geweld subsidies binnen het  het Sociaal-Cultureel 

Volwassenenwerk. Hun opdracht bestaat dan ook uit het ontwikkelen van initiatieven over familiaal en 

seksueel geweld in Vlaanderen en Brussel, gericht naar een breed publiek. Deze initiatieven omvatten o.a. 

sensibilisatie, acties en campagnes, netwerkvorming en educatie en beogen steeds maatschappelijke 

verandering. De acties zijn niet specifiek gericht tegen geweld op vrouwen.  

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa is er voor iedereen in 

Vlaanderen en Brussel. Een deel van de werking legt de focus op seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

De Vrouwenraad vzw wordt gesubsidieerd grotendeels door Gelijke Kansen Vlaanderen en voor een klein 

deel of federaal niveau via het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Een deel van het budget 

van de Vrouwenraad gaat naar beleidsvoorbereidend werk over geweld tegen vrouwen en eigen 

sensibiliseringscampages (deze laatste soms ook via projectmiddelen). 

In 2021 is vanuit federaal niveau 1 miljoen euro uitgetrokken voor de versterking van opvangcentra voor 

vrouwen naar aanleiding van de COVID-19 crisis. Per jaar wordt een specifiek budget voor het Nationaal 

Actieplan tegen gendergerelateerd geweld voorzien van 2,5 miljoen euro voor de staatssecretaris voor 

gelijke kansen en gendergelijkheid (federaal), die bevoegd is voor het NAP. Er is ook een verbintenis om de 

middelen zichtbaar te maken die door elke minister wordt besteed aan het beleid ter bestrijding van 

gendergerelateerd geweld. 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021): veel acties vergen 

volgens het plan geen budgettaire middelen. Voor andere acties is budget voorzien maar de bedragen 

worden niet vermeld. In de praktijk blijkt het soms moeilijk te zijn: bijvoorbeeld hoeveel besteden de Centra 

voor Algemeen Welzijnwerk in Vlaanderen aan gendergerelateerd geweld? Die gegevens zijn er niet. Op 

federaal niveau zou er 2,5 miljoen euro voorzien zijn (politie en justitie). 

PIJLER II: Een geïntegreerd beleid voeren waarbij alle sectoren en het maatschappelijk middenveld worden 

betrokken om samen op te treden tegen gendergerelateerd geweld, en kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens verzamelen om de kennis over gendergerelateerd geweld te verbeteren. 

Specifieke doelstelling: Een alomvattend en gecoördineerd beleid voeren door een doeltreffende 

samenwerking tussen alle partners 

Maatregel 9. De middelen voor het beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld daar waar mogelijk 

identificeren en zichtbaar maken door de specifieke budgetten voor de bestrijding van gendergerelateerd 

geweld in kaart te brengen. 

Maatregel 10. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen meer middelen ter beschikking stellen 

om haar taken in de strijd tegen gendergerelateerd geweld en de coördinatie van het NAP 2021-2025 te 

versterken. 

Artikel 9 – Non-gouvernementele organisaties en het 

maatschappelijk middenveld 

De partijen erkennen, stimuleren en ondersteunen de werkzaamheden van de betrokken non gouvernementele 

organisaties en het maatschappelijk middenveld ter bestrijding van geweld tegen vrouwen op alle niveaus en zetten een 

effectieve samenwerking op met deze organisaties. 
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Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 24. Ondersteuning van organisaties: 

Versterking van de structurele financiering van terreinorganisaties, want projectfinanciering maakt 

verenigingen kwetsbaarder. Structurele subsidies moeten de autonomie van de verenigingen respecteren en  

hen in staat stellen om kritisch te reflecteren en voldoende kwaliteitsvolle dienstverlening te ontwikkelen. 

Structurele steun verlenen aan organisaties die specifieke groepen ondersteunen (bijv. slachtoffers van 

incest) overal, en vooral in Vlaanderen waar het minder vaak gebeurt. 

p. 26. Samenwerking met organisaties:  

Een echt partnerschap tot stand brengen tussen het maatschappelijk middenveld - (voormalige) slachtoffers 

en verenigingen die hen begeleiden en opkomen voor hun belangen - en de overheidsinstanties.  

Dit moet op een systematisch en transparante manier gebeuren. Het betreft beleidsmaatregelen en acties 

ter voorkoming en bestrijding van geweld, zowel de ontwikkeling ervan als de implementatie en de evaluatie, 

zoals vereist door het Verdrag van Istanbul.  

Een betere coördinatie en taakverdeling tussen de overheidsinstanties om te zorgen voor efficiënte en 

samenhangende overlegmomenten (federaal, regionaal, lokaal) om de energie van de verenigingen te 

sparen, zodat ze op een betere manier kunnen netwerken, wat ten goede komt aan hun dagelijkse werking. 

De overlegmomenten moeten gebaseerd zijn op een gemeenschappelijke taal en doelstellingen tussen alle 

partners (verenigingen, politie, justitie, politiek, ...). 

Aanbevelingen GREVIO 

38 en 39. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om door te gaan:  

a. meer erkenning en ondersteuning te geven aan de gespecialiseerde expertise van 

gespecialiseerde vrouwenorganisaties en -diensten, waarop in elke fase van het beleid een beroep moet 

worden gedaan en ook op alle niveaus;  

b. het vergemakkelijken van het werk van vrouwenorganisaties door toegang tot op behoeften gerichte 

financiering en uitbreiding van het gebruik van structurele en meerjarige financiering. 

Antwoord België 

§ 38. De Belgische autoriteiten wensen de constatering te nuanceren dat verenigingen en diensten 

zeer weinig geraadpleegd worden bij de voorbereiding van nationale actieplannen (NAP's). De 

aanbevelingen van het maatschappelijk middenveld worden systematisch in aanmerking genomen en er 

vindt  uitwisseling plaats tussen de verenigingen en gespecialiseerde diensten om de prioriteiten van de 

NAP's vast te stellen. België is zich er niettemin van bewust dat dit overleg in de toekomst moet worden 

versterkt. De Belgische autoriteiten zijn voornemens de verenigingen nauwer te betrekken bij de 

ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het NAP. 
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Raad van Europa Comité van de Partijen 

Aanbeveling: meer erkenning en ondersteuning geven aan de gespecialiseerde expertise van ngo's en 

gespecialiseerde ondersteunende diensten van vrouwen, waarvan in elke fase van de 

beleidsvorming en op alle niveaus gebruik moet worden gemaakt; en hun werk vergemakkelijken 

door toegang tot op behoeften gerichte financiering en uitgebreid gebruik van structurele en 

meerjarige financiering (paragraaf 39). 

Resultaten 

Overleg met de Staatsecretaris Gelijke Kansen, o.a.: 

- 16 januari 2021 Vrouwenraad 

- 16 februari 2021 Coalitie Samen tegen Geweld op Vrouwen (auteurs schaduwrapport) 

- 11 mei 2021: consultatie middenveld over volgend NAP gendergerelateerd geweld, georganiseerd 

door het IGVM, in opdracht van de staatssecretaris Gelijke Kansen 

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt het meerjarenactieplan gendergerelateerd 

geweld op waarin maatregelen worden opgenomen die door de federale overheid en de overheden van de 

gemeenschappen en de gewesten worden uitgevoerd. Het IGVM houdt daarvoor overleg met de overheden 

om tot een gedragen plan te komen. Ook de relevante middenveld/vrouwenorganisaties kunnen hun 

voorstellen bezorgen (in het verleden: in het kader van een overleg met de organisaties) en bij de start van 

de voorbereiding van het NAP 2021- 2025 hebben de organisaties per mail hun aanbevelingen 

overgemaakt. Wat de organisaties verwachten is ook tussentijds overleg over de stand van zaken van de 

uitvoering van het NAP. Momenteel (2021) is het overleg tussen IGVM en het vrouwenmiddenveld geen 

continu proces. De organisaties weten ook niet wanneer er onderhandelingen doorgaan met kabinetten 

(interministerieel) zodat we kansen moeten laten liggen om ook op dat niveau gericht te kunnen lobbyen. 

In het verleden heeft het IGVM tussentijdse verslagen gemaakt over de tenuitvoerlegging van de vorige 

NAP’s. Maar in welke mate werd er gecheckt of de maatregelen daadwerkelijk werden uitgevoerd. Er 

werden geen impactanalyses gemaakt; bijvoorbeeld meer vrouwen hebben toegang tot …; de cijfers zijn 

gedaald tot… Geen evaluaties die in een context werden gekaderd.  

In 2020 heeft de regering een Interministeriële Conferentie Vrouwenrechten (IMC) opgestart. Het 

hoofdthema dat jaar was geweld (voornamelijk partner- en familiaal geweld en seksueel geweld) en de 

impact van COVID-19. Voor het vrouwenmiddenveld is het niet duidelijk welke de link is met de beslissingen 

van de IMC, het NAP 2021 en ook aanbevelingen van de adviescomités gelijke kansen van de Kamer en de 

Senaat. 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER II: Een geïntegreerd beleid voeren waarbij alle sectoren en het maatschappelijk middenveld worden 

betrokken om samen op te treden tegen gendergerelateerd geweld, en kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens verzamelen om de kennis over gendergerelateerd geweld te verbeteren 

Specifieke doelstelling: Gegevens verzamelen en kwalitatief en kwantitatief onderzoek verrichten 

Maatregel 25: In samenwerking met relevante instellingen, diepgaand onderzoek verrichten naar de omvang 

van gendergerelateerd geweld tegen personen met een handicap, en daarbij in het bijzonder het middenveld 

en vrouwenorganisaties betrekken die werken met vrouwen en meisjes met een handicap. 
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Specifieke doelstelling: Een doeltreffende samenwerking met NGO’s en het middenveld uitbouwen en 

ondersteunen:  

Maatregel 27: Het maatschappelijk middenveld nauwer betrekken bij het nationale beleid ter voorkoming en 

bestrijding van gendergerelateerd geweld, onder meer bij de monitoring van het nationale actieplan 

Maatregel 28: De mogelijkheid analyseren om structurele financiering te verstrekken aan verenigingen en 

verenigingscollectieven waarvan de bestrijding van gendergerelateerd geweld in hun maatschappelijk doel 

zit.  

Op 8 maart 2022 lanceerde de Staatssecretaris Gendergelijkheid/IGVM een 

projectoproep/subsidiegids ‘Zolang het nodig is’ (1,1 miljoen euro): Vrouwenbewegingen, trans en 

intersekse bewegingen en andere verenigingen ontwikkelen tal van projecten om de 

maatschappelijke emancipatie van vrouwen en/of de gendergelijkheid te stimuleren en de strijd 

tegen genderdiscriminatie aan te gaan. Gendergerelateerd geweld bestrijden is één van de 

prioritaire thema’s; overeenkomstig het NAP. 

Maatregel 30: Het middenveld betrekken bij het nieuwe multidisciplinaire expertisecentrum rond 

gendergerelateerd geweld. 

PIJLER III: Preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en 

responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te pakken 

Specifieke doelstelling: Het voorkomen van geweld door sensibiliserings-, informatie en primaire 

preventieactiviteiten 

Maatregel 37: De mogelijkheden onderzoeken om een eenheid primaire preventie van gendergerelateerd 

geweld op te richten die tot taak heeft primaire preventie op alle bevoegdheidsniveaus te bevorderen en 

internationale instrumenten (onderzoek, conferenties, WHOI-campagne…) door te geven aan alle 

bevoegdheidsniveaus en het maatschappelijk middenveld; een register opstellen van bestaande initiatieven 

inzake primaire preventie van gendergerelateerd geweld; een plaats creëren waar alle actoren praktijken 

inzake primaire preventie kunnen uitwisselen (bv. jaarlijkse conferentie)… 

Artikel 10 – Coördinerend orgaan 

1 De partijen wijzen een of meer officiële organen aan of stellen die in die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie, 

implementatie, toezicht op en toetsing van beleid en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van 

geweld waarop dit Verdrag van toepassing is. Deze organen coördineren het verzamelen van gegevens zoals bedoeld in 

artikel 11 en analyseren en verspreiden de resultaten.  

2 De partijen zien erop toe dat de uit hoofde van dit artikel aangewezen of ingestelde organen algemene informatie 

ontvangen over ingevolge Hoofdstuk VIII genomen maatregelen.  

3 De partijen zien erop toe dat de uit hoofde van dit artikel aangewezen of ingestelde organen beschikken over de 

capaciteit om rechtstreeks te communiceren en betrekkingen te onderhouden met hun tegenhangers van de andere 

partijen. 

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/subsidiegids_gfe_2022_nl.pdf
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Aanbevelingen Schaduwrapport 

p. 19. Bedenking: Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is een federaal orgaan en het 

beleid van deze instelling weerspiegelt de standpunten van de politiek (bevoegde ministers). Het middenveld 

stelt vast dat het IGVM een stap achteruit zet op het vlak van de verdediging van de rechten van de vrouw 

en dit manifesteert zich op verschillende manieren. Bovendien is het IGVM ook onderhevig aan 

bezuinigingen door de federale overheid. Daardoor kan het IGVM zijn missie van coördinatie van het beleid 

inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen minder goed realiseren, alsook het toezicht op de uitvoering 

van de toepassing van het Verdrag van Istanbul in België. 

p. 20. Het opstellen en uitvoeren van het NAP in het kader van de regering moet kerncompetenties bevatten 

(zoals justitie, economie, binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, enz.); een budget dat in verhouding staat 

tot wat er op het spel staat; een actieplan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen moet worden opgesteld 

door de Vlaamse gemeenschap in overeenstemming met de algemene visie van het NAP ter verbetering 

van de coördinatie en financiering van acties ter bestrijding van de geweld; alle actieplannen moeten worden 

geëvalueerd op hun effect en relevantie en met het oog op een verbetering van in functie van toekomstige 

actieplannen. De evaluatie moet de bevindingen van het maatschappelijk middenveld integreren, 

onafhankelijk van de organiserende overheden.  

Aanbevelingen GREVIO 

45. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om maatregelen te nemen voor de coördinatie, 

monitoring en evaluatie van het beleid en maatregelen met betrekking tot geweld tegen vrouwen. De 

autoriteiten zouden het volgende moeten doen:  

a. het gezag en de middelen die het IGVM nodig heeft om haar taken uit te voeren, vergroten en een 

transversale aanpak ondersteunen op alle niveaus van de overheid;  

b. door middel van een onafhankelijk multidisciplinair orgaan, waaronder leden van verenigingen 

voor vrouwenrechten, effectief toezicht op en evaluatie van het beleid en maatregelen ter 

voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen, waarbij er wordt voor gezorgd dat specifieke 

middelen en resultaatindicatoren worden vastgesteld voor elke activiteit. 

Raad van Europa Comité van de Partijen 

Aanbeveling: de coördinatie, monitoring en evaluatie van beleid en maatregelen met betrekking tot 

geweld tegen vrouwen verbeteren, onder meer door het gezag en de middelen te vergroten die het 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nodig heeft om zijn taken uit te voeren en 

tegelijkertijd te zorgen voor effectieve monitoring en evaluatie van beleidslijnen en maatregelen via 

een onafhankelijk multidisciplinair orgaan (paragraaf 45). 

Resultaten 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

p. 5: Sinds 2001 geeft België concrete uitdrukking aan zijn internationale engagementen door de 

goedkeuring van nationale actieplannen (NAP's) waarin de federale staat, de gemeenschappen en de 
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gewesten zijn betrokken en die worden gecoördineerd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 

mannen (IGVM). 

p. 24: Het versterken van de strijd tegen gendergerelateerd geweld vereist logischerwijs versterking van de 

instelling die verantwoordelijk is voor de coördinatie van het beleid op dit gebied. Overeenkomstig het 

federaal regeerakkoord zal het Instituut voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen worden versterkt door 

het een centrale rol te geven bij de ontwikkeling en uitvoering van het federaal gendergelijkheidsbeleid, in 

overleg met de besturen van de Gemeenschappen en Gewesten belast met het gelijkekansenbeleid. In het 

kader van een geïntegreerd beleid zal het IGVM in contact staan met alle overheidsdiensten en actoren op 

het gebied van gendergelijkheid van de deelstaten. 

PIJLER II: Een geïntegreerd beleid voeren waarbij alle sectoren en het maatschappelijk middenveld worden 

betrokken om samen op te treden tegen gendergerelateerd geweld, en kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens verzamelen om de kennis over gendergerelateerd geweld te verbeteren 

Specifieke doelstelling: Een alomvattend en gecoördineerd beleid voeren, door een doeltreffende 

samenwerking tussen alle partners 

Maatregel 10: Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen meer middelen ter beschikking stellen 

om haar taken in de strijd tegen gendergerelateerd geweld en de coördinatie van het NAP 2021-2025 te 

versterken. 

Maatregel 11: Binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een onafhankelijk 

multidisciplinair expertisecentrum oprichten om het beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld te 

monitoren en te evalueren. Dit centrum zou ook verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van gegevens, het 

uitvoeren van onderzoek en het coördineren van opleidingen. 

Maatregel 12: Binnen het nieuwe multidisciplinair expertisecentrum (zie maatregel 11) een eenheid oprichten 

om de nodige expertise te verzamelen, te ontwikkelen en te verspreiden en om professionals te 

ondersteunen in concrete situaties van eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken, in samenwerking 

met de instanties op niveau van de deelstaten die hierrond expertise hebben/verder ontwikkelen (bv. CAW’s, 

FJC’s, Réseau Mariage et Migration,…). 

Artikel 11 - Het verzamelen van gegevens en 

onderzoek 

1 Ten behoeve van de uitvoering van dit Verdrag verplichten de partijen zich  

a met regelmatige tussenpozen uitgesplitste relevante statistische gegevens te verzamelen over gevallen van alle 

vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag;  

b onderzoek te ondersteunen op het gebied van alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag, 

zodat de oorzaken en gevolgen, frequentie en de veroordelingspercentages worden bestudeerd, alsmede de 

doeltreffendheid van de maatregelen ter uitvoering van dit Verdrag.  

2 De partijen streven ernaar met regelmatige tussenpozen onderzoeken onder hun bevolking uit te voeren teneinde de 

omvang van en ontwikkelingen binnen alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag vast te 

stellen.  
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3 De partijen voorzien de groep deskundigen bedoeld in artikel 66 van dit Verdrag van de informatie die uit hoofde van 

dit artikel is verzameld teneinde internationale samenwerking te stimuleren en internationale benchmarking mogelijk te 

maken.  

4 De partijen zien erop toe dat de uit hoofde van dit artikel verzamelde informatie beschikbaar is voor het publiek. 

Meer info: Council of Europe, ENSURING DATA COLLECTION AND RESEARCH ON VIOLENCE AGAINST 

WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE: ARTICLE 11 OF THE ISTANBUL CONVENTION. A collection of 

papers on the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and 

domestic violence, 2016. 

Aanbevelingen Schaduwrapport 

p. 10. De oprichting van een autonoom expertisecentrum op het vlak van geweld tegen vrouwen, bestaande 

uit vertegenwoordigers van feministische organisaties, gespecialiseerde diensten en universitaire centra. Dit 

centrum staat in voor het verzamelen van gegevens, het verrichten van onderzoek en het coördineren van 

opleidingen met de garantie van een gender- en intersectionele benadering/lezing van geweld om de 

ontwikkeling van overheidsbeleid te voeden en de bevordering van de veralgemening van goede praktijken. 

p. 29. Verzameling van gegevens: 

Een multidisciplinair, geïntegreerd en geharmoniseerd gegevensverzamelsysteem ontwikkelen voor alle 

vormen van gendergerelateerd geweld, waarbij demografische factoren van slachtoffers en daders worden 

onderscheiden, evenals de vormen van geweld en die een zicht geeft op het traject van de dossiers.  

Een gecoördineerd onderzoeksbeleid ontwikkelen om officiële statistieken aan te vullen en de meest 

kwetsbare groepen zichtbaar te maken. Daarvoor moet de overheid deelnemen aan internationale 

vergelijkende enquêtes en zorgen voor de verspreiding van de resultaten ervan in België (bijv. 

Eurobarometer, Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, enz.).  

Verduidelijking van het doel en de methodologie van de studies in overleg met de terreinorganisaties en 

volgens de definitie van geweld tegen vrouwen zoals beschreven in het Verdrag van Istanbul, die rekening 

houdt met de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen bij alle vormen van geweld. Deze studies 

moeten relevant en nuttig zijn voor het verbeteren van het beleid ter bestrijding van geweld op het vlak van 

preventie, slachtofferbescherming, vervolging en geïntegreerd beleid.  

Waardering en inbreng van de expertise van slachtoffers en terreinorganisaties. Studies kunnen niet enkel 

uitgevoerd worden op basis van de expertise van de academische of gerechtelijke wereld.  

Bij overheidsenquêtes moeten, indien relevant, systematisch vragen over geweld tegen vrouwen en 

intrafamiliaal geweld opgenomen worden.  

De oprichting van twee academische expertisecentra voor onderzoek naar gendergerelateerd geweld, belast 

met alle overheidsonderzoek, om tot een coherent geheel aan gegevens te komen. Deze kennis moet op 

een toegankelijke manier ontsloten worden om een algemene en geïnformeerde dialoog mogelijk te maken, 

die de stereotypen overstijgt. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680640efc
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680640efc
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680640efc
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680640efc
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Aanbevelingen GREVIO 

Administratieve dataverzameling 

54. GREVIO dringt er bij de Belgische autoriteiten op aan om beslissende stappen te nemen inzake de 

beschikbare gegevens over het geweld, dat onder het Verdrag van Istanbul valt, op volgend vlak:  

a. het regelmatig publiceren op federaal niveau van een toegankelijk synoptisch referentiedocument 

waarin de belangrijkste statistieken over geweld (conform het Verdrag) worden belicht, het voor het 

publiek en de media mogelijk maken om gebruik te maken van bestaande gegevens en deze te 

vergelijken in de tijd;  

b. het verplicht stellen, zo nodig door middel van wetgeving, om naast de gegevens over daders, 

gegevens over slachtoffers, hun geslacht en hun relatie met de daders met betrekking tot alle 

vormen van geweld die onder het Verdrag van Istanbul vallen, met name met betrekking tot moorden 

door partners of ex-partners te verzamelen;  

c. het in afwachting daarvan mogelijk maken om gevallen van moord op partners of ex-partners en 

andere slachtoffers, waaronder kinderen, te onderzoeken om de kennis te verbeteren in België over 

de slachtoffers (hun geslacht, leeftijd en relatie tot de dader) en de omstandigheden van hun dood 

(zoals de datum en tijd, de plaats en moordwapen);  

d. de verbintenis om geleidelijk aan toe te werken naar een geïntegreerd systeem van gedeelde 

statistieken tussen de sectoren politie, justitie en gezondheidszorg met het oog op onder meer: het 

mogelijk maken van de beoordeling van het aantal veroordelingen en recidivepercentages, en van 

het aantal recidivegevallen; met het oog op een grondige analyse van het traject van de zaken in het 

strafrechtelijk systeem via de keten - wetshandhaving, openbare ministeries en de rechtbanken; het 

vaststellen van lacunes in de opvolging van instellingen die kunnen bijdragen tot een lager 

percentage veroordelingen en/of discrepanties tussen rapporteringspercentages en 

veroordelingspercentages. 

Bevolkingsenquêtes 

57. Gezien de tijd die is verstreken sinds de laatste bevolkingsenquête, en gezien de parameters van de 

enquête van 2010, moedigt GREVIO de Belgische autoriteiten aan om een gezamenlijke beoordeling 

uit te voeren met alle betrokken belanghebbenden en deskundigen naar de mogelijkheid voor het 

uitvoeren van een nieuw nationaal bevolkingsonderzoek in België. Deze enquête moet duidelijk 

gebaseerd zijn op basis van een gegenderde definitie van geweld tegen vrouwen en het in de 

toekomst mogelijk maken, als resultaat van regelmatige enquêtes, om de omvang van en de trends 

in alle vormen van geweld te beoordelen, overeenkomstig het Verdrag van Istanbul. 

Onderzoek 

61. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten aan om hun inspanningen ter ondersteuning van 

onderzoek over alle vormen van geweld die onder het Verdrag van Istanbul vallen verder te zetten, 

ook het bevorderen van verbanden tussen genderstudies en onderzoek enerzijds en de 

deskundigheid van verenigingen die in het veld werkzaam zijn en ervoor zorgen dat deze studies en 

onderzoeksprojecten worden verspreid en een impact hebben. Met het oog hierop kunnen de 

autoriteiten een nieuwe. 
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Raad van Europa Comité van de Partijen 

Aanbeveling: de beschikbare gegevens over de vormen van geweld die onder het Verdrag van Istanbul 

vallen en de verzameling van die data verbeteren, onder meer door: de verplichte verzameling van 

gegevens over slachtoffers, hun geslacht en hun relatie met de dader in te voeren, met name met betrekking 

tot moorden door partners of voormalige partners, met het oog op een grondige evaluatie van de 

omstandigheden van dergelijke gevallen; het regelmatig publiceren op federaal niveau van de belangrijkste 

statistieken over dergelijk geweld; en het evolueren naar een geïntegreerd statistiekensysteem voor de 

strafrechtelijke en gezondheidssector dat het mogelijk maakt om de veroordelingen, het verloop en de 

recidive te beoordelen en om lacunes in de reactie van instellingen vast te stellen (paragraaf 54). 

Aanbevelingen UN-MENAMAIS 

Studie: UN-MENAMAIS - Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence 

in Belgium 2021: 

https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/Press/20210615_Press_UNMENAMAIS_nl.pdf 

Bijkomende onderzoeksnoden: 

- Verduidelijk de prevalentie en de impact van door technologie gefaciliteerd seksueel geweld in 

verschillende leeftijdsgroepen. 

- Onderzoeken van een breed scala aan dwangstrategieën en hoe deze verband houden met 

verschillende vormen van seksueel geweld en de gevolgen voor de slachtoffers. 

- De beroepsbekwaamheden omschrijven om slachtoffers van seksueel geweld adequate zorg te 

verlenen. 

- Onderzoeken hoe de niet-juridische erkenning van slachtoffers verbeterd kan worden. 

- Organiseren van een evaluatie van de verschillende modellen rond forensische zorg in België. 

- Onderzoeken wat de link is tussen strenge straffen/harde criminalisering versus daderhulpverlening 

en de aangiftebereidheid van slachtoffers. 

Ouderen: 

- Wat is de aard en omvang van seksueel geweld bij ouderen met cognitieve problemen? 

- Wat is de doeltreffendheid en haalbaarheid van klinische richtlijnen inzake detectie, preventie en 

reactie op seksueel geweld bij ouderen? 

- Hoe kunnen we seksuele verwaarlozing als een vorm van seksueel geweld correct meten? 

- Wat is het langetermijneffect van seksueel geweld op de lichamelijke gezondheid (bv. frailty) en de 

financiële gezondheid? 

Minderheidsgroepen: 

- Onderzoek zowel gemeenschappelijke als unieke kwetsbaarheden voor de algemene bevolking en 

voor minderheidsgroepen om een volledig inzicht te krijgen op de dynamieken die ten grondslag 

liggen aan seksueel geweld en de gevolgen ervan voor verzoekers om internationale bescherming, 

seksuele en genderminderheden en andere minderheidsgroepen. 

- Er is meer onderzoek nodig om te begrijpen hoe minderheidsstress een invloed kan hebben op 

minderheden en welke onderliggende mechanismen hun risico op seksueel slachtofferschap 

vergroten. 

https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/Press/20210615_Press_UNMENAMAIS_nl.pdf
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Forensische aspecten: 

- Een evaluatieonderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van forensische sporen volgens verschillende 

modellen en naar de gerechtelijke impact ervan in zaken van seksueel geweld en de impact van 

forensisch onderzoek op de gerechtelijke procedure verder onderzoeken (bv. door een casestudy 

van gerechtelijke dossiers). 

- Evalueren van de positie van gerechtelijke geneeskunde in en haar vermogen om in te spelen op de 

forensische taken, bij gevallen van seksueel geweld, en meer in het algemeen in het gerechtelijk 

apparaat. 

- Nieuwe manieren onderzoeken om slachtoffers van seksueel geweld in staat te stellen de sociale en 

gerechtelijke erkenning te versterken (rechtvaardigheidsgevoel). 

Resultaten 

54 Administratieve data 

a) Regelmatig een referentiedocument met de belangrijkste statistieken over geweld: ? 

b) Cijfers slachtoffers en daders m/v (inclusief relatie slachtoffer/dader, leeftijd) ? 

Interne dataverzameling Politie: 

o N.a.v. federaal Coronaplan: Koppeling van databanken in ISLP systeem om zicht te krijgen 

op registratie van dossiers van IFG 

o App ‘infosuite’: mogelijkheid om via dit systeem informatie op te vragen rond betrokkenen 

voor dossiers die nog niet in ANG zitten. Zijn er PV’s rond verdachten in andere zones rond 

IFG/geweld ? 

c) En idem over femicide (inclusief omstandigheid dood)? 

d) Geïntegreerd systeem gedeelde statistieken politie, justitie, hulpverlening (veroordelingen, recidive)? 

Statistieken over partnergeweld zijn alleen beschikbaar op het niveau van de politiediensten en de diensten 

van het parket, omdat België nog altijd geen geïntegreerde misdaadstatistieken heeft. Gendergegevens over 

de slachtoffers en daders ontbreken nog steeds in de statistieken. We verwijzen naar de aanbeveling van de 

Senaat in de resolutie over partnergeweld van 10 juli 2020: beschikken over geïntegreerde criminele 

statistieken volgens de voorstellen die het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie (NICC) in 

2012 heeft gedaan. 

57 Enquêtes 

Nieuwe nationale enquête op basis van gegenderde definitie van geweld  (vormen van geweld conform 

Verdrag)  

61 Onderzoek 

Telling van onderzoeksafdelingen of -docenten en -medewerkers uitvoeren, gespecialiseerd in gender, 

gendergelijkheid en gendergerelateerd geweld en onderzoek over vormen van geweld (conform Verdrag) ? 

We verwijzen ook naar de resolutie over partnergeweld van de Senaat van 10 juli 2020 met volgende 

voorstellen voor onderzoek: een nieuwe studie uitvoeren over de slachtoffers van partnergeweld om te 

weten waarom slachtoffers geen klacht indienen; een analyse maken van de impact van de 

uithuisplaatsingsmaatregel op het partnergeweld; een evaluatie maken van de wettelijke bepaling 

betreffende de toewijzing van de verblijfplaats aan het slachtoffer van partnergeweld, met het oog op een 

betere bescherming van de slachtoffers; een evaluatie maken van het werk van de Family Justice Centers. 
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We vermelden het onderzoek van UN-MENAMAIS ‘Belgische bevolking en seksueel geweld: de eerste 

grootschalige representatieve en gender- en leeftijdsgevoelige studie over seksueel geweld in België, 

genaamd "UN-MENAMAIS" (Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual 

Violence in Belgium), hebben experten van de Universiteit Gent, de Universiteit van Luik en het Nationaal 

Instituut voor Criminologie en Criminalistiek vastgesteld dat twee derde van de Belgische bevolking tijdens 

hun leven te maken krijgt met seksueel geweld. Meer info: https://www.belspo.be/belspo/brain-

be/projects/Press/20210615_Press_UNMENAMAIS_nl.pdf 

België en de 3 regio’s nemen deel aan Europese survey over gender gerelateerd geweld 2021: 

Sinds 2016 is Eurostat bezig met de voorbereiding van een over de EU-landen heen vergelijkbare enquête 

over gender gerelateerd geweld. Het gaat om een enquête waaraan de EU-lidstaten op vrijwillige basis 

kunnen participeren. 

Een Eurostat-werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende lidstaten werkte intussen een vragenlijst 

uit en dacht na over mogelijke methoden om deze enquête af te nemen. In een aantal landen werden 

pilootprojecten uitgevoerd. De deelnemende lidstaten zijn uiteindelijk vrij om de volgens hen meest gepaste 

methode te kiezen: face-to-face interviews, telefonische enquêtes of web-bevragingen. 

In België werd binnen het Interfederaal Instituut voor Statistiek (IIS) in 2019 een service-level agreement 

(SLA) afgesloten tussen Statbel en de 3 regionale statistische autoriteiten (BISA, IWEPS en VSA). Een 

werkgroep bekeek of en hoe België aan deze Europese enquête zou kunnen deelnemen. Ook het Instituut 

voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werd bij deze besprekingen betrokken. 

Deze IIS-werkgroep besliste om de enquête effectief in België te organiseren in de loop van 2021. Dit 

gebeurt op basis van een mix-mode-methodologie: er wordt gewerkt met een webenquête die bij niet-

respons gevolgd kan worden door een face-to-face-interview. Er werd gekozen voor deze methode om een 

te grote uitval bij bepaalde kwetsbare groepen te vermijden. 

De 3 regio’s en het federale niveau dragen elk op een gelijke wijze bij aan de financiering van dit project. In 

Vlaanderen worden de kosten gedeeld door de verschillende inhoudelijk betrokken domeinen: Gelijke 

Kansen, Welzijn en Justitie. Zij zijn ook betrokken bij de verdere uitwerking van de enquête in de IIS-

werkgroep. De Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) zorgt voor methodologische ondersteuning bij het 

project. 

Per regio wordt een minimumrespons nagestreefd van 1.500 geïnterviewden van 18 jaar en ouder zodat ook 

op regionaal niveau betrouwbare algemene uitspraken kunnen worden gedaan. Dat geeft voor heel België 

een bruikbare respons van 4.500 personen.7 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER II: Een geïntegreerd beleid voeren waarbij alle sectoren en het maatschappelijk middenveld worden 

betrokken om samen op te treden tegen gendergerelateerd geweld, en kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens verzamelen om de kennis over gendergerelateerd geweld te verbeteren 

Specifieke doelstelling: Gegevens verzamelen en kwalitatief en kwantitatief onderzoek verrichten  

 
7 Bron: https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/vlaanderen-neemt-deel-aan-europese-survey-over-gender-
gerelateerd-geweld  

https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/Press/20210615_Press_UNMENAMAIS_nl.pdf
https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/Press/20210615_Press_UNMENAMAIS_nl.pdf
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/vlaanderen-neemt-deel-aan-europese-survey-over-gender-gerelateerd-geweld
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/vlaanderen-neemt-deel-aan-europese-survey-over-gender-gerelateerd-geweld
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Maatregel 16: Een werkgroep inzake administratieve gegevens oprichten en een jaarlijkse nationale 

publicatie opstellen over statistieken inzake gendergerelateerd geweld. 

Maatregel 17: De verschillende instrumenten voor politieregistratie aanpassen om de informatie over plegers 

en slachtoffers correct weer te geven (computer- en functionele aanpassingen verrichten om te zorgen voor 

betrouwbare cijfers bij de ontwikkeling van het nieuwe technische platform i-Police) / blijven werken aan de 

verbetering en de technische overdraagbaarheid en exploiteerbaarheid van cijfers over gendergerelateerd 

en intrafamiliaal geweld). 

Maatregel 18: Het College van procureurs-generaal uitnodigen tot de voortzetting van de werkzaamheden 

van de werkgroep betreffende de beschikbaarheid van naar geslacht uitgesplitste gerechtelijke statistieken. 

Maatregel 19: Verbeteren van de verzameling van statistieken rond gendergerelateerd geweld op het werk. 

Maatregel 20: Meer aandacht besteden aan de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld in de 

volgende veiligheidsmonitor georganiseerd door de federale politie. 

Maatregel 21: In de volgende nationale gezondheidsenquête grondiger aandacht besteden aan 

gendergerelateerd geweld. 

Maatregel 22: Uitvoeren van een nationaal prevalentieonderzoek naar gendergerelateerd geweld. 

Maatregel 23: Een nieuwe studie lanceren over de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking in België. 

Maatregel 24: De mogelijkheid bestuderen om een mechanisme in te stellen voor de analyse van moorden 

op basis van gender, met bijzondere aandacht voor feminicides. Met dit mechanisme wordt gestreefd naar 

een betere kennis over de slachtoffers (hun geslacht, leeftijd en relatie tot de pleger) en naar rapportage 

over de omstandigheden van deze moorden (zoals de dag en het tijdstip, de plaats en de gebruikte middelen 

om de daad te plegen). 

Maatregel 25: In samenwerking met relevante instellingen, diepgaand onderzoek verrichten naar de omvang 

van gendergerelateerd geweld tegen personen met een handicap, en daarbij in het bijzonder het middenveld 

en vrouwenorganisaties betrekken die werken met vrouwen en meisjes met een handicap. 

Maatregel 26: Blijvend inzetten op kwalitatief onderzoek, en dit in nauwe samenwerking met experten en 

middenveldorganisaties. 

Maatregel 29: De uitwisseling aanmoedigen van praktijken inzake interdisciplinaire steun- en 

beschermingsmechanismen voor slachtoffers van geweld, die in verschillende regio’s van het land zijn 

ontwikkeld. 

PIJLER III: Preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en 

responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te pakken 

Specifieke doelstelling: Het voorkomen van geweld door sensibiliserings-, informatie- en primaire 

preventieactiviteiten 

Maatregel 38: Vergelijkend Belgisch en internationaal onderzoek verrichten naar primaire 

preventiemethodologieën in België en internationaal om de meest doeltreffende methodologieën te 

identificeren passend voor de Belgische context. 
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PIJLER IV: Beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en 

hun omgeving (met inbegrip van kinderen die aan dergelijk geweld worden blootgesteld) door de opvolging 

rond hen te centreren 

Specifieke doelstelling: Slachtoffers gespecialiseerde ondersteuningsdiensten en voldoende passende 

huisvesting aanbieden 

Maatregel 101: Een stand van zaken opmaken van de zorg voor mannelijke slachtoffers van partnergeweld 

en/of intrafamiliaal geweld over het hele grondgebied, opsporen van mogelijke lacunes en het uitwisseling 

van bestaande ervaringen. 

PIJLER V: Het strafrechtelijk beleid inzake gendergerelateerd geweld bijsturen en moderniseren, met 

bijzondere aandacht voor de bescherming van slachtoffers en hun erkenning als zodanig 

Specifieke doelstelling: Zorgen voor snelle en passende justitiële en politiële reactie 

Maatregel 134. Onderzoeken hoe de werking en het gebruik van de ViCLAS databank verder kan 

geoptimaliseerd worden. Het Antwerpse project code 37 in samenwerking met NICC gefaseerd nationaal 

uitrollen. 

Maatregel 135. Onderzoek voeren naar de invloed van online aangiftes op de aangiftebereidheid van 

gendergerelateerd geweld. 

Maatregel 136. Onderzoek voeren naar de strafrechtelijke opvolging van seksueel geweld in bijzonderheid 

inzake de toepassing van ZSG procedures 

Specifieke doelstelling: Uitvoering van (tijdelijke) uithuiszetting en beschermende maatregelen 

Maatregel 146. Verbetering indien mogelijk van het verzamelen van gegevens over het tijdelijk huisverbod. 

Specifieke doelstelling: De rechten en belangen van slachtoffers beschermen 

Maatregel 147: Analyseren hoe familierechtbanken omgaan met dossiers van partnergeweld en hoe zij hun 

beslissingen inzake gezag, verblijf en omgang met (potentiële) situaties van partnergeweld motiveren. 

Maatregel 149. Het huidige wetgevingskader inzake de verblijfsregeling, omgangsrecht en bepaling van het 

ouderlijk gezag en de toepassing ervan, analyseren en evalueren om na te gaan of bij het bepalen van de 

verblijfsregeling en het omgangsrecht voor kinderen, met inbegrip van gelijkmatig verdeeld verblijf, expliciet 

rekening wordt gehouden met incidenten van partnergeweld en zo nodig mogelijkheden nagaan om 

wetgeving zodanig te wijzigen of aan te vullen. 

Maatregel 150: Onderzoeken hoe een wettelijke regeling kan worden uitgewerkt in samenwerking met de 

Gemeenschappen, met het oog op de ontwikkeling van een duurzame gezinsbegeleiding onder gerechtelijk 

mandaat uitgevoerd door de diensten aangeduid voor het voeren van maatschappelijke onderzoeken, die 

zowel een preventieve functie op het vlak van sociale ondersteuning kan hebben als een controlefunctie die 

de rechtbanken toelaat, om indien nodig, tijdig in te grijpen. 

Maatregel 151: Verder onderzoek naar het gebruik in rechtbanken en gerechtshoven van het begrip 

ouderverstoting en het verband met (ex-)partnergeweld, en dit overeenkomstig de aanbevelingen van 

GREVIO. 
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PIJLER VI: Ervoor zorgen dat in het asiel- en migratiebeleid rekening wordt gehouden met 

gendergerelateerd geweld 

Specifieke doelstelling: Opvang van en tegemoetkoming aan de specifieke behoeften van migranten die te 

maken hebben met gendergerelateerd geweld 

Maatregel 172. In de statistieken over incidenten in de opvangcentra van Fedasil opsplitsing mogelijk maken 

voor gendergerelateerd geweld. 

2022 

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Opvolgingsonderzoek naar de opvang van slachtoffers van 

intrafamiliaal geweld (2022): Er bestaat binnen de politie hoe langer hoe meer gevoeligheid voor 

intrafamiliaal geweld.. Medewerkers van externe diensten krijgen tegenwoordig veel minder klachten van 

slachtoffers over hoe ze door de politie zijn ontvangen. Het is het een terugkerend probleem dat 

onthaalpersoneel weigert om een melding te akteren. Het is niet ongebruikelijk dat slachtoffers om valse o 

fverkeerde redenen terug naar huis worden gestuurd. Zo stuurde een onthaalpost in een van de bezochte 

zones tot voor kort slachtoffers die zich zonder medisch attest aanboden systematisch weg. Op andere 

plaatsen worden taalproblemen naar voren geschoven, of het feit dat het slachtoffer zich al meermaals heeft 

aangeboden. Toch wordt partnergeweld nog te vaak gebanaliseerd door agenten, omdat er te weinig kennis 

is volgens Comité P "Als een slachtoffer een klacht wenst in te trekken, moet dat worden opgevat als een 

belangrijk waarschuwingssignaal. Maar politieambtenaren hechten daar niet altijd het juiste belang aan en 

stellen nog altijd het gedrag en de ambivalente houding van de slachtoffers in vraag", aldus het rapport. 

Een ander voorbeeld van zo'n terugkerend vooroordeel: "Slachtoffers kunnen onder invloed makkelijker 

praten dan nuchter. Dit is een aspect waar politieambtenaren rekening mee moeten houden. Zo missen ze 

de kans niet om een situatie aan te grijpen en een gedraging te begrijpen in plaats van te beoordelen." 

Volgens het Comité P zouden wijkagenten een grotere rol kunnen spelen bij de aanpak van intrafamiliaal 

geweld. "Ze staan dicht bij de burgers, ze kunnen bepaalde problemen ontdekken, ze kunnen bijdragen aan 

het buurtonderzoek, en zorgen voor een doeltreffender opvolging door hun nabijheid/aanwezigheid." 

Ook de doorverwijzing naar externe diensten kan beter. Politieambtenaren die als eerste tussenkomen, 

verwijzen slachtoffers wel intern door naar slachtofferhulp, maar haast nooit naar externe diensten. 

Nochtans is er in Vlaanderen een groot aanbod van organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van 

huiselijk geweld. Volgens het Comité P werken de verschillende politiezones ook onvoldoende samen om 

informatie uit te wisselen nadat een koppel is verhuisd. "Tussen politiezones is er geen communicatie 

omtrent conflictsituaties binnen koppels/gezinnen wanneer ze verhuizen. De overdracht van deze informatie 

zou nochtans een interessante piste zijn om verder te exploiteren." Bron: De Morgen 24 januari 2022. 

Aanbevelingen Comité P: p. 36-39. 

 

Hoofdstuk 3 – Preventie 

Artikel 12 – Algemene verplichtingen 

1 De partijen nemen de nodige maatregelen om veranderingen in de sociale en culturele gedragspatronen van vrouwen 

en mannen te stimuleren teneinde vooroordelen, gewoonten, tradities en alle andere praktijken gebaseerd op het idee 

dat vrouwen inferieur zouden zijn of op stereotype rollen van vrouwen en mannen uit te bannen  

2 De partijen nemen de wetgevende en andere maatregelen die nodig zijn ter voorkoming van alle vormen van geweld 

door natuurlijke personen of rechtspersonen die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag.  

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/Rapport%20van%20het%20opvolgingsonderzoek%20naar%20de%20opvang%20van%20slachtoffers%20van%20intrafamiliaal%20geweld.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/Rapport%20van%20het%20opvolgingsonderzoek%20naar%20de%20opvang%20van%20slachtoffers%20van%20intrafamiliaal%20geweld.pdf
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3 Maatregelen genomen uit hoofde van dit hoofdstuk houden rekening met en behandelen de specifieke behoeften van 

personen die kwetsbaar zijn vanwege specifieke omstandigheden en plaatsen de mensenrechten van alle slachtoffers 

centraal.  

4 De partijen nemen de nodige maatregelen om alle leden van de maatschappij, in het bijzonder mannen en jongens, te 

stimuleren actief bij te dragen aan het voorkomen van alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit 

Verdrag.  

5 De partijen zien erop toe dat cultuur, gewoonte, religie, traditie of de zogenaamde ,,eer” niet worden gebruikt ter 

rechtvaardiging van daden van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag.  

6 De partijen nemen de nodige maatregelen ter bevordering van programma’s en activiteiten met betrekking tot het 

versterken van de eigen kracht van vrouwen. 

Meer info: Council of Europe, PREVENTING VIOLENCE AGAINST WOMEN: ARTICLE 12 OF THE 

ISTANBUL CONVENTION. A collection of papers on the Council of Europe Convention on preventing and 

combating violence against women and domestic violence, 2014. 

Aanbevelingen Schaduwrapport 

p. 33. Een alomvattend, gecoördineerd en sectoroverschrijdend beleid inzake primaire preventie ontwikkelen 

dat niet beperkt blijft tot één enkel domein (b.v. gelijke kansen).  

 

p. 34-35. In nauwe samenwerking met het middenveld een algemeen en gecoördineerd beleid ontwikkelen 

voor primaire preventie doorheen alle bevoegdheidsniveaus en -domeinen met inbegrip van kwantitatieve 

doelstellingen gericht op de afname van geweld, specifieke en voldoende budgetten en een impact-

evaluatiemeting. 

 

Primaire preventie en campagnes: 

 

Om de inspanningen op het gebied van primaire preventie te verbeteren, moeten de federale regering en de  

gewest- en gemeenschapsregeringen institutionele steun ontwikkelen (symbolisch, financieel en logistiek) 

ten gunste van de laatste. De maatregelen die nodig zijn voor een echt preventiebeleid zijn: 

 

Specifieke budgetlijnen creëren voor een recurrente financiering van de primaire preventie van geweld tegen 

vrouwen en meisjes. 

 

Een specifiek hoofdstuk over primaire preventie met inbegrip van feministische zelfverdediging opnemen in 

de federale, Nederlandstalige en intra-Franstalige actieplannen, samen met basisorganisaties die expertise 

hebben ontwikkeld op het gebied van primaire preventie en feministische zelfverdediging. 

 

Een specifiek actieplan op lange termijn, dat samen met de verenigingen van feministische zelfverdediging 

wordt opgesteld, dat als doel heeft feministische zelfverdediging te verspreiden onder 5% van de Belgische 

vrouwelijke bevolking in 2025 en 10% in 2030, met bijzondere aandacht voor regio's en doelgroepen die 

momenteel onvoldoende of niet worden bereikt. 

 

Integratie van primaire preventie in de opleiding van professionals in de gezondheidszorg, conform het 

Verdrag. 

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1f0
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1f0
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1f0
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Wetenschappelijk onderzoek financieren dat de instrumenten van bestaande primaire preventie evalueert en 

verbetert om nieuwe instrumenten te ontwikkelen die erop gericht zijn om gewelddadig gedrag van jongens 

en mannen te verminderen.  

 

Programma's uitvoeren ter voorkoming van geweld in relaties in lagere en middelbare scholen om in te 

spelen op de behoeften van tieners over hoe ze moeten omgaan met grensoverschrijdend gedrag en tools 

voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag, ontwikkeld door Sensoa, structureel verankeren. 

 

Aanpassing en uitbreiding van het preventieprogramma voor seksueel grensoverschrijdend gedrag 

uitbreiden naar andere sectoren in Vlaanderen en Franstalig België.  

 

Het in kaart brengen van de verschillende preventie-instrumenten en -middelen in de verschillende 

beleidsdomeinen politieke en in het verenigingsleven; deze tools evalueren en de actoren aansporen deze 

tools beter te gebruiken op een transversale en gemeenschapsoverschrijdende manier. 

 

Met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag, ervoor zorgen dat mogelijke 

toekomstige werkgevers worden geïnformeerd over de achtergrond van kandidaten voor 

functies die contact met kinderen of jongeren inhouden. Werkgevers verplichten dat zij om de drie jaar een 

verklaring van goed gedrag en zeden vragen aan werknemers die werken met kinderen en jongeren. 

Aanbevelingen GREVIO 

64. GREVIO verzoekt de Belgische autoriteiten te overwegen maatregelen te nemen om de  

oprichting van feministische zelfverdedigingsgroepen op een evenwichtige manier in heel België te 

promoten - met name waar vrouwen uit de meest kwetsbare bevolkingsgroepen wonen (arbeidersklasse, 

wijken, plattelandsgebieden, enz.), om vrouwen te helpen hun zelfvertrouwen terug te winnen en hen te 

informeren over hun rechten. Een mogelijkheid zou zijn om in het volgend NAP hiervoor steun te voorzien 

via train de trainers, gebaseerd op goede praktijken zoals bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen. 

Antwoord België 

§ 64. De Belgische autoriteiten wensen de aandacht te vestigen op de volgende formulering: "met name 

wanneer vrouwen wonen in de meest kwetsbare bevolkingsgroepen (volksbuurten, plattelandsgebieden, 

enz.)" wat tot dubbelzinnigheid kan leiden door de interpretatie van het viseren van die plaatsen waar 

“gendergerelateerd geweld bijzonder veel voorkomt" eerder dan het viseren van vrouwen uit de meeste 

kwetsbare groepen. Wanneer de kwestie vanuit het oogpunt van de woonplaats, bestaat het risico dat 

volksbuurten worden gestigmatiseerd (en indirect vaak mensen van buitenlandse afkomst) en 

plattelandsgebieden, en dit geweld treft alle groepen mensen en buurten. De uitdaging ligt bij het focussen 

op vrouwen op het kruispunt van verschillende machtsverhoudingen (gebaseerd op klasse of herkomst in 

het bijzonder) en rekening te houden met hun specifieke realiteiten. Daar kan beter de nadruk op worden 

gelegd dan op verblijfplaatsen. Uiteindelijk geven de Belgische autoriteiten de voorkeur aan de formulering 

door GREVIO die staat bij paragraaf 64 (zie hoger). 

Resultaten  

Er wordt in Vlaanderen geen algemeen budget voorzien voor preventie (wel projectfinanciering). Er zijn niet 

genoeg middelen voor een structureel en coherent preventiebeleid. Preventie is al jarenlang een mozaïek 

van kleine initiatieven, projecten, campagnes. Er is geen gemeenschappelijke benadering. 
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Er is nood aan een gecoördineerd preventiebeleid met een budget met samenwerkingsovereenkomsten 

federaal en gemeenschappen/gewesten. 

Garance asbl organiseert al jaren cursussen zelfverdediging in Wallonië en Brussel. 

In Vlaanderen zijn er geen feministische zelfverdedigingsgroepen en er wordt ook geen budget voor 

voorzien (situatie eind 2021). Persephone vzw (vereniging van vrouwen met een handicap of een chronische 

invaliderende ziekte) organiseerde wel een cursus zelfverdediging voor vrouwen met een fysieke handicap 

en voor vrouwen met een visuele handicap in oktober 2021 in Antwerpen. Deze cursus werd gefinancierd 

door het Rights, Equality and Citizenship programma (2014-2020) van de Europese Unie. De lessen werden 

gegeven door vzw Garance (Brussel).  

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER III: Preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en 

responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te pakken 

Specifieke doelstelling: Het voorkomen van geweld door sensibiliserings-, informatie- en primaire 

preventieactiviteiten 

Maatregel 31: Burgers, en in het bijzonder slachtoffers en plegers van geweld, via een onlineplatform, tijdig 

adequate informatie verschaffen over de bestaande ondersteunende en beschermende diensten en de 

mogelijke juridische maatregelen. 

Maatregel 32: Bewustmakingscampagnes ontwikkelen om het grote publiek meer bewust te maken van en 

inzicht verschaffen in de genderspecifieke en systemische aard van geweld en de gevolgen van geweld 

tegen vrouwen. 

Maatregel 33: Sensibiliseringscampagnes ontwikkelen die een intersectionele aanpak integreren, rekening 

houdend met meervoudige discriminatie, en gericht zijn op specifieke doelgroepen die te maken hebben met 

gendergerelateerd geweld. 

Maatregel 34: De zichtbaarheid van de twee multidisciplinaire centra voor VGV vergroten door middel van 

een voorlichtingscampagne. 

Maatregel 35: Nadenken over de ontwikkeling vaststelling van resultaatsindicatoren van beleidsmaatregelen 

ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. (niet Vlaanderen) 

Maatregel 36: Een gemeenschappelijke, gecoördineerde en langetermijnaanpak van de door de overheden 

gevoerde campagne aanmoedigen.  

Maatregel 37: De mogelijkheden onderzoeken om een eenheid primaire preventie van gendergerelateerd 

geweld op te richten die tot taak heeft primaire preventie op alle bevoegdheidsniveaus te bevorderen en 

internationale instrumenten (onderzoek, conferenties, WHO-campagne…) door te geven aan alle 

bevoegdheidsniveaus en het maatschappelijk middenveld; een register opstellen van bestaande initiatieven 

inzake primaire preventie van gendergerelateerd geweld; een plaats creëren waar alle actoren praktijken 

inzake primaire preventie kunnen uitwisselen (bv. jaarlijkse conferentie)… 

Maatregel 39: De implementatie van bestaande cursussen als zelfverdediging, assertiviteit, etc. op een 

evenwichtige manier in het hele land ondersteunen, door de financiering van opleidingen voor trainers, op 

basis van de goede praktijken die in de provincie Antwerpen en in de Franse Gemeenschap zijn ontwikkeld. 

http://www.garance.be/spip.php?rubrique3
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Maatregel 40: De empowerment van personen met een handicap, in het bijzonder vrouwen, ondersteunen 

door de financiering van de initiatieven van verenigingen voor zelfverdediging van gehandicapten, en dit ter 

bestrijding van geweld tegen personen met een handicap. 

Specifieke doelstelling: Voorkomen van geweld door middel van sensibiliseringsactiviteiten over gelijkheid 

van vrouwen en mannen 

Maatregel 41: Ondersteuning van projecten of initiatieven die inzetten op het voorkomen van genitale 

verminking, op eergerelateerd geweld in de ruimste zin (bvb 'gezinsdrama's’) of praktijken die mensen in een 

ongewenst seksueel of relationeel keurslijf dwingen.  

Maatregel 42: Ondersteuning van projecten of initiatieven die inzetten op mannelijkheid en de preventie van 

geweld, bij voorkeur bij jongeren. 

Maatregel 43: Inzetten op seksuele opvoeding in het algemeen en op preventie-initiatieven m.b.t. 

grensoverschrijdend gedrag, in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking. We 

onderzoeken mogelijkheden en zetten in op het versterken van scholen, leerkrachten, hulpverleners en 

andere instanties die met jongeren en mensen met een handicap werken ook m.b.t. het leren kennen van 

grenzen. 

Maatregel 44: De objectieve en systematische voorlichting versterken van kinderen en jongeren over hun 

rechten, hun keuzes en hun mogelijkheden met betrekking tot hun lichaam (toestemming voor medische 

behandeling, keuzevrijheid met betrekking tot contraceptie, enz.) in het kader van de EVRAS-activiteiten, de 

interventies van de Centres Pyscho-Médico-Sociaux (CPMS) en in het kader van de Promotion de la Santé 

à l’école (PSE). (niet Vlaanderen) 

Maatregel 45: Gendertraining integreren in de inhoud van de basisopleiding (en bijscholing) voor leraren en 

onderwijzend personeel. Deze opleiding zal met name gericht zijn op de integratie van het belang van 

sociale en genderdiversiteit en op de deconstructie van genderstereotypen (deconstructie van seksistische 

vooronderstellingen die de verkrachtingscultuur voeden, interculturele/ intersectionele dimensie, onbewuste 

mechanismen van discriminatie, enz.). (niet Vlaanderen) 

Maatregel 46: De kwaliteit van EVRAS te waarborgen, met name door genderbewust en gericht te werken 

aan de empowerment van meisjes en vrouwen, en de samenhang te vergroten van de praktijken en de 

opleidingen. (niet Vlaanderen) 

Maatregel 47: Richtsnoeren voor EVRAS opstellen en aannemen op basis van de voorstellen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Internationale Federatie voor Gepland Ouderschap (IPFF) en de 

Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO). Op basis van 

deze richtsnoeren een "School EVRAS"-label invoeren algemeen toegepast op alle instellingen voor alle 

organisaties die activiteiten in scholen willen uitvoeren, gedurende het gehele leerplan en vanaf de 

kleuterschool. (niet Vlaanderen) 

Artikel 13 – Bewustwording 

1 De partijen voeren regelmatig en op alle niveaus bewustwordingscampagnes of - programma’s uit of bevorderen die, 

waarbij wordt samengewerkt met nationale mensenrechteninstellingen, organisaties die zich inzetten voor de gelijkheid 

van man en vrouw, het maatschappelijk middenveld en non-gouvernementele organisaties, in het bijzonder 

vrouwenorganisaties, teneinde waar mogelijk de bewustwording en kennis onder het publiek te bevorderen van de 

verschillende verschijningsvormen van alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag, de 

gevolgen ervan voor kinderen en de noodzaak dat soort geweld te voorkomen.  
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2 De partijen zien erop toe dat informatie over maatregelen die beschikbaar zijn om daden van geweld die vallen onder 

de reikwijdte van dit Verdrag te voorkomen breed onder het publiek wordt verspreid. 

Meer info: Council of Europe, RAISING AWARENESS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN: ARTICLE 13 OF 

THE ISTANBUL CONVENTION A collection of papers on the Council of Europe Convention on preventing 

and combating violence against women and domestic violence, 2014. 

Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 32. Sensibiliseringscampagnes: 

Een alomvattend, gecoördineerd en transversaal primair preventiebeleid ontwikkelen dat niet beperkt blijft tot 

één enkel beleidsdomein (zoals bijvoorbeeld Gelijke kansen).  

 

Integratie van sensibilisering en preventie van geweld tegen vrouwen in alle sectoren van de samenleving, 

inclusief onderwijs, beroepsopleiding, oriëntatiecursussen voor nieuwkomers,…  

 

Coördinatie en ondersteuning van bewustmakingscampagnes die minstens vijf jaar moeten duren, zoals 

bijvoorbeeld de Bob-campagnes tegen autorijden onder invloed van alcohol. Bij deze coördinatie en 

systematisering van campagnes, streven naar een betere kosten/ impact-efficiëntie.  

 

Terreinorganisaties en in het bijzonder feministische verenigingen betrekken bij de 

bewustmakingscampagnes om optimale verspreiding en begeleiding te verzekeren.  

 

Specifieke bewustmakingsmaatregelen ontwikkelen voor (potentiële) plegers van geweld.  

 

Ervoor zorgen dat bewustmakingsmaatregelen rekening houden met de verschillende vormen van geweld 

en met het publiek (oorsprong, leeftijd, seksuele geaardheid, gezinssituatie, sociaaleconomische status, 

enz.).  

 

Rekening houden met culturele aspecten zonder hele bevolkingsgroepen te stigmatiseren, omdat vrouwen 

met een migratie-achtergrond niet de enige zijn die met bepaalde vormen van geweld worden 

geconfronteerd (bijvoorbeeld vrouwelijk genitale verminking versus schaamlipcorrecties of designervagina’s).  

 

Specifieke campagnes ontwikkelen voor bijzonder kwetsbare groepen (migrantenvrouwen, gehandicapten, 

lesbiennes, senioren, slachtoffers van mensenhandel, mensen in de prostitutie, enz.).  

 

Sensibiliseringscampagnes baseren op empirisch onderzoek. Ontwikkeling van een geharmoniseerde 

effectbeoordeling van alle campagnes.  

 

Thematische campagnes in een ruimere context van sensibilisering en preventie plaatsen. Een database 

opstellen van gevoerde campagnes.  

 

Sensibiliseringsmateriaal toegankelijk maken in andere talen en formats. Bij elke sensibiliseringscampagne 

pedagogisch materiaal voorzien, dat rekening houdt met verschillende leeftijdsgroepen en onderwijsniveaus.  

 

De continuïteit en zichtbaarheid van hulplijnen en websites verzekeren, met betrekking tot geweld tegen 

vrouwen, inclusief uitgebreide openingstijden, "chat"-functies en betere zichtbaarheid online en op sociale 

netwerken, gefinancierd door de overheid. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1f1
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1f1
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1f1
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Aanbevelingen GREVIO 

68. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om hun inspanningen voort te zetten om op 

regelmatige basis en op alle niveaus bewustmakingscampagnes of -programma's te bevorderen om 

het bewustzijn en het begrip van het grote publiek te vergroten over de verschillende uitingen van alle 

vormen van geweld die onder het toepassingsgebied van het Verdrag vallen, van het genderkarakter van dit 

geweld als een uiting van een historische vorm van maatschappelijke organisatie gebaseerd op dominantie 

en discriminatie van vrouwen door mannen, en van de gevolgen van geweld voor kinderen. Dit zou de 

autoriteiten moeten doen: 

a. op een gecoördineerde manier en in samenwerking met gespecialiseerde verenigingen, federale 

richtlijnen aannemen inzake bewustmaking, waardoor het mogelijk wordt om duidelijke aanwijzingen 

te geven en kwaliteitsstandaarden om de consistentie van de overgebrachte boodschappen te 

waarborgen; 

b. de bewustmaking (media, beelden, taal, enz.) aan te passen aan de behoeften van de vrouwen als 

slachtoffers en met name de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen met een handicap; 

c. gegevens invoeren in een systeem voor het traceren en delen van de initiatieven van andere niveaus van 

de overheid, waardoor de autoriteiten de uitvoering van de prioritaire doelstellingen, die op federaal niveau 

zijn vastgesteld, te monitoren; 

d. het ontwikkelen van disseminatie- en impactindicatoren om de bereidheid tot praten en luisteren te 

beoordelen en ook de impact in de tijd van deze bewustmakingscampagnes en -instrumenten 

over hoe mensen in België denken over seksisme, gendergelijkheid en gendergerelateerd geweld. 

Antwoord België 

§ 68. De Belgische autoriteiten wensen erop te wijzen dat de samenhang tussen de verschillende 

bevoegdheidsniveaus van essentieel belang is en zijn derhalve van mening dat het passender is dat de 

richtsnoeren of de vaststelling van prioritaire doelstellingen op dit gebied worden uitgevoerd door het 

interfederaal niveau en niet alleen het federale niveau. 

Aanbevelingen UN-MENEMAIS 

- Begin reeds in de vroege kindertijd met vorming over het stellen en aanvaarden van grenzen, 

seksuele toestemming, relatievorming en positieve seksualiteit, en pas dit per leeftijdsgroep aan. 

Stel dus ook opleidingen samen die gericht zijn op volwassenen en ouderen. 

- Ondersteun een adequatere communicatie rond seksueel geweld in publieke beeldvorming(bv. 

campagnes, televisieprogramma's, ...), waarbij het bestendigen van verkrachtingsmythes en 

stereotiepe verkrachtingsscenario’s vermeden wordt maar waarin wel de verschillende vormen van 

zowel hands-off als hands-on seksueel geweld in offline en online situaties die in de realiteit 

voorkomen worden belicht. 

- In alle beleidsdocumenten moet tot uiting komen dat elk individu het slachtoffer kan worden van 

seksueel slachtofferschap en er moet dus rekening worden gehouden met geslacht, leeftijd en 

seksuele geaardheid. 

- Media betrekken in hun vormende en sensibiliserende rol inzake seksueel geweld en richtlijnen voor 

hen uitwerken op welke manier zij beeldvorming tot stand dienen te brengen rond seksualiteit, 

genderrollen en seksueel geweld. Verder moeten er afspraken worden gemaakt met betrekking tot 

hoe zijn via hun kanalen naar hulpverleningsinstanties moeten doorverwijzen en hoe zij 

genuanceerd dienen te communiceren. 
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Ouderen: 

- Erken ouderen als risicogroep voor seksueel geweld in de nationale en regionale actieplannen en 

programma's met betrekking tot (seksuele) gezondheid, (seksueel) geweld, en 

ouderenmis(be)handeling. 

- Sensibiliseer de samenleving rond positieve seksualiteit en respect voor seksuele intimiteit bij 

ouderen, alsook de preventie van seksueel geweld en andere vormen van geweld tegen ouderen. 

Minderheidsgroepen: 

- Preventiestrategieën moeten inclusief zijn voor minderheidsgroepen en rekening houden met de 

specifieke risicofactoren die voor deze groepen relevant zijn. 

- Het beleid moet alle minderheidsgroepen als risicogroepen voor seksueel geweld, geestelijke en 

seksuele gezondheid aanspreken, en het moet worden ontwikkeld in samenwerking met deze 

minderheidsgroepen. 

- Betrek personen van alle geslachten, seksuele geaardheid, huidskleur, culturele achtergrond enz. bij 

campagnes over seksuele gezondheid en seksueel geweld. 

- Het imago van de politie positief veranderen om meer minderheden ertoe aan te zetten aangifte te 

doen, aangezien negatieve ervaringen met aangifte door de politie in het verleden een belemmering 

kunnen vormen voor het doen van aangifte van seksueel geweld, alsook voor hun vertrouwen in de 

mogelijke resultaten en voordelen van gerechtelijke procedures. 

Resultaten 

Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020-2024: 

- Vermeldt in de omgevingsanalyse groepen die extra kwetsbaar zijn: kinderen en jongeren, LGBTQ+, 

ouderen, vluchtelingen, personen zonder wettig verblijf, asielzoekers, vrouwen met een handicap.  

- Periodieke campagnes seksueel geweld over thema’s: doorbreken mythes seksueel geweld, stellen 

van grenzen en geven van toestemming, impact van het niet respecteren van elkaars grenzen, 

belang van hulp zoeken voor slachtoffer en dader, het belang van een klacht melden/neerleggen, 

getuige zijn van seksueel geweld, intrafamiliaal seksueel geweld, seksuele relaties en sociale media 

- Periodieke campagnes seksueel geweld richten zich op volgende doelgroepen: personen met een 

handicap, minderjarigen, studenten, ouderen, LGBTQ+, personen zonder wettig verblijf, 

asielzoekers, (potentiële daders), getuigen en omstaanders, naastbestaanden en peers, 

professionals die in aanraking komen met geweld; beroepsgroepen die in aanraking kunnen komen 

met seksueel geweld of goed geplaatst zijn om het te detecteren zoals leraars, maatschappelijk 

werkers, zorgpersoneel, opvoeders/begeleiders, sportbegeleiders,… 

- Periodieke campagnes vinden plaats in volgende contexten: jeugdvoorzieningen, woonzorgcentra, 

voorzieningen voor personen met een handicap, asielcentra, sportsector, jeugdsector, cultuursector, 

onderwijsinstellingen (gericht op leerlingen en leerkrachten als omkadering). 

- In 2021 is een sensibiliseringsmodule uitgewerkt voor secundaire scholen, hogescholen en 

universiteiten. 

Vlaanderen op het vlak van intrafamilaal geweld en andere vormen van geweld: op regelmatige basis 

campagnes in het kader van de hulplijn 1712: 

- “Bang om in uw kot te blijven?” In mei 2020 lanceerde hulplijn 1712 een campagne over huiselijk 

geweld met de slogan “Bang om in uw kot te blijven?”. Daarmee wilde de hulplijn slachtoffers en 

personen betrokken bij huiselijk geweld aansporen om 1712 te contacteren. De boodschap van de 

campagne zinspeelde op het motto van de eerste lockdown in Vlaanderen "Blijf in uw kot!". 

- #Kijknietweg van grensoverschrijdend gedrag (oktober):  de jaarlijkse 1712- campagne van de 

Vlaamse overheid #kijknietweg richtte zich in 2020 op omstaanders en slachtoffers van psychisch, 
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lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in sport en cultuur. Turnster Aagje 

Vanwalleghem, atlete Louise Carton, actrices Marijke Pinoy en Anemone Valcke en tientallen 

andere BV’s zetten hun schouders onder de campagne of getuigden over grensoverschrijdend 

gedrag in hun sector. 

- Samenwerking met Twitter: naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen 

(25 november 2020) kondigden Twitter en hulplijn 1712 een nieuwe samenwerking aan bij de 

aanpak van geweld, misbruik en kindermishandeling. Twitteraars die zoeken op termen die te 

maken hebben met geweld of die wijzen op een hulpvraag, krijgen voortaan het aanbod van hulplijn 

1712 te zien. 

- Vermelding door VRT: In december2020  publiceerde de VRT zijn nieuwe beheersovereenkomst 

met de Vlaamse regering. Naar het voorbeeld van de Zelfmoordlijn bij berichtgeving over suïcide, zal 

de openbare omroep voortaan 1712 vermelden bij berichtgeving over geweld, misbruik of 

kindermishandeling. 

- Naar aanleiding van ‘Als Je Eens Wist’, de docureeks van Hilde van Mieghem, lanceerde 1712 in 

2020 een campagne over partnergeweld. Gedurende een maand toonde 1712 een spot op televisie 

en sociale media. De spot toont een koppel dat ruzie maakt in aanwezigheid van hun kinderen. De 

docureeks stelt de negatieve impact van partnergeweld en ‘vechtscheidingen’ op kinderen aan de 

kaak.  

Sensibiliseringscampagnes door gesubsidieerde verenigingen: 

- Sensoa: campagne in oktober 2021 gelanceerd: #WijGrijpenIn: Hoe kan je als omstander helpen 

als je getuige bent van grensoverschrijdend gedrag? Sensoa geeft tips met de 5A's: anderen 

betrekken, afleiding creëren, afzonderen, aanspreken, aanwezig blijven. Er horen filmpjes bij waarin 

onbekende en bekende Vlamingen vertellen over hun eigen ervaringen. Meer info: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/12/_wij-grijpen-in_-nieuwe-sensoa-campagne-wil-mensen-

aanzetten-om/. 90% van de 16- tot 26-jarigen erkent het belang van in te grijpen, maar 40% weet 

niet hoe. Daarnaast geeft Sensoa train de trainer-vormingen voor professionals en voor lokale 

besturen. Stad Antwerpen ging meteen al aan de slag. Lees meer over de campagne #WijGrijpenIn 

en de train de trainer van Sensoa; Lees meer over de campagne in Antwerpen. In 2022 werkt 

Sensoa verder aan de implementatie van Grenswijs8, Vlaggensysteem en Omstanders. In 2023 e-

learningmodule Vlaggensysteem (zelfstandig te doorlopen online lespakket, timing 2023). 

- Op 19 november 2021, de internationale mannendag, werd MoveMen gelanceerd. MoveMen 

sensibiliseert en informeert over stereotypen en schadelijke opvattingen over mannelijkheid en hoe 

die correleren met gender(on)gelijkheid, relaties, discriminatie en privileges en geweld. 

- Website voor mannelijke slachtoffers seksueel geweld: met de focus op vrouwelijke slachtoffers 

in de media en het beleid lijkt het alsof er bijna geen mannelijke slachtoffers zijn bij seksueel geweld. 

Toch was 1 op 5 mannen al slachtoffer van fysiek seksueel geweld en de helft van alle mannen 

maakte ooit één of andere vorm van seksueel geweld mee. Bij 1 op 3 zelfs tijdens het afgelopen 

jaar. Mannen identificeren zich moeilijker als slachtoffer en zoeken minder vaak hulp. Help mee dit 

taboe te doorbreken en deel de website www.wijzienjewel.be in de lokale media. 

- VAD (Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en 

gamen) is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van 

alcohol- en andere drugproblemen: 2021-2022: aanbod materialen rond SGG in het uitgaansleven: 

verschillende types uitgaanslocaties vragen elk om een andere aanpak. Om preventief te werken 

naar diverse settings in het uitgaansleven, werden omgevingsgerichte preventiemethodieken 

ontwikkeld: Quality Nights: online training voor festivals en clubs; Safe ’n Sound: Preventie en 

risicobeperking via peers 

 
8 Stavaza Grenswijs: Vlaams Parlement Schriftelijke vraag nr. 420 (25 februari 2022) 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/12/_wij-grijpen-in_-nieuwe-sensoa-campagne-wil-mensen-aanzetten-om/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/12/_wij-grijpen-in_-nieuwe-sensoa-campagne-wil-mensen-aanzetten-om/
https://www.sensoa.be/actueel/wijgrijpenin-campagne-motiveert-en-helpt-ingrijpen-bij-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.sensoa.be/actueel/wijgrijpenin-campagne-motiveert-en-helpt-ingrijpen-bij-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/allemaal-antwerpenaar/nieuws/ongewenst-seksueel-gedrag-gezien-zo-reageer-je
https://www.movemen.be/
www.wijzienjewel.be
https://www.vad.be/artikels/detail/quality-nights
https://www.vad.be/artikels/detail/safe-n-sound
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1821544
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- Samen voor respectvolle geboorte: 2022 Podcast herboren worden 

- ICES (ethiek in de sport): 2022 ‘Safe Sport Allies’, samenwerking met Thomas More Hogeschool: 

vier vormingen: twee voor sporters en trainers (workshops, live), en twee online webinars voor 

sportclubs, bestuur en ouders, specifiek over GOG, ook SGG. Thomas More: ook bezig met uitrol 

van omstanderinterventies, gericht op vier actoren: sporters, trainers, ouders en bestuursleden. 

- GOG en SGG in de Vlaamse universiteiten: interne initiatieven 

- Punt vzw: organiseert vormingen gericht op lager, middelbaar en hoger onderwijs; op ouders  en 

bedrijven (5 vormingswerkers). 

Vlaanderen/Plan Samenleven: ondersteuning voor lokale besturen: 

Bijlage bij de mededeling:  Horizontale Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan (actualisatie 2021): 

5. In Vlaanderen is er geen plaats voor discriminatie, racisme en seksisme. We maken van Vlaanderen het 

voorbeeld in deze strijd: 

 

Actie 5.3: Straatintimidatie tegengaan: 

Om actie 5.3 “Straatintimidatie tegengaan” vorm te geven kunnen lokale besturen vanaf 2022 intekenen op 

een gericht ondersteuningsaanbod in de strijd tegen seksuele straatintimidatie. Het aanbod zal bestaan uit 

een allesomvattend traject in de strijd tegen intimidatie in de openbare ruimte, in samenwerking met en op 

maat van de lokale besturen. Hiervoor wordt samengewerkt met Plan International. Plan International heeft 

met haar Safer Cities project zowel internationaal als nationaal al veel expertise opgebouwd in de strijd 

tegen seksuele straatintimidatie op lokaal niveau. Via het digitaal platform van Safer Cities kunnen lokale 

besturen de problematiek in kaart brengen en gericht actie ondernemen, dit zowel repressief als preventief. 

Plan International 

 

Actie 5.4: Het omstaanders-principe: 

Met actie 5.4 van het Plan Samenleven is het de bedoeling om de volledige samenleving te activeren om 

een halt toe te roepen aan alle vormen van discriminatie en intimidatie. Omstaanders of getuigen van 

intimidatie kunnen met kleine interventies echt het verschil maken en erger voorkomen.  

Bestaande lokale initiatieven: 

- Een lerend netwerk vanuit Gelijke kansen Vlaanderen waarbij lokale besturen bv. goede praktijken 

delen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte (mei 2021) en in de gelijke 

kansen-nieuwsbrief worden goede beleidsinitiatieven in de strijd tegen seksueel geweld regelmatig 

in kijker gezet. 

- Lokale besturen werken met het vierhoeksoverleg (uitvoering van COL13/2013) met stad, politie, 

parket, IGVM. 

- Twee projecten waarbinnen lokale besturen middelen kunnen aanvragen om expliciet te werken 

rond het tegengaan van seksueel geweld. Het betreft de projecten inzake het tegengaan van 

straatintimidatie en het versterken van het omstaandersprincipe. Door in te zetten op de strijd tegen 

de verschillende vormen van straatintimidatie, waaronder seksuele intimidatie en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, en het activeren van omstaanders wil het Plan Samenleven vermijden 

dat intimidatie en grensoverschrijdend gedrag uitgroeit tot (seksueel) geweld. Er wordt 

samengewerkt met de lokale besturen dus preventief en sensibiliserend. Lokale besturen kunnen 

dan bepalen hoe ze dit zelf uitwerken: zelf een plan opmaken, omstaandersvormingen aanbieden, 

een door ons geselecteerde ankerorganisatie inschakelen, …. Om de actie rond straatintimidatie 

vorm te geven kunnen lokale besturen daarom vanaf 2022 intekenen op een gericht 

ondersteuningsaanbod. Het is de bedoeling om het Safer Cities traject van Plan International aan te 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/gelijke_kansen/MED%20VR%202021%200810%20-%20bijlage.pdf
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bieden aan de lokale besturen. Het aanbod zal bestaan uit een allesomvattend traject in de strijd 

tegen intimidatie in de openbare ruimte, in samenwerking met en op maat van de lokale besturen. 

Plan International heeft zowel op nationaal als op internationaal niveau al enorm veel expertise 

opgebouwd in de strijd tegen seksuele straatintimidatie. De Belgische steden waar het traject reeds 

werd geïntroduceerd: Antwerpen, Brussel, Charleroi en Gent. Door het hoge dark number tasten 

lokale voornamelijk voordoen binnen hun stad/gemeente (straat/openbaar vervoer/…). Mapping is 

een grote uitdaging. Safer Cities biedt hierop een antwoord via hun digitaal platform, waar gevallen 

van seksuele straatintimidatie (en andere contextuele gegevens besturen in het duister; ze hebben 

geen idee van waar en hoeveel deze problemen zich zoals tijdsstip, aanwezige omstaanders, 

locatie) kunnen worden op aangegeven door de burgers. Het Safer Cities traject omvat daarnaast 

een 360°-aanpak: van analyse en sensibilisering tot beleidsbeïnvloeding- en participatie. Het traject 

landt in een beleidsaanbevelingenrapport op maat van het lokaal bestuur. De Vlaamse minister van 

Gelijke Kansen verleende in 2021 een subsidie aan Plan International om het digitaal platform 

gebruiksvriendelijker en breder inzetbaar te maken zodat lokale beleidsactoren er zelf 

mee aan de slag kunnen en ook andere vormen van intimidatie, zoals bv. homofobie of 

racisme, in kaart kunnen worden gebracht. Dit alles gebeurt met alle relevante beleidsactoren mee 

aan tafel. Via het digitaal platform kunnen burgers ook aangeven op welk tijdsstip en op welke 

locatie de seksuele straatintimidatie zich voordeed. Deze gegevens zijn enorm handig voor een 

gemeente/stad: het geeft hen de kans om in kaart te brengen waar en wanneer het probleem zich 

vooral situeert, en waar dus vooral moet op ingezet worden. Indien blijkt dat er vooral tijdens het 

nachtleven gevallen van seksuele straatintimidatie geregistreerd worden, zal het 

beleidsaanbevelingenrapport dat voortkomt uit het Safer Cities-traject hier ook de nodige aandacht 

aan besteden, en zullen samen met de stad initiatieven worden opgezet tegen seksuele 

straatintimidatie in het nachtleven. Het project Safer Cities krijgt een subsidie van 100.000 euro in 

2022 om het project kwalitatief en inhoudelijk te versterken en uit te breiden. 

- Omstaandersvorming: via concrete vormingen wordt handelingsverlegenheid in een bepaalde 

situatie omgezet tot gepaste handelingsreflexen. Lokale besturen die hierop intekenen, engageren 

zich om zowel burgers als professionals te vormen volgens het omstaandersprincipe. 

- Alle acties in het kader van seksueel geweld die door Vlaanderen genomen worden zitten vervat in 

de verschillende actieplannen (NAP gendergerelateerd geweld, VAP 

Seksueel geweld, HIGKBP, …).  

- Gentse platform ‘Meldet’, waar men anoniem kan getuigen over seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, straatintimidatie of seksueel geweld in Vlaanderen. 

- Stad Gent organiseert omstaandertrainingen, heeft een stedelijke werking rond night life, 

opleidingen voor barpersoneel en inclusiecharter met een aantal basisregels voor het nachtleven, … 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Gent in 2021, nam de stad al extra maatregelen: er werd 

een task force opgezet (met stad Gent, politie, night lifeactoren en middenveld), en een voltijds 

coördinator seksuele intimidatie aangesteld. 

- De steden Gent en Brussel gingen al met het Safer Cities platform aan de slag, een tool die Plan 

International ontwikkelde en waarop slachtoffers meldingen kunnen pinnen op een kaart. 

- Mechelen (sinds 2017): dat op verschillende sporen inzet, met aandacht voor zowel de slachtoffers, 

de omstaanders, als daders: onderzoek, sensibilisering via de “nee is nee-campagne", de creatie 

van een online meldpunt, omstaandertrainingen voor professionals, gendertraject op school, en het 

project Nachtraven met specifieke smart city oplossingen om de veiligheid tijdens het nachtleven te 

verhogen. 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER III Preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en 

responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te pakken 
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Specifieke doelstelling: Voorkomen van geweld door middel van sensibiliseringsactiviteiten over de gelijkheid 

van vrouwen en mannen 

Er worden een aantal maatregelen opgesomd die betrekking hebben op ondersteuning of initiatieven die 

inzetten op: 

- eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking, 

- inzetten op mannelijkheid en de preventie van geweld, bij voorkeur bij jongeren 

- inzetten op seksuele opvoeding in het algemeen en op preventie-initiatieven m.b.t. 

grensoverschrijdend gedrag, in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals mensen met een 

beperking; versterken van scholen, leerkrachten, hulpverleners en andere instanties die met 

jongeren en mensen met een handicap werken ook m.b.t. het leren kennen van grenzen  

- gendertraining integreren in de inhoud van de basisopleiding (en bijscholing) voor leraren en 

onderwijzend personeel. Deze opleiding zal met name gericht zijn op de integratie van het belang 

van sociale en genderdiversiteit en op de deconstructie van genderstereotypen (deconstructie van 

seksistische vooronderstellingen die de verkrachtingscultuur voeden, interculturele/ intersectionele 

dimensie, onbewuste mechanismen van discriminatie, enz.) (niet Vlaanderen). 

Zie ook artikel 12: opgesomde maatregelen + 

PIJLER III Preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en 

responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te pakken 

Specifieke doelstelling: Bestrijding van online geweld 

Maatregel 73. Een bewustmakingscampagne voor volwassen gebruikers van sociale netwerken lanceren om 

hen te herinneren aan strafbare vormen van online seksisme en haatzaaiende online uitlatingen en om 

slachtoffers door te verwijzen naar de bevoegde diensten. 

Artikel 14 – Onderwijs 

1 De partijen nemen waar passend de maatregelen die nodig zijn om onderwijsmateriaal in te voeren over kwesties als 

de gelijkheid van vrouwen en mannen, niet-stereotype genderrollen, wederzijds respect, het geweldloos oplossen van 

conflicten in interpersoonlijke betrekkingen, gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en het recht op persoonlijke 

integriteit, aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de leerlingen in formele curricula en op alle onderwijsniveaus.  

2 De partijen nemen de maatregelen die nodig zijn om de in het eerste lid bedoelde grondbeginselen te bevorderen bij 

informele onderwijsvoorzieningen alsmede bij faciliteiten voor sport, cultuur en recreatie en de media. 

Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 37-38  

Integratie van verplichte opleidingsmodules over de preventie van geweld, gelijkheid en de deconstructie van 

genderstereotypen, aangepast aan de onderwijscyclus (kleuter, lager, middelbaar, hoger onderwijs).  

Ontwikkeling van alternatieve en positieve vormen van mannelijkheid, buiten de constructie van 

genderstereotypen om.  



Vrouwenraadnota Opvolging Verdrag van Istanbul - België en Vlaanderen - 2022 

 

 

53 

Promotie van de publicatie en verspreiding van nieuwe schoolboeken en kinderboeken die een belangrijke 

rol voorzien voor vrouwelijke figuren.  

Ontwikkeling van sociale vaardigheden zoals empathie, geweldloze communicatie, emotiemanagement, 

conflictoplossing en feministische zelfverdediging.  

De schoolomgeving zodanig organiseren om kinderen en jongeren bewust te maken dat geweldpreventie en 

gendergelijkheid prioriteiten zijn.  

Integratie van gendergelijkheid en preventie van geweld in curricula van de lerarenopleiding.  

Vlaanderen: Seksualiteit moet vakoverschrijdend blijven in de onderwijsniveaus met aandacht voor de 

geweldproblematiek. We pleiten voor een aparte leerlijn relationele en seksuele vorming met oog voor een 

gendersensitieve benadering. Naast de leerlijn relationele en seksuele vorming moet er ook een leerlijn 

gender komen; met raakvlakken tussen beide leerlijnen; de expertise van organisaties zoals Sensoa, Ella, 

RoSa, Vrouwenraad moet hierbij maximaal benut worden. 

Aanbevelingen GREVIO 

74. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten aan hun inspanningen voort te zetten om de leerlingen 

uit te rusten met kennis en vaardigheden met betrekking tot de in artikel 14 van het Verdrag 

genoemde onderwerpen. Bij deze inspanningen moet een gendermainstreamingbenadering worden 

gevolgd, in overeenstemming met Aanbeveling CM/Rec(2007)13 van het Comité van Ministers aan de 

lidstaten inzake gendermainstreaming in het onderwijs. 

Aanbeveling UN-MENAMAIS  

Minderheidsgroepen: Relationele en seksuele opvoeding moet seks-positief zijn en verder gaan dan 

heteronormatieve en cisnormatieve benaderingen. 

Resultaten 

Vlaanderen 

Decreet einddoelen 2de en 3de graad secundair onderwijs 

Naar aanleiding van de bespreking van het ontwerpdecreet m.b.t. de einddoelen 2de en 3de graad van het 

secundair onderwijs (2020-2021), hebben onder de coördinatie van de Vrouwenraad, enkele 

middenveldorganisaties (Ella, Furia, RoSa en çavaria) het Vlaamse parlement aangeschreven om : 

• voldoende conceptuele onderbouwing te geven van de competenties met betrekking tot 

burgerschap en sociale relaties (samenleven) en voldoende zichtbaarheid aan alle vormen van 

discriminatie en mensenrechten. Het is belangrijk dat jongeren inzicht verwerven in de 

(samen)werking  van mechanismen van vooroordelen en hoe die leiden tot geweld en tot 

verschillende vormen van discriminatie. In het diversiteitsdiscours missen we maar al te vaak de 

aandacht voor seksisme en genderdiscriminatie. Daarom vroegen we dat bij de eindterm 7.6 

(tweede graad) “onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme” ook seksisme opgenomen wordt 

en idem voor de derde graad. Over zowel discriminatie, racisme en seksisme is er regelgeving 

ontwikkeld. Het is  belangrijk dat zowel de overheid als de leerlingen op de hoogte zijn van de 
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respectieve regelgeving (zowel Europees als intern), en op de draagwijdte en het belang ervan voor 

de samenleving. 

• De term ‘loverboys’ te vervangen door het correcter Nederlandstalige (en genderneutrale) begrip 

‘tienerpooierschap’; 

• Het verschuiven van belangrijke bouwstenen van transversale eindtermen zoals ‘lichamelijke en 

geestelijke’ gezondheid, ‘digitale’ competenties, ‘burgerschap’,’ leercompetenties’, ‘initiatief en 

ondernemerszin, en ‘cultureel bewustzijn’ naar inhoudelijke eindtermen zagen we als zorgwekkend 

tegemoet. Omdat we hierbij vrezen voor de continuïteit met de eindtermen 1ste graad en de 

afbrokkeling van het verworven en terechte inzicht dat deze competenties per definitie transversaal 

zijn.  Ook in het licht van de huidige gezondheidscrisis die structurele pijnpunten verscherpte zoals 

het tekort aan zorgverstrekkers, toenemend gendergeweld en (digitale) armoede, vroegen we aldus 

om het transversaal karakter van gestipuleerde levensbelangrijke competenties (inclusief 

zorgcompetenties) opnieuw te overwegen. Ze verdragen geen ad-hoc en vrijblijvende behandeling in 

de hieruit voortvloeiende curricula voor doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit en 

arbeidsmarktfinaliteit. 

Daarnaast werd onder de coördinatie van de Vrouwenraad een gezamenlijke lobby voor meer 

genderbewustzijn in de handboeken gevoerd. 

Het decreet werd in het Vlaams Parlement goedgekeurd (op 10 februari 2021) waarbij onder druk van deze 

lobby het woord ‘loverboys’ vervangen werd door ‘tienerpooiers’ om de aandacht van het positief geladen 

begrip ‘love’ in deze context van misbruik te verleggen naar ‘pooierschap’. Daarnaast werd ‘sextortion’ 

toegevoegd als aandachtpunt in de onderwijsdoelen. Het valt wel te betreuren dat de eindterm over 

burgerschapscompetentie naast onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme niet verwijst naar seksisme, 

een actueel acuut probleem waarvan leerlingen de betekenis en impact moeten kennen. De minister van 

onderwijs gaf ook aan geen expliciete inspanningen te doen voor de aandacht van genderstereotyperingen 

omdat dit vervat zit in de einddoelen zelf via de eindtermen m.b.t. discriminatie en de scholen vrij zijn om dit 

zelf in te vullen. Bovendien hoedt de minister zich voor elke screening van de handboeken. Op gebied van 

het doorbreken van genderstereotyperingen in het schoolmateriaal lijkt er geen draagvlak te zijn bij de 

functionele minister van Onderwijs. 

Vlaggensysteem Sensoa 

Dit is een in Vlaanderen ontwikkelde methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren. 

Het kan toegepast worden in verschillende contexten door intermediairen. Zo is er ook het Vlaggensysteem 

voor het onderwijs: omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag op school: zie: 

https://www.sensoa.be/materiaal/omgaan-met-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-op-school  

Tools voor onderwijs en voor ouders over online kwetsbaarheid 

Zie: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1747614 p. 2-4. 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER III: Preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en 

responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te pakken 

Zie hoger bij artikel 13. Specifieke doelstelling: Voorkomen van geweld door middel van 

sensibiliseringactiviteiten over de gelijkheid van vrouwen en mannen: maatregel 45. 

https://www.sensoa.be/materiaal/omgaan-met-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-op-school
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1747614
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Artikel 15 – Trainen van beroepskrachten 

1 De partijen bieden of intensiveren passende trainingen voor de beroepskrachten die te maken hebben met slachtoffers 

of plegers van alle daden van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag, over het voorkomen en opsporen 

van dit soort geweld, over de gelijkheid van vrouwen en mannen, de behoeften en rechten van slachtoffers alsmede over 

hoe te voorkomen dat de slachtoffers opnieuw slachtoffer worden.  

2 De partijen bevorderen dat de training bedoeld in het eerste lid ook training omvat over gecoördineerde samenwerking 

tussen de verschillende instanties zodat de doorverwijzing bij gevallen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit 

Verdrag alomvattend is en adequaat verloopt. 

Aanbevelingen schaduwrapport 

p.6. Vorming van overheden: 

Financiering van een verplichte en regelmatige vorming voor alle betrokken overheden en instellingen door 

erkende actoren (v/m) uit het middenveld op basis van kwaliteitscriteria, voor ambtenaren in diverse 

instellingen, alsook voor het personeel van de psycho-medisch-sociale sector, de juridische sector en het 

onderwijs, over alle vormen van geweld tegen vrouwen. Met het oog op een betere opsporing, het 

formuleren van een beter antwoord en een betere preventie van institutioneel geweld. 

p. 34-35 

Om hun prestaties op het gebied van primaire preventie te verbeteren, zouden de federale, regionale en 

gemeenschapsregeringen permanente institutionele ondersteuning (symbolisch, financieel en logistiek) 

moeten ontwikkelen.  

Noodzakelijke maatregelen hiervoor zijn: Specifieke budgetlijnen voor recurrente financiering van preventie 

geweld tegen vrouwen en meisjes.  

Een specifiek hoofdstuk over primaire preventie creëren en feministische zelfverdediging opnemen in de 

federale en regionale actieplannen geweld, in overleg met terreinverenigingen die expertise hebben 

opgebouwd in primaire preventie en feministische zelfverdediging.  

Een specifiek actieplan voor de lange termijn opstellen samen met feministische 

zelfverdedigingsorganisaties, dat tot doel heeft de feministische zelfverdediging in 2025 onder 5% van de 

Belgische vrouwelijke bevolking te verspreiden en 10% in 2030, met speciale aandacht voor regio's en 

publiek met weinig dienstverlening.  

De integratie van primaire preventie in de opleiding van professionals die onder het Verdrag van Istanbul 

vallen. Wetenschappelijk onderzoek financieren dat bestaande primaire preventie-instrumenten evalueert en 

verbetert en nieuwe tools ontwikkelt voor jongens en meisjes met het oog op de vermindering van agressief 

gedrag.  

Op een structurele manier de instrumenten verankeren voor het voorkomen van grensoverschrijdend 

seksueel gedrag naar kinderen en jongeren toe, ontwikkeld door Sensoa.  

Aanpassen en uitbreiden van het programma om grensoverschrijdend seksueel gedrag in andere sectoren 

in Vlaanderen en Franstalig België te voorkomen.  
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De verschillende instrumenten voor preventie in kaart brengen van de verschillende beleidsdomeinen en het 

middenveld, ze evalueren en aanmoedigen dat deze instrumenten op transversale en intercommunautaire 

wijze beter worden gebruikt.  

Met betrekking tot grensoverschrijdend seksueel gedrag, zorgen dat toekomstige werkgevers worden 

geïnformeerd over de achtergrond van de kandidaat, die solliciteert voor een baan waar er contacten zijn 

met kinderen en jongeren. Werkgevers verplichten om elke drie jaar een verklaring van goed gedrag en 

zeden aan hun werknemers te vragen, die in contact komen met kinderen of jongeren. 

p. 39-40  

Basisopleiding professionals: 

Verplichte training van alle overheidsfunctionarissen, in de verschillende instellingen en op alle niveaus, over 

geweld tegen vrouwen om deze vormen van geweld beter te kunnen detecteren en erop te reageren.  

 

In alle initiële beroepsopleidingen aandacht/lessen besteden aan alle vormen van geweld tegen vrouwen, 

met bijzondere aandacht voor het continuüm van geweld vanuit een genderperspectief, vrouwelijk genitale 

verminking en gedwongen huwelijken.  

De opleiding van opleiders/lesgevers door erkende opleidingsactoren van het maatschappelijk middenveld 

op regelmatige en adequate wijze financieren, volgens kwaliteitscriteria die zijn ontwikkeld door een 

begeleidingscommissie die ook kwaliteitslabels toekent en controles uitvoert.  

 

Het IGVM coördineert en centraliseert vraag en aanbod in verband met de trainers de trainers op een 

transparante manier.  

 

In het bijzonder de vorming van: artsen en medisch personeel opdat ze medische attesten kunnen opstellen 

die essentieel zijn voor de juridische erkenning van geweld en in het kader van het gebruik en de 

beoordeling van de resultaten van de Set seksuele agressie; psychosociale werkers met het oog op respect 

voor de rechten en autonomie van vrouwelijke slachtoffers van geweld; advocaten, rechters en magistraten 

zodat ze de impact van gendergerelateerd geweld kunnen inschatten in het kader van hun pleidooien en 

oordelen; ambtenaren van de burgerlijke stand over het thema van de gedwongen huwelijken in de context 

van migratie om zo snel mogelijk te kunnen oordelen of het om een huwelijk met of zonder toestemming 

gaat. Justitie en politie moeten ook opleidingen volgen inzake gedwongen huwelijken om een klacht of de 

beoordeling van een situatie zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Bijvoorbeeld de link met een 

gedwongen huwelijk en geweld (eergerelateerd geweld). Het is ook noodzakelijk om voldoende te investeren 

in de interculturele competenties van professionals zonder toe te geven aan cultureel relativisme. 

Vervolgopleidingen professionals: 

 

Integreren van lessen/modules over alle vormen van geweld tegen vrouwen, met bijzondere aandacht voor 

het continuüm van geweld, in de vervolgopleidingen voor professionals. En daarbij speciale aandacht het 

genderperspectief, genitale verminking van vrouwen en gedwongen huwelijken.  

 

Opleidingen/trainingen aanpassen in functie van de aard van het contact dat de professional zou kunnen 

hebben met de slachtoffers om in hun noden te voorzien en om ze met respect, tact, professionaliteit en op 

een niet-discriminerende manier te begeleiden. 

 

Uitbreiden naar alle regio’s van verplichte opleidingen over het proces/mechanisme van dominantie van (een 

van) de partners in een relatie, gegeven door erkende centra, en dit voor overheidsdiensten, rechtbanken, 
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artsen en ander medische hulpverleners, hulpverleners in de eerste lijn, gezinshulp, jeugddiensten en -

bescherming, leerkrachten.  

 

Ook een doorlopende training over seksueel geweld ontwikkelen, die geschikt is voor alle professionals die 

in contact komen met slachtoffers (politie, psycho-medico-sociale zorgverleners, justitie).  

 

Regelmatige en verplichte bijkomende opleidingen aan dezelfde actoren.  

 

In alle opleidingen en trainingen de internationale regelgeving en verplichtingen voor België opnemen, 

evenals de sociaal-culturele context, de mechanismen en gevolgen van het proces van dominantie, de 

bestaande voorzieningen, de samenwerking met andere diensten, de uitwisseling van praktijken.  

 

Training voor alle politieagenten, inclusief oudere politiefunctionarissen, over intrafamiliaal geweld uitbreiden 

(minstens drie volledige dagen).  

 

Alle politieagenten op een consistente manier opleiden met speciale aandacht voor genderkwesties, de 

eerste opvang van slachtoffers, het verhoren van volwassen slachtoffers, het verhoor van verdachten 

volgens kwaliteitscriteria.  

 

Het aantal opleidingscursussen verhogen voor actoren die contact hebben met minderjarigen die mogelijk 

het slachtoffer zijn van mensenhandel. Dit om hun waakzaamheid te vergroten, om vooroordelen tegen 

kwetsbare groepen weg te nemen, om verwarring tussen slachtoffers en delinquenten te voorkomen, en 

mogelijk een link naar vroege/gedwongen huwelijken te leggen en naar vrouwelijk genitale verminking.  

 

Opleiden van straathoekwerkers over kwesties als gendergerelateerd geweld, met name intimidatie in de 

openbare ruimte. Hun aanwezigheid zou de preventie moeten bevorderen en in geval van problemen 

zouden zij een rapport moeten kunnen opstellen.  

 

Opleiden van ambtenaren van de burgerlijke stand/huwelijken over gedwongen huwelijken om zo snel 

mogelijk te kunnen achterhalen of het om een huwelijk met of zonder toestemming gaat. 

Aanbevelingen GREVIO 

84. GREVIO spoort de Belgische autoriteiten sterk aan om maatregelen te nemen om de  

basis- en bijscholingscursussen voor de betrokken professionals die met slachtoffers te maken 

hebben of met daders van alle vormen van geweld die onder het toepassingsgebied van het Verdrag 

vallen. De autoriteiten moeten ervoor zorgen dat de gevolgde aanpak, de gebruikte opleidingshandboeken 

en de samenwerkingsverbanden die worden gesloten om opleiding te bieden en lesmateriaal te ontwikkelen, 

gebaseerd zijn op een gedegen begrip van geweld, in overeenstemming met het Verdrag van Istanbul. Met 

het oog hierop zouden de autoriteiten meer in het bijzonder: 

 

a. bij de politie, als doel stellen, bij het vernieuwen van het nationale veiligheidsplan, 

verplichte opleiding voor hoofdcommissarissen van de politie in elke politieregio en het opstellen, 

op een collaboratieve manier, van federale richtlijnen overwegen voor de eerste opvang van 

vrouwelijke slachtoffers van geweld; 

 

b. in de justitiële sector de verplichte basisopleiding te intensiveren en uit te breiden tot seksueel 

geweld, en het organiseren van verplichte bijscholingscursussen voor de betrokken rechters en 

aanklagers, met inbegrip van, bij voorrang, gezinsrechters en bemiddelaars; 
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c. in de gezondheidssector, met inbegrip van de psychologische zorg, de basisopleiding en 

bijscholing van relevante beroepsbeoefenaren verplicht te stellen en algemene richtsnoeren op te 

stellen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de gegeven richtsnoeren in overeenstemming zijn met de 

lezing van geweld tegen vrouwen die door het Verdrag van Istanbul wordt gepromoot. 

 

89. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om zich te coördineren met het oog op de 

uitvoering, de controle en de evaluatie van artikel 15 van het Verdrag betreffende de verplichte toepassing 

en de bijscholing van de betrokken beroepsbeoefenaren die met slachtoffers of daders van alle 

daden van geweld tegen vrouwen werken. Daartoe moeten de autoriteiten een duidelijke en gedeelde 

strategie aannemen die het mogelijk maakt om, op de juiste niveaus en met verduidelijking van de 

keten van verantwoordelijkheden: 

a. de verplichtingen met betrekking tot de opleiding en de minimumlijst van betrokken professionals 

wettelijk vast te leggen; 

 

b. het aannemen en dissemineren van kwaliteitsstandaarden voor opleidingen die een 

genderbenadering bevatten, deconstructie van stereotypen en kwetsbaarheidsfactoren; 

 

c. het aannemen en verspreiden van duidelijke protocollen en richtlijnen die de standaarden bepalen 

die professionals moeten volgen in hun eigen vakgebied; 

 

d. het verwijzen naar en het verspreiden van goede praktijken en instrumenten die succesvol zijn 

gebleken in het veld; 

 

e. de financiering te verhogen, voornamelijk voor de opleiding van opleiders. 

Aanbevelingen UN-MENAMAIS 

- Alle openbare en particuliere instellingen (bv. scholen, ziekenhuizen, overheidsdiensten, fabrieken, 

verenigingen, woonzorgcentra, ...) zouden over een beleid alsook preventie- en zorgstrategieën ter 

bescherming en ondersteuning van (toekomstige en historische) slachtoffers van seksueel geweld 

moeten beschikken. Dit houdt ook de ontwikkeling van een veilige context om seksueel geweld te 

onthullen in alsook het voorzien in persoonsgerichte ondersteunings- en verwijsplannen. 

- Gezondheidswerkers moeten kwalitatief worden opgeleid om zowel seksueel geweld als seksuele 

en geestelijke gezondheidsproblemen bij hun patiënten aan te pakken, onder meer over hoe zij 

trauma-geïnformeerde zorg kunnen verlenen op een diversiteitgevoelige manier. 

- Opleiding van alle professionals werkzaam in rechtshandhaving – zowel bij politie als justitie-, die 

mogelijks met slachtoffers van seksueel geweld in contact kunnen komen. Dit is van essentieel 

belang om er voor te zorgen dat hun taken voldoende slachtoffergericht zijn en kwaliteitsvol waarbij 

ze voorkomen dat tijdens het verhoor, het onderzoek en de gerechtelijke follow-up (bv. in de 

rechtbank) nog meer secundaire victimisatie en/of victim blaming optreedt, en om de 

informatieverstrekking en de uiteindelijke bereidheid om een klacht in te dienen, te bevorderen. 

Ouderen: 

- Gezondheidswerkers die werken met ouderen moeten kwalitatief worden getraind om een gesprek 

op gang te brengen rond seksuele gezondheid, seksueel geweld en de gevolgen daarvan voor de 

geestelijke gezondheid door middel van opleiding, screeningsinstrumenten en zorgprocedures. 

- Train professionals in wetshandhaving inzake seksueel geweld en de onthulling ervan bij ouderen. 
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Minderheidsgroepen: 

- Train beroepsbeoefenaars (bv. gezondheidswerkers, wetsdienaren,...) in diversiteitgevoelige 

communicatie en dienstverlening op het gebied van seksueel geweld. 

Forensische aspecten: 

- Voorzien in gespecialiseerde opleiding en specifiek personeel in alle verschillende disciplinaire 

kaders (gerechtelijk, medisch, politioneel, psychosociaal, enz.) om zorg te dragen voor een 

slachtoffer dat een SAS-procedure ondergaat. 

- Er moeten bewustmakings- en primaire preventiecampagnes worden opgezet voor slachtoffers, 

daders en hun naasten, om hen in staat te stellen seksueel geweld te herkennen en als zodanig te 

bestempelen. 

Resultaten  

84. 

Federaal 

NAP: 

- Objectifs: intégrer une approche genrée des violences et mieux prendre en compte les particularités 

des victimes et des auteurs. 

- Focus sur les publics spécifiques : en situation de handicap(s), de prostitution, LGBTQI+, de 

migration, etc.  

- Professionnels ciblés : magistrature, commissions d’aide juridique, médiation familiale, Bureaux 

d’aide juridique, assistance de justice, services de police, professionnels de la santé, acteurs du 

monde du travail, personnel éducatif, personnel des centres d’accueil de Fedasil, interprètes du 

CGRA, membres des missions diplomatiques belges.  

Er zijn plannen om de (basis)opleiding van de politie + IFG te harmoniseren9 

Er is een verplichte opleiding van magistraten ingevoerd over seksueel en familiaal geweld, conform de wet 

van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie. 

Er worden door het IGVM handleidingen bij de meldcodes voor partnergeweld, seksueel geweld en 

vrouwelijke genitale verminking opgesteld. Deze geven een kader voor artsen en hulpverleners over hoe ze 

het medisch onderzoek best kunnen voeren. De handleidingen zijn ondersteund door artsen. Ze worden in 

2021 gepubliceerd.  

Instituut voor gerechtelijke opleiding: 

Verplichting sinds 2021; volgende modules voor magistraten; duur: 3 dagen: 

- Module 1 (PEN-074) algemene inleiding tot het thema 

- Module 2 (PEN-079) specifiek over intrafamiliaal geweld 

- Module 2-3 (PEN-086) specifiek over seksueel geweld 

o Wat is seksueel geweld 

 
9 Aankondiging door IGVM tijdens studiedag IFG Politie, 30 januari 2021. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-08-07&numac=2020015282%0D%0A#top
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-08-07&numac=2020015282%0D%0A#top
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o Behandeling slachtoffer door de magistraat 

o Aanpak seksueel geweld door magistraat – opstellen van dossier 

o Forensische aspecten van samenstellen dossier 

o Impact gerechtelijke procedure op slachtoffers 

IGVM: Handleiding bij de meldcode partnergeweld. Stappenplan voor artsen en zorgverleners bij de 

zorgverlening aan slachtoffers van partnergeweld, 2021 

IGVM: Handleiding bij de meldcode seksueel geweld. Stappenplan voor artsen en zorgverleners bij de 

zorgverlening aan slachtoffers van seksueel geweld, 2021 

IGVM: Handleiding bij de meldcode vrouwelijke genitale verminking. Stappenplan voor artsen en 

zorgverleners bij de zorgverlening aan slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking, 2021 

IGVM: Meldcode voor het signaleren van gedwongen huwelijken voor ambtenaren van de burgerlijke stand, 

2019 

Vlaanderen Actieplan seksueel geweld 

In 2021 is er opleiding gegeven aan justie-assistenten, advocaten en medewerkers van Family Justice 

Centers over seksueel geweld. De Kindreflex werd geïmplementeerd in de Justitiehuizen. De meldcode 

‘seksueel geweld’ werd verspreid onder alle medische beroepen en aangepast voor andere sectoren. Er 

werden contactpersonen integriteit aangeduid per betrokken sector. Uittreksel strafregister 596-2: model 

bestemd voor het uitoefenen van ‘een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, 

hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt’. (art. 596, 

tweede lid, Wetboek van strafvordering). 

Vlaanderen/organisaties 

Woonzorgcentra: aanpak grensoverschrijdend gedrag: zie: 

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1720598  

Sensoa, Icoba en Pimento: www.grenswijs.be :  

- contexten zorg- en hulpverlening, vrije tijd (sport, cultuur, jeugdwerk), onderwijs 

- met Grenswijs stel je als organisatie een beleid op voor agressie, pesten én seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Deze tool helpt je bij een beleid rond fysieke, emotionele en 

lichamelijke integriteit. De tool is gestructureerd via de beleidsdriehoek, die vanuit het idee vertrekt 

dat beleid uit drie niveaus bestaat: het reactieniveau: weten hoe je op een incident reageert als het 

zich voor doet;  het preventieniveau: weten hoe je grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen; het 

kwaliteitsniveau: een klimaat creëren waar je oké, fijn kan samenleven, of indien seksueel, waar fijn, 

oké seksueel gedrag kan gesteld worden. 

Centrum Ethiek in de Sport (ICES):  

- Organiseert vormingen voor Federatie-API’s; 

- Iedereen aan boord i.s.m. Thomas More Hogeschool: stimuleren van positief omstandersgedrag bij 

sporttrainers (start in 2021) 

- Safe Sport Allies i.s.m. Thomas More Hogeschool: stimuleren van positief omstandersgedrag van 

sporters, trainers, ouders en bestuursleden (start in 2021) 

89. 

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/138_-_handleiding_meldcode_partnergeweld.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/138_-_handleiding_meldcode_partnergeweld.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/139_-_handleiding_meldcode_seksueel_geweld.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/139_-_handleiding_meldcode_seksueel_geweld.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/140_-_handleiding_meldcode_vrouwelijke_genitale_verminking.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/140_-_handleiding_meldcode_vrouwelijke_genitale_verminking.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/123_-_meldcode_gedwongen_huwelijken.pdf
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1720598
http://www.grenswijs.be/
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Het college van Procureurs-generaal vaardigt regelmatig omzendbrieven uit die nieuwe richtlijnen bevatten, 

bijvoorbeeld: 

- COL 03/2006: Definitie van het intrafamiliaal geweld en de extrafamiliale kinder-mishandeling, de 
identificatie en de registratie van de dossiers door de politiediensten en de parketten 

- COL 04/2006: Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van 
procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld en herziene versie 
12/10/2015: Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van 
procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld  

- COL 18/2012: Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, van de minister van 
Binnenlandse zaken en van het College van procureurs-generaal betreffende het tijdelijk huisverbod 
ingeval van huiselijk geweld en herziene versie 05/03/2020: Gemeenschappelijke omzendbrief van 
de minister van Justitie, van de minister van Binnenlandse zaken en van het College van 
procureurs-generaal betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld 

- COL 04/2017: Ministeriële omzendbrief betreffende de seksuele agressie set 
- COL 06/2017: Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en van het College van 

procureurs-generaal betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake eergerelateerd, 

vrouwelijke genital verminkingen, gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen 

- De Ministeriële omzendbrief 29 mei 2019 met betrekking tot het stalkingalarm in het kader van 

geweld door ex-partners, de zogenaamde COL app stalking: systeem van oproep via app 112 (+ 

sms dienst doven) die prioritair behandeld wordt door meldkamer. Pilootproject i.s.m. 

ASTRID/CIC/CRI/PG OVL/Lokale pol Gent. 

- COL 04/2020:  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 eerstelijnsrisico-evaluatie 

inzake partnergeweld 

- COL 20/2020:  Veralgemening van het herbezoek door de politiediensten in situaties van 

partnergeweld tijdens de coronacrisis 

- COL 03/2021: Gemeenschappelijke omzendbrief over de audiovisuele opname van het verhoor van 

minderjarige en  kwetsbare meerderjarige slachtoffers of getuigen van misdrijven  

Extra: https://sociaal.net/achtergrond/intieme-terreur-in-

relaties/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=5e3b860228-2021_11_18_R_hoofddoek-

intiemgeweld-dikkefred&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-5e3b860228-297717200  

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

Zie hoger bij artikel 13. 

PIJLER III Preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en 

responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te pakken 

Specifieke doelstelling: Opleiding voor professionele sectoren 

Maatregel 48: Een gemeenschappelijke aanpak van gendergerelateerd geweld ontwikkelen door een 

opleidingskader te ontwikkelen voor per soort beroepsgroepen die in contact kunnen komen met slachtoffers 

of daders van gendergerelateerd geweld. Dit kader moet een gender-, systemische en intersectionele 

benadering van geweld integreren. 

Maatregel 49: Het verder aanmoedigen van de bevoegde instanties voor de opleiding van magistraten en 

advocaten om in de opleidingen verder rekening te houden met enerzijds de specifieke kenmerken van 

https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_3_2006.pdf
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_3_2006.pdf
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_4_2006.pdf
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_4_2006.pdf
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col42006_herziennl.pdf
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col42006_herziennl.pdf
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_18_2012.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_18_2012.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_18_2012.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_18_2012.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_18_2012.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_18_2012.zip
http://www.om-mp.be/om_mp/files/en-savoir-plus/circulaires/COL%20PG-2017/NL/COL.4_2017_NL.zip
http://www.om-mp.be/om_mp/files/en-savoir-plus/circulaires/COL%20PG-2017/NL/COL.6_2017.zip
http://www.om-mp.be/om_mp/files/en-savoir-plus/circulaires/COL%20PG-2017/NL/COL.6_2017.zip
http://www.om-mp.be/om_mp/files/en-savoir-plus/circulaires/COL%20PG-2017/NL/COL.6_2017.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_04_2020_viclas.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_04_2020_viclas.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_04_2020_viclas.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_15_2020_-_tool_risico-evaluatie_-_outil_evaluation_du_risque.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_15_2020_-_tool_risico-evaluatie_-_outil_evaluation_du_risque.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_15_2020_-_tool_risico-evaluatie_-_outil_evaluation_du_risque.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col20_2020_revisite_fr-nl.pdf
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col20_2020_revisite_fr-nl.pdf
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_03-2021.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_03-2021.zip
https://sociaal.net/achtergrond/intieme-terreur-in-relaties/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=5e3b860228-2021_11_18_R_hoofddoek-intiemgeweld-dikkefred&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-5e3b860228-297717200
https://sociaal.net/achtergrond/intieme-terreur-in-relaties/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=5e3b860228-2021_11_18_R_hoofddoek-intiemgeweld-dikkefred&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-5e3b860228-297717200
https://sociaal.net/achtergrond/intieme-terreur-in-relaties/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=5e3b860228-2021_11_18_R_hoofddoek-intiemgeweld-dikkefred&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-5e3b860228-297717200
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slachtoffers en daders van gendergerelateerd geweld, alsook met de toepassing van specifieke 

instrumenten en reglementering (verplichte opleiding voor magistraten over intrafamiliaal en seksueel 

geweld, opleiding voor Commissies voor Juridische Bijstand met betrekking tot seksueel geweld, opleiding 

voor pro deo-advocaten in Bureaus voor Juridische Bijstand, opleiding voor justitieassistenten enz.). 

Maatregel 50: Ontwikkelen, voortzetten en versterken van de basis- en voortgezette opleiding voor 

politiediensten, zodat beter rekening kan worden gehouden met de specifieke kenmerken van slachtoffers 

en daders van gendergerelateerd geweld (inventarisatie en actualisering van de basis- en voortgezette 

opleiding voor politiediensten, opleiding van politieassistenten, enz.). 

Maatregel 51: Versterken van de opleiding van gezondheidsprofessionals inzake intrafamiliaal geweld, 

seksueel geweld en VGV. 

Maatregel 52: Opstellen en toegankelijk maken van een kadaster van opleidingen ter professionalisering van 

diverse sectoren, gekoppeld aan het gemeenschappelijk kader, georganiseerd door openbare instellingen en 

NGO's. 

Maatregel 53: De betrokken actoren attent maken op het ontbreken van een wetenschappelijke basis voor 

het concept "ouderverstotingssyndroom" voor echtscheidingssituaties waarin er sprake is van 

partnergeweld. 

Maatregel 54: Opleiden van professionele hulpverleners die in contact komen met prostituees, zodat zij 

situaties van geweld kunnen herkennen, hen kunnen informeren over hun rechten en over de hulp die zij 

kunnen krijgen.  

Maatregel 55: Oog hebben voor een gendergerelateerde dimensie in het Actieplan Mensenhandel. 

Maatregel 56: De realiteit van LGBTQI+-mensen in de opleidingen voor professionals bij de politie, en in de 

medische, de psychosociale sector, enz. integreren. We moedigen aan om dit ook in de justitiële sector te 

doen. 

PIJLER III Preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en 

responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te pakken 

Specifieke doelstelling: Bestrijding van online geweld 

Maatregel 72. Ontwikkelen van opleidingen en instrumenten voor professionals die werken met slachtoffers 

van intrafamiliaal geweld, teneinde online seksueel geweld door (ex-)partners te voorkomen en hen beter te 

beschermen, ook buiten de werkplek. 

Maatregel 80. Aanmoedigen van een voortgezette opleiding inzake seksuele intimidatie in de openbare 

ruimte voor politiediensten die met dit probleem te maken krijgen, teneinde het te herkennen, op passende 

wijze op te treden wanneer een situatie zich voordoet, slachtoffers naar behoren op te vangen en klachten 

doeltreffend te behandelen. 

PIJLER IV: Beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en 

hun omgeving (met inbegrip van kinderen die aan dergelijk geweld worden blootgesteld) door de opvolging 

rond hen te centreren 

Specifieke doelstelling: Het beschikbaar stellen van aangepaste ondersteunende diensten aan slachtoffers 
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Maatregel 91. Rekening houden met de problematiek van secundaire victimisatie bij de richtlijnen en de 

opleiding van professionals die betrokken zijn bij de opvang van een zorg aan slachtoffers. 

PIJLER V: Het strafrechtelijk beleid inzake gendergerelateerd geweld bijsturen en moderniseren, met 

bijzondere aandacht voor de bescherming van slachtoffers en hun erkenning als zodanig 

Specifieke doelstelling: Zorgen voor snelle en passende justitiële en politiële reactie 

Maatregel 125. Inzetten op opleiding rond gendergerelateerd geweld van politiediensten, ter verbetering van 

de opvang/verhoor van slachtoffers van gendergerelateerd geweld. 

Specifieke doelstelling: De rechten en belangen van slachtoffers beschermen 

Maatregel 160: Ervoor zorgen dat een bewustmakingsmodule over de mechanismen en gevolgen van 

partnergeweld wordt opgenomen in de verplichte opleiding van magistraten, in overleg met het IGO, en, in 

overleg met de Bemiddelingscommissie, in de opleiding van bemiddelaars in familiezaken. 

PIJLER VI: Ervoor zorgen dat in het asiel- en migratiebeleid rekening wordt gehouden met 

gendergerelateerd geweld 

Specifieke doelstelling: Opvang van en tegemoetkoming aan de specifieke behoeften van migranten die te 

maken hebben met gendergerelateerd geweld 

Maatregel 169. Gendergerelateerd geweld structureel opnemen in het opleidingsplan van personeel van de 

opvangcentra van Fedasil. 

Maatregel 175. Het CGVS zet verder in op projecten van vorming van tolken, vorming over 

gendergerelateerde aspecten inbegrepen. 

PIJLER VII: Optreden en strijden tegen gendergerelateerd geweld op internationaal vlak 

Maatregel 192: Bewustmaking inzake alle vormen van geweld tegen vrouwen opnemen in de initiële en/of 

permanente opleiding van leden van Belgische diplomatieke missies, met bijzondere aandacht voor het 

continuüm van geweld, het genderperspectief, genitale verminking van vrouwen en gedwongen huwelijken. 

Artikel 16 – Daderprogramma’s 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn voor het opzetten of ondersteunen van 

programma’s om plegers van huiselijk geweld niet-gewelddadig gedrag in hun interpersoonlijke relaties aan te leren 

teneinde verder geweld te voorkomen en gewelddadige gedragspatronen te veranderen.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn voor het opzetten of ondersteunen van 

behandelprogramma’s gericht op het voorkomen dat plegers, in het bijzonder plegers van zedenmisdrijven, opnieuw een 

strafbaar feit plegen.  

3 Bij het treffen van de maatregelen bedoeld in het eerste en tweede lid, zien de partijen erop toe dat de veiligheid, 

ondersteuning en mensenrechten van de slachtoffers de eerste prioriteit zijn en dat deze programma’s, waar passend, in 

nauwe samenwerking met in slachtofferhulp gespecialiseerde instanties worden opgezet en uitgevoerd. 

Meer info: DOMESTIC AND SEXUAL VIOLENCE PERPETRATOR PROGRAMMES: ARTICLE 16 OF THE 

ISTANBUL CONVENTION A collection of papers on the Council of Europe Convention on preventing and 

combating violence against women and domestic violence, 2014. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1f2
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1f2
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1f2
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Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 44-45 

Ontwikkeling van een systeem voor de behandeling van daders van alle vormen van geweld tegen vrouwen, 

op basis van empirisch onderzoek, met aandacht voor de integratie van het aspect verantwoordelijkheid, met 

regelmatige evaluatie, over het ganse grondgebied, ongeacht de taal van de dader. 

Een controle/opvolgingsmechanisme opzetten per maatregel en dat de daders verplicht om contact op te 

nemen met de instantie die hen begeleiden om mogelijke recidive op te sporen en om na te gaan of de 

daders erover willen praten.  

Verhoging van de toegankelijkheid van de daderprogramma’s, vooral in rurale context en voor anderstalige 

daders.  

De garantie van een voldoende lange begeleiding (momenteel 45 uur verspreid over 6 maanden) om de 

kwaliteit en het doel van niet-recidive te behouden. Vlaanderen moet een grondig en uitgewerkt beleid 

ontwikkelen dat specifiek gericht is daders van huiselijk geweld. 

p. 81-82 

Daderprogramma’s uitwerken op basis van methodes die hun efficiëntie al bewezen hebben en een 

(multidisciplinair) concept ontwikkelen dat rekening houdt met gedragsverandering, het wegwerken van 

triggers (ondersteuning voor problemen en risicofactoren), de discontinuïteit (voorwaarden opleggen).  

Meer aandacht besteden aan voorlichting voor daders die geweld gebruiken in hun relaties en het 

ontwikkelen van een passend en motiverend aanbod om hun problemen op te lossen in plaats van te 

wachten tot Justitie moet tussenkomen. Hierbij het betrokken middenveld betrekken, slachtofferorganisaties 

en vrouwenorganisaties.  

Eisen dat de actoren van Justitie rekening houden met de obstakels voor het verzamelen van 

bewijsmateriaal van geweld om seponering te voorkomen (psychologische impact, belemmeringen voor 

schadeloosstelling en zorg voor slachtoffers en daders).  

Ontwikkeling van alternatieve maatregelen in plaats van detentie, die gericht zijn op de veiligheid van de 

slachtoffers en de empowerment van de daders, door middelen te geven aan terreinorganisaties om daders 

te begeleiden. 

Aanbevelingen GREVIO 

95. GREVIO beveelt de Belgische autoriteiten sterk aan: 

a. ervoor te zorgen dat de programma's voor de zorg en de sociale en gerechtelijke follow-up van 

daders van huiselijk geweld en seksueel geweld een uniform gendergerelateerde benadering 

bevatten en deconstructie van seksistische stereotypen en gebaseerd zijn op nauwe samenwerking 

met hulpdiensten voor vrouwelijke slachtoffers; 

b. nauwkeuriger te bepalen onder welke omstandigheden het gepast is om te stimuleren dat 

interventies met daders van huiselijk geweld als alternatief voor een veroordeling in plaats van als 
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aanvulling op een veroordeling, gezien de gevolgen voor recidive en de gevolgen voor de veiligheid, 

de steun en de fundamentele rechten van vrouwen en meisjes; 

c. het beperken van het gebruik van bemiddeling in combinatie met het afleggen van verantwoording 

door daders van geweld naar situaties waarin het mogelijk is om ervoor te zorgen dat de slachtoffers 

hun  vrije en geïnformeerde toestemming geven, in overeenstemming met de suggesties en 

voorstellen in het rapport van GREVIO m.b.t. art. 48 van het Verdrag;  

d. de bestaande programma's evalueren om het effect ervan op de korte en de lange termijn te 

bepalen, onder meer door middel van wetenschappelijk opgezette enquêtes en de opstelling van 

statistieken over participatiegraden en recidivepercentages, waardoor kan worden beoordeeld of de 

programma's hun preventieve doel gediend hebben; 

e. voldoende financiële middelen ter beschikking stellen om de toegankelijkheid van de programma's 

voor de daders te verbeteren en om te zorgen voor steun gedurende een voldoende lange periode 

om recidive tegen te gaan. 

Antwoord België 

§ 95 De Belgische autoriteiten zijn van mening dat punt 95 verwarrend is. Zij geven de voorkeur aan de 

formulering "alternatieve straffen/maatregelen" in plaats van "alternatieve maatregelen." Zij willen eraan 

herinneren dat het niet is omdat een persoon een alternatieve maatregel krijgt, niet veroordeeld wordt. De 

gevangenisstraf moet de ultieme straf blijven. Er worden preventie- en verantwoordingsprogramma’s 

ingevoerd als een voorwaarde waaraan een delinquent moet voldoen in het kader van alternatieve 

straffen/maatregelen. 

De Belgische autoriteiten zijn het niet eens met de opvatting dat dit een probleem zou vormen in termen van 

van straffeloosheid in zoverre dat, wanneer de dader dergelijke programma's volgt in het kader van een 

alternatieve straf, die een uitvoering is van een straf/maatregel opgelegd door een gerechtelijke autoriteit 

naar aanleiding van het gepleegde strafbare feit (zie ook § 93). 

Voorts wensen de Belgische autoriteiten met betrekking tot punt 93c te benadrukken dat het gebruik van de 

bemiddeling de facto beperkt is tot gevallen waarin slachtoffers er vrijwillig mee instemmen Dit is een 

conditio sine qua non zonder welke bemiddeling niet kan plaatsvinden. 

België volgt nauwgezet Aanbeveling CM/Rec(2018)8 van het Comité van Ministers aan de lidstaten over 

herstelrecht in strafzaken, en Aanbeveling nr. R(99)19 van het Comité van Ministers aan de lidstaten 

betreffende bemiddeling in strafzaken.  

Zij wijzen er nogmaals op dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen het gebruik van 

strafbemiddeling en het beginsel van bemiddeling in de ruimste zin van het woord wanneer het over 

bemiddeling gaat in het GREVIO-verslag. 

Resultaten 

Het Vlaams actieplan seksueel geweld (2020-2024) focust op volgende punten: 

- De ondersteuning van het cliëntsysteem vanuit een systeemgerichte aanpak met onder andere de 

verdere uitbouw van het Project Integrale Respons op Intrafamilaal geweld (Irisproject) waarbij de 

hulpverlening verbinding maakt tussen slachtoffers en daders en zich ook richt op het 

gezinssysteem; 

- de implementatie van het gebruik van wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde risicotaxatie-

instrumenten voor daders van seksueel geweld bij de justitiehuizen; 
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- Inzetten op samenwerking om het aanbod zowel op structureel als individueel niveau op de 

hulpvraag af te stemmen via een samenwerkingsakkoord tussen justitiehuizen en hulpverlening 

komt als derde punt aan bod om de begeleiding van justitiabelen beter uit te werken; 

- Een vierde doelstelling omvat een pakket maatregelen waaronder het investeren in een toereikend 

aanbod, zowel in een gedwongen als een vrijwillig kader van daderbehandeling. Dit gaat enerzijds 

over een oplijsting van een stand van zaken van behandeling van zedendelinquenten in 

gevangenissen, met het oog op re-integratie en welke partners er kunnen bij betrokken worden. 

Anderzijds komt het werken met daders van seksueel geweld bij intrafamiliaal geweld aan bod via 

de ketenaanpak, de Family Justice Centers en de IFG centra die nog zullen opgericht worden.  

- Er komt een overzicht van de noden inzake het hulpverlenend aanbod aan justitiabelen op het vlak 

van gedragstraining en zorg om dit te kunnen stroomlijnen want er is momenteel over heel 

Vlaanderen een heel verschillend aanbod qua trainingen en subsidiestromen. Het COSA-project (re-

integratie van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de samenleving) krijgt een plaats 

in de reguliere werking. De evaluatie van de integrale psychosociale begeleiding en zorg voor 

minder- en meerderjarige daders dient om beter op de noden in te spelen. Bij seksueel 

grensoverschrijdend gedrag komt de focus te liggen op vroegdetectie en een laagdrempelig aanbod 

vanuit een multidisciplinaire benadering. 

Daderprogramma’s voor (ex)partnergeweld, ook voor geweld op kinderen, zijn anno 2021 weinig verspreid in 

Vlaanderen. Ze zijn (nog) niet ingebed bij het justitiële, wel bij een aantal Centra Geestelijke 

Gezondheidszorg en Centra Algemeen Welzijnswerk. Ze zijn weinig gefocust op gendergerelateerd geweld. 

Het aantal plegers dat kan doorstromen naar programma’s is in verhouding laag tot het aantal plegers in zijn 

geheel. Verder is er weinig diversiteit in het daderaanbod, bijvoorbeeld weinig of niets voor anderstaligen, 

noch voor mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een dubbel of triple diagnose. Mensen 

met een verslavingsproblematiek moeten naar andere programma’s. Het aanbod rond ‘coercive control’ of 

het zogenaamde intiem terrorisme is ook weinig uitgewerkt/verspreid. Wat er ook nog weinig gebeurt met 

plegers is veiligheidsplanning. Het Family Justice Center (FJC) Antwerpen probeert dat vanuit de 

ketenaanpak hoog op de agenda te zetten. Dit zou volgens de Vrouwenraad overal in Vlaanderen (ook bij de 

nog op te richten FJC’s) moeten uitgerold worden. 

In Vlaanderen is er de hulplijn Stop it Now! (0800 200 50) voor mensen die zich zorgen maken over hun over 

hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en voor hun naasten. Stop it Now! Heeft ook 

een handleiding ‘start het gesprek’ voor professionals en een zelfhulpmodule ‘Stoppen is mogelijk’. In 2021 

werd een basisopleiding’ behandeling daders van seksueel geweld’ bij justitie-assistenten afgerond. Een 

handleiding ‘start het gesprek voor professionals’ is online beschikbaar op de website: is een manier om 

professionals meer vaardig te maken met link naar de hulplijn. Handleiding geeft concrete tips en tricks en 

geeft weer welke stappen je kan zetten. In 2021 ook ingezet op ondersteuning van downloaders van 

misbruikbeelden. Preventief hiermee aan de slag gegaan: aanbod voor professionals die in therapie aan de 

slag gaan met downloaders. 

Het UFC (Universitair Forensisch Centrum Universiteit Antwerpen): 

- biedt een gespecialiseerde ambulante behandeling aan personen die afwijkend seksueel gedrag 

stellen. Het UFC staat daarnaast als Vlaams steuncentrum in voor de wetenschappelijke en 

logistieke ondersteuning van de teams die de aanpak van deze problematiek in Vlaanderen mogelijk 

maken; 

- heeft een basisopleiding behandeling dader SGG voor justitie-assistenten (online, via e-learning en 

webinars) ontwikkeld; 

- doet een Onderzoek begeleiding en behandeling van seksuele daders in de gevangenis 

(samenwerking VUB): afgerond april 2022. 

https://stopitnow.be/
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- In 2022 ook een onderzoeksproject met COSA10 rond implementatie van COSA in Vlaanderen 

(einde oktober 2022) in samenwerking met Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving. In januari 

2022 gestart met een herstelproject, gericht op de context van zedenplegers. Sterk ervaren dat de 

context van zedenplegers heel erg uit de boot valt, dus in UFC meer op gaan inzetten door enerzijds 

psycho-educatie over de behandeling (risicofactoren, veiligheidsplan,…) maar ook m.b.t de 

ondersteuning van de context zelf (therapeutische ondersteuning en laagdrempelige ondersteuning 

SIN). 

Er zijn in Vlaanderen nog andere ambulante centra voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, zoals I.T.E.R. en een aantal CAW’s. 

Het Vlaams Sporttribunaal werd opgericht op 8 juni 2020. Het bestaat uit twee kamers, een kamer doping en 

een kamer grensoverschrijdend gedrag. Het Vlaams Sporttribunaal is sinds 1 januari 2021 operationeel voor 

tuchtprocedures inzake grensoverschrijdend gedrag in de sport. 

Zie ook Vrouwenraaddossier Daderprogramma’s intrafamiliaal en seksueel geweld – afstemmen op 

aanbevelingen GREVIO (2021); aanbevelingen p. 8. 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER III Preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en 

responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te pakken 

Specifieke doelstelling: Responsabilisering van en omgaan met plegers 

België heeft een kader dat plegers van partnergeweld training en therapie biedt in de vorm van opgelegde of 

aangeboden voorwaarden aan de betrokkene. Een werk van verantwoording dat zowel gericht is op plegers 

die onder gerechtelijke dwang staan als op degenen die er vrijwillig gebruik van willen maken. Deze 

reglementering is min of meer ontwikkeld en gecoördineerd volgens de gerechtelijke arrondissementen. De 

strijd tegen partnergeweld en intrafamiliaal geweld vereist echter de mogelijkheid om de plegers over het 

hele land op te volgen, om herhaling van dit geweld te voorkomen. 

Een van de uitdagingen is om de afstemming tussen de verschillende begeleidingsvormen van plegers van 

huiselijk geweld te verbeteren om langdurige gespecialiseerde zorg mogelijk te maken: gedragsverandering 

en responsabilisering zijn een essentieel onderdeel in de daderprogramma’s. 

Het NAP 2021-2025 is gericht op het verbeteren van de strijd tegen recidive door het harmoniseren, 

uitbreiden en versterken van ondersteuningsprogramma's voor plegers van partnergeweld. Ook 

behandelprogramma's gericht op het voorkomen van recidive door plegers van zedendelicten (SéOs, Stop it 

now, Cosa,…) moeten verder worden ondersteund. De Samenwerkingsakkoorden met betrekking tot de 

begeleiding en behandeling van plegers van seksueel misbruik zullen verder worden geëvalueerd en 

geactualiseerd tot nieuwe samenwerkingsakkoorden zijn verwerkt. 

Maatregel 57: Opstarten van gesprekken tussen de federale staat en de deelstaten met het oog op het 

versterken van de samenwerking inzake de behandeling van plegers van partnergeweld, waarbij ten minste 

de federale overheden van binnenlandse zaken, justitie, sociale zaken en volksgezondheid betrokken 

worden, en op deelstatelijk niveau de overheden verantwoordelijk voor gezinsbeleid, psychosociale 

 
10 COSA model (cirkels van ondersteuning, samenwerking en aanspreekbaarheid). Methodiek waarbij 
zedendelinquenten worden begeleid om de re-integratie te bevorderen. Bestaat in Antwerpen en in Brussel. 

http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=76810&ssn=04c2188215488929a470c9ecba5488117a5c8f0d
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=76810&ssn=04c2188215488929a470c9ecba5488117a5c8f0d
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hulpverlening, justitiehuizen, jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg, om op deze manier de basis te 

leggen voor een samenwerkingsakkoord. 

Maatregel 58: Op basis van de evaluatie van de samenwerkingsakkoorden inzake de begeleiding en 

behandeling van seksuele delinquenten nieuwe samenwerkingsakkoorden sluiten. 

Maatregel 59: Evalueren van de inhoud en capaciteit van begeleidingsprogramma’s voor daders van 

gendergerelateerd geweld, inclusief gedetineerde daders, en bijsturen waar nodig. 

Maatregel 60: Evalueren van verschillende benaderingen om na te gaan welke methoden, en instrumenten 

de beste impact op het terugdringen van recidive hebben. 

Maatregel 61: Evalueren van de bestaande voorzieningen voor telefonische hulpverlening voor (potentiële) 

daders van seksueel geweld (zoals Stop it now). Op basis van deze evaluatie bekijken of de noodzaak 

bestaat om een aanvullende voorziening zoals een chatlijn te creëren. 

Artikel 17 – Participatie van de private sector en de 

media 

1 De partijen moedigen de private sector, de sector voor informatie- en communicatietechnologie en de media aan, 

waarbij de vrijheid van meningsuiting en hun onafhankelijkheid naar behoren worden geëerbiedigd, deel te nemen aan 

het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en het vaststellen van richtlijnen en normen voor zelfregulering om geweld tegen 

vrouwen te voorkomen en de eerbiediging van hun waardigheid te bevorderen.  

2 De partijen ontwikkelen en bevorderen in samenwerking met actoren uit de private sector de vaardigheden onder 

kinderen, ouders en opvoeders in de omgang met informatie en communicatie met een vernederende seksuele of 

gewelddadige inhoud die schadelijk kan zijn 

Meer info: Council of Europe, ENCOURAGING THE PARTICIPATION OF THE PRIVATE SECTOR AND 

THE MEDIA IN THE PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE: 

ARTICLE 17 OF THE ISTANBUL CONVENTION. A collection of papers on the Council of Europe 

Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 2016 

Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 45-46.  Rol van de media: 

In de initiële en bijkomende opleidingen van journalisten de correcte media-behandeling van geweld tegen 

vrouwen integreren.  

De journalistieke behandeling van geweld moet door de regelgevende instanties van de sector, met name 

door de JEP (advies, klachtenbehandeling en aanbevelingen) opgenomen worden.  

Plannen en/of maatregelen voor redacties met het oog op een globale en transversale reflectie op gelijkheid 

tussen vrouwen en mannen, zowel wat betreft de media-inhoud als de interne organisatie van de media. 

Onderzoek naar de effecten van sociale media om een dynamisch risicomanagementsysteem te 

ontwikkelen.  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805970bd
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805970bd
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805970bd
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805970bd
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Een toolkit ontwikkelen voor journalisten over/voor de correcte media-representatie van geweld tegen 

vrouwen, in samenwerking met gespecialiseerde verenigingen.  

Geweld tegen vrouwen systematisch in de maatschappelijke context plaatsen.  

p. 48. Gedragscodes media:  

Een toezichthoudend orgaan oprichten dat sancties kan opleggen en richtlijnen voor de media kan opstellen 

met het oog op niet-seksistische reclame, gendergelijkheid en over afbeeldingen van geweld tegen vrouwen.  

Aanbevelingen uit het doctoraat van C. Van Hellemont in de praktijk omzetten. Het gaat over goede 

praktijken van zelfregulerende organisaties in het buitenland, voornamelijk de Scandinavische landen. 

Informatiepunten "Gender, communicatie en inclusieve reclame" oprichten voor ouders, studenten, docenten 

en professionals in de reclame, die educatieve tools, databases, richtlijnen, enz. opstellen om de missie van 

JEP te ondersteunen.  

p. 50. Pesten op het werk:  

De strijd tegen seksuele en seksistische intimidatie op de werkplek versterken door meer opleiding, 

sensibilisatie en informatie voor het grote publiek, de vakbonden, arbeidskrachten en werkgevers.  

Specifieke ondersteuningsdiensten voor slachtoffers van intimidatie op het werk, ongeacht het werkstatuut 

van het slachtoffer.  

Ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen bij de uitvoering van het plan voor psycho-sociale 

risicopreventie.  

Meer informatie in bedrijven verspreiden door middel van bewustmakingscampagnes en informatie voor 

slachtoffers. Sensibilisering van personeelsdiensten over kwesties in verband met geweld tegen vrouwen, 

inclusief pesterijen op het werk. 

Aanbevelingen GREVIO 

99. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten ten zeerste aan om hun actieve inspanningen om 

werkgevers uit de privé en openbare sector te betrekken bij de bestrijding van gendergerelateerd 

geweld tegen vrouwen op de werkplek.  

Met het oog hierop moeten de autoriteiten streven naar om de bewustmaking en voorlichting van het 

grote publiek, de vakbonden, de werkgevers en de werknemers te verbeteren met betrekking tot 

geweld tegen vrouwen op het werk, en de meldkanalen voor de slachtoffers  verbeteren en uitbreiden 

en de specifieke steun en bijstand van slachtoffers opvoeren.  

De Belgische autoriteiten zouden ook moeten beogen om de wetgeving van 1 september 2014 over 

psychosociale risico's vanuit een genderperspectief te evalueren. 

 

104. GREVIO verzoekt de Belgische autoriteiten hun inspanningen voort te zetten om de 

verschillende bevoegde regelgevende instanties en grote mediaorganisaties in België te betrekken, 

om te verzekeren dat de eerbiediging van de gelijkheid van vrouwen en mannen niet ondermijnd 

wordt, met name door het afzien van het aanprijzen van genderstereotypen of vernederende beelden 

van vrouwen, waarbij geweld en gender gelinkt worden, of door deze actoren aan te moedigen 

ethische gedragscodes in te voeren om te zorgen voor dat de media-aandacht voor geweld tegen 

vrouwen gebaseerd is op de mensenrechten en gevoelig is voor genderverschillen en sensatiezucht 
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wordt vermeden. GREVIO roept ook op tot verdere actie op dit vlak, gericht naar uitgevers en 

distributeurs van online diensten. 

Resultaten 

Openbare Omroep VRT verwijst op het einde van programma’s die te maken hebben met geweld naar de 

hulplijn 1712, anno 2021. 

IAO-Verdrag betreffende geweld en intimidatie, 2019 (nr. 190): met aandacht voor gendergerelateerd geweld 

en de situatie van vrouwen: 

- nog niet geratificeerd door België;  

- wel door Vlaams Parlement, Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van 

decreet tot instemming met het verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie in de wereld van 

werk, aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie in haar honderdenachtste zitting op 21 

juni 2019; Ontwerp van decreet tot instemming met het verdrag nr. 190 betreffende geweld en 

intimidatie in de wereld van werk, aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie in haar 

honderdenachtste zitting op 21 juni 2019 

Vlaams Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de mediasector van Mediarte: 

Dit actieplan moet grensoverschrijdend gedrag in de mediasector beter en sneller aanpakken. Het plan, dat 

tot stand kwam met de mediaspelers en Vlaams minister van Media werd begin maart 2022 voorgesteld aan 

het grote publiek. Het plan omvat tal van acties en speelt in op diverse vormen van grensoverschrijdend 

gedrag. De klemtoon ligt op preventie, er wordt daarom sterk ingezet op vormingen van zowel 

vertrouwenspersonen als omstaanders. Samen met de inspanningen van de mediabedrijven- en 

organisaties maakt de Vlaamse Regering bijkomend 100.000 EUR vrij om het plan uit te rollen. Het plan 

wordt gecoördineerd door Mediarte11. De mediasector kwam de afgelopen jaren geregeld in opspraak met 

geruchtmakende gevallen van grensoverschrijdend gedrag. De zaken die daarbij de pers haalden zijn echter 

slechts het topje van de ijsberg. Diverse onderzoeken, zowel in Vlaanderen als het buitenland, tonen aan dat 

de uitdagingen in de mediasector erg groot zijn. Net daarom wil de Vlaamse mediasector een versnelling 

hoger schakelen om dit probleem concreet aan te pakken. Mediarte, het sociaal fonds voor de audiovisuele, 

film en digitale sector bracht op initiatief van Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, diverse spelers 

samen om het plan op te stellen. Er werd een intensief traject afgelegd met grote betrokkenheid van tal van 

spelers in de mediasector. Daarnaast zijn er ook verschillende sectororganisaties, zoals bijvoorbeeld 

Sensoa, die actief hebben bijgedragen tot het tot stand komen van dit plan. De nadruk van het plan ligt 

duidelijk op preventie. Organisaties die een beleid rond grensoverschrijdend gedrag willen uitwerken hebben 

nood aan een duidelijke en concrete leidraad. Net daarom wordt er door de sector een toolbox uitgewerkt die 

concrete tools op maat bevat van de Vlaamse mediasector. De grotere ondernemingen die vandaag al 

beschikken over een integriteitsbeleid zullen hun kennis ter beschikking stellen van de andere spelers in de 

sector. Het is de bedoeling dat alle 800 werkgevers en professionals in de sector worden bereikt. Daarnaast 

worden er ook begeleidingstrajecten opgezet om maatwerk te voorzien en persoonlijke begeleiding. Op deze 

manier wil het plan ervoor zorgen dat er een echte cultuuromslag komt in de mediasector. Het is belangrijk 

dat alle ondernemingen en organisaties, groot én klein, een beleid hebben rond grensoverschrijdend gedrag. 

Dankzij het actieplan wordt dit nu ook mogelijk. De bestaande hulplijnen, zoals bijvoorbeeld 1712,  zullen 

ook sterker gepromoot worden door het plan. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de rol van De 

 
11 Mediarte is het Sociaal Fonds van de audiovisuele sector en de filmproductie in België en omvat alle 
private radiozenders, tv-stations, productiehuizen, facilitaire bedrijven en digital agencies. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_729385.pdf
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1693047
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1693047
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1693047
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1693047
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1668460
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1668460
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1668460
https://www.mediarte.be/nl/dossiers/welzijn/grensoverschrijdend-gedrag/actieplan-tegen-grensoverschrijdend-gedrag-in-de
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Genderkamer. Aan werkgevers wordt gevraagd om het belang van De Genderkamer mee te promoten en 

echt op te nemen in hun werking, bijvoorbeeld door ze te vermelden op hun callsheets.  

Wegkijken kan niet meer. Een speciale rol is er ook voor de omstaanders. Het zijn mensen die wel getuige 

zijn van grensoverschrijdend gedrag, maar er niet meteen bij betrokken zijn. Samen met Sensoa zullen er 

tools en handvaten worden gemaakt om omstaanders echt te activeren. Er zullen ook opleidingen worden 

voorzien. Ook wordt het vlaggensysteem, dat vandaag al succesvol is ingevoerd in de podiumkunstensector, 

hertaald naar de brede mediasector.  Via dit vlaggensysteem wordt het voor iedereen meer duidelijk in welke 

gevallen we spreken over grensoverschrijdend gedrag en hoe je ermee moet omgaan. De initiatiefnemers en 

de ondertekenaars van het plan engageren zich ook om te voorzien in (een pool van) vertrouwenspersonen 

die door professionals in de mediasector op een laagdrempelige manier kunnen gecontacteerd worden. 

Cruciaal daarbij is dat de vertrouwenspersonen het mandaat krijgen om de opdrachten op een volledig 

vertrouwelijke manier uit te voeren. Er zullen ook extra opleidingen voor vertrouwenspersonen worden 

voorzien aangezien er nog niet voldoende vertrouwenspersonen zijn erkend in de mediasector. Naast 

vertrouwenspersonen wordt er ook ingezet op intimiteitscoördinatoren. Hoewel dit bij internationale spelers 

zoals Netflix en HBO vandaag al goed is ingeburgerd (en verplicht), is dit in Vlaanderen nog een relatief 

nieuw begrip. Een intimiteitscoördinator waakt over de mentale en fysieke veiligheid van de acteurs en de 

hele cast en crew op de set. Samen worden er intieme scènes besproken, maar ook de gewenste 

randfactoren (closed set, hulpstukken, …) worden in de voorbespreking meegenomen. Om professionals te 

ondersteunen in het inzetten van een intimiteitscoördinator zullen er infosessies en workshops worden 

georganiseerd. Tot slot wordt er ook ingezet op respectvolle verslaggeving in de media. De Vlaamse 

Vereniging van Journalisten en Sensoa zullen nagaan hoe er op een meer genuanceerde manier kan 

worden omgegaan met zaken van grensoverschrijdend gedrag. Een handleiding moet alle tips bundelen en 

kenbaar maken bij de leden van de VVJ. 

- THE TIME IS NOW Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse mediasector 

- Grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse mediasector Engagementsverklaring Actieplan 

Het actieplan bevat vier doelstellingen: 

Doelstelling 1: Sectorale aanpak grensoverschrijdend gedrag 
ACTIE 1.1 | Opvolgen Sociaal Charter voor de Media   
1.1 Inventariseren & analyseren van de genomen engagementen  
ACTIE 1.2 | Opzetten structureel overleg  
1.2.a Oprichten en organiseren van een sectoraal overlegplatform   
1.2.b Oprichten van een stuurgroep   
ACTIE 1.3 | Monitoren van welzijn en grensoverschrijdend gedrag  
1.3 Hermeting sectorale enquête psychosociale risico’s   
Doelstelling 2: Preventie & informatiedeling  
ACTIE 2.1 | Uitwerken van een welzijnsbeleid  
2.1 Opstellen van een Toolbox & organiseren van vormingen  
ACTIE 2.2 | Breder bekend maken van bestaande tools  
2.2.a Opstellen van een duidelijk begrippenkader  
2.2.b Bekendmaken van hulplijnen   
2.2.c Promoten van de Genderkamer 
ACTIE 2.3 | Omstanders sensibiliseren 
2.3.a Opstellen van tools voor omstanders   
2.3.b Hertalen van een vlaggensysteem  
Doelstelling 3: Versterken van de professionals in de mediasector  
ACTIE 3.1 | Inzetten op vertrouwenspersonen  
3.1.a Voorzien in een vertrouwenspersoon 
3.1.b Organiseren van opleidingen vertrouwenspersoon  
3.1.c Opzetten van super- en intervisies voor vertrouwenspersonen   

file:///C:/Users/hmo/Downloads/Actieplan%20grensoverschrijdend%20gedrag.pdf
file:///C:/Users/hmo/Downloads/Engagementsverklaring_.pdf


Vrouwenraadnota Opvolging Verdrag van Istanbul - België en Vlaanderen - 2022 

 

 

72 

ACTIE 3.2 | Inzetten op Intimiteitscoördinatie  
3.2 Organiseren van een Intimiteitstraject   
ACTIE 3.3 | Opzetten van een dialoog met onderwijsinstellingen  
3.3 Ondersteunen van onderwijsinstellingen  
Doelstelling 4: Respectvolle verslaggeving in de media 

ACTIE 4.1 | Opstellen handleiding voor respectvolle verslaggeving   
 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER III Preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en 

responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te pakken 

Specifieke doelstelling: Gendergerelateerd geweld en intimidatie op de werkvloer versterken 

Maatregel 62: Het ratificeren en uitvoeren van het IAO-Verdrag 190 (overeenkomstig de aanbevelingen van 

het IGVM: de mogelijkheden onderzoeken om de wetgeving en het beleid ter bestrijding van geweld en 

intimidatie op het werk te verbeteren, de inspanningen op het gebied van welzijn op het werk voort te zetten 

en de genderdimensie te integreren). 

Maatregel 63: De strijd tegen intimidatie en seksueel geweld op het werk opvoeren door meer opleiding, 

sensibilisering en informatie te verstrekken aan preventieactoren in bedrijven en administraties. 

Maatregel 64: Consolideren van de steun aan KMO’s bij de uitvoering van preventieplannen voor 

psychosociaal welzijn, met name door gebruik te maken van instrumenten zoals Oira (online risk 

assessment tool) of de Sobane-strategie, met oog op het identificeren en evalueren van goede praktijken om 

deze plannen vanuit een genderperspectief te promoten en/of te verbeteren. 

Maatregel 65: De bescherming van slachtoffers van intimidatie en seksuele intimidatie versterken door de 

benaderingen van de welzijnswet en de antidiscriminatiewetgeving op federaal, gewestelijk en 

gemeenschapsniveau beter op elkaar af te stemmen, zodat meer belang wordt gehecht aan de criteria van 

(gender)discriminatie, waaronder die in verband met gender. In dit verband analyseren hoe beter rekening 

kan worden gehouden met de gevolgen van intimidatie voor de psychische en lichamelijke gezondheid van 

het slachtoffer. 

Maatregel 66: De wetgeving inzake psychosociale risico's op het werk vanuit genderperspectief analyseren 

en in voorkomend geval de nodige aanpassingen uitvoeren om de bescherming van slachtoffers op het werk 

te versterken. 

Maatregel 67: Aanmoedigen dat in de opleiding voor preventieadviseurs inzake psychosociale aspecten 

rekening wordt gehouden met een gender- en intersectionele analyse van seksisme en gendergerelateerd 

geweld op het werk en gebruik te maken van instrumenten om slachtoffers weerbaarder te maken en daders 

ter verantwoording te roepen. 

Specifieke doelstelling: Bestrijding van online geweld 

Maatregel 68. Een federaal plan voor de bestrijding van digitaal seksueel geweld zal nog in 2021 door de 

staatssecretaris voor gendergelijkheid in samenwerking van de bevoegde ministers, in het bijzonder de 

minister van justitie, aan de regering worden voorgelegd. Dit plan zal voorzien in een samenwerking met 

telecom- en sociale mediabedrijven in de strijd tegen online seksueel geweld. 
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Maatregel 69. Ontwikkelen van een informatieplatform over cyberseksisme, met bijvoorbeeld een gids voor 

de bescherming van digitale toepassingen, goede online praktijken, handleidingen voor het melden van 

digitaal seksueel geweld, een preventiekit en contactgegevens van hulpdiensten. 

Maatregel 70. Inzetten in politionele/justitiële/institutionele acties ter verbetering van aangifte en handhaving 

van alle vormen van digitaal seksueel geweld. 

Maatregel 71. Analyseren van de meldingen, om de platformen en operatoren met een hoger risico te 

identificeren, en samen met hen kwalitatieve preventieprogramma's ontwikkelen. 

Maatregel 72. Ontwikkelen van opleidingen en instrumenten voor professionals die werken met slachtoffers 

van intrafamiliaal geweld, teneinde online seksueel geweld door (ex-)partners te voorkomen en hen beter te 

beschermen, ook buiten de werkplek. 

Maatregel 74. De door het maatschappelijk middenveld ontwikkelde instrumenten tegen digitaal geweld 

identificerenen en publiceren in de vorm van een register. 

Maatregel 75. Met het oog op het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en in samenhang met de 

strategie 2020-2025 van de Europese Commissie voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, een 

actieprogramma opstellen om een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen ten aanzien van operatoren 

van online diensten, waarin hun verantwoordelijkheden en minimumcriteria voor bescherming tegen digitaal 

seksueel geweld worden bepaald. 

Specifieke doelstelling: Acties uitwerken ter bestrijding van seksuele intimidatie en geweld in de openbare 

ruimte 

Maatregel 76. Identificeren van openbare en privé initiatieven ter bestrijding van seksuele intimidatie in de 

openbare ruimte en deze via een register publiceren. 

Maatregel 77. In het beheerscontract van de NMBS en andere vervoersmaatschappijen, maatregelen 

opnemen ter voorkoming van en bescherming van seksuele intimidatie op het openbaar vervoer en het veilig 

en inclusief inrichten van openbare ruimtes, zoals stations en metrostations. 

Maatregel 80. Aanmoedigen van een voortgezette opleiding inzake seksuele intimidatie in de openbare 

ruimte voor politiediensten die met dit probleem te maken krijgen, teneinde het te herkennen, op passende 

wijze op te treden wanneer een situatie zich voordoet, slachtoffers naar behoren op te vangen en klachten 

doeltreffend te behandelen. 

Maatregel 81. De proactieve politie-initiatieven inzake seksuele intimidatie ("police bait") evalueren en 

overwegen deze uit te rollen naar andere politiezones indien zij als goede praktijken worden geïdentificeerd. 

Hoofdstuk 4 Bescherming en vervolging 

Artikel 18 – Algemene verplichtingen 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn ter bescherming van alle slachtoffers tegen 

verdere daden van geweld.  
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2 De partijen nemen in overeenstemming met het nationale recht de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn 

om passende mechanismen te waarborgen voor effectieve samenwerking tussen alle relevante staatsorganen, met 

inbegrip van de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, rechtshandhavende instanties, lokale en regionale 

autoriteiten alsmede non-gouvernementele organisaties en andere relevante organisaties en entiteiten ter bescherming 

en ondersteuning van slachtoffers en getuigen van alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit 

Verdrag, met inbegrip van doorverwijzing naar diensten voor algemene en gespecialiseerde ondersteuning zoals 

omschreven in de artikelen 20 en 22 van dit Verdrag.  

3 De partijen waarborgen dat de maatregelen genomen uit hoofde van dit hoofdstuk:  

- gebaseerd zijn op een gendergerelateerd begrip van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en dat de 

mensenrechten en veiligheid van het slachtoffer daarbij centraal staan;  

- gebaseerd zijn op een integrale aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de relatie tussen slachtoffers, daders, 

kinderen en hun ruime sociale omgeving; - gericht zijn op het voorkomen dat slachtoffers opnieuw slachtoffer worden;  

- gericht zijn op het versterken van de eigen kracht en economische zelfstandigheid van vrouwen die het slachtoffer zijn 

van geweld;  

- waar mogelijk ruimte laten voor een reeks van beschermings- en ondersteuningsdiensten op dezelfde plaats;  

- toegesneden zijn op de specifieke behoeften van kwetsbare personen, met inbegrip van kinderen die slachtoffer zijn, 

en aan hen ter beschikking worden gesteld.  

4 De dienstverlening mag niet afhankelijk zijn van de bereidheid van het slachtoffer aangifte te doen of te getuigen tegen 

een dader.  

5 De partijen nemen passende maatregelen voor het verschaffen van consulaire diensten en andere diensten ter 

bescherming en ondersteuning van hun onderdanen en andere slachtoffers die in overeenstemming met hun 

verplichtingen uit hoofde van het internationale recht recht hebben op deze bescherming. 

Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 7 

Er over waken dat algemene en gespecialiseerde diensten voldoende uitgerust zijn om alle vrouwen te 

bereiken, ook diegenen die het meest uitgesloten, moeilijk bereikbaar, kwetsbaar en gemarginaliseerd zijn. 

Deze diensten moeten gratis, toegankelijk en gecoördineerd zijn.  

Het aantal residentiële opvangplaatsen en ambulante diensten verhogen voor slachtoffers van geweld, en 

genoeg middelen verschaffen voor een goede en duurzame werking ervan. Deze maatregelen maken deel 

uit van een huisvestingsbeleid dat een antwoord biedt op: - dringende situaties waarbij de slachtoffers nood 

hebben aan bescherming bij dreigend gevaar; - het herstellen van de zelfstandigheid van de vrouwen op 

lange termijn. 

Aanbevelingen GREVIO 

109. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om passende maatregelen te nemen om 

verdere samenwerking tussen de verschillende instanties aan te moedigen en ervoor te zorgen dat 

de verschillende vormen van samenwerking stevig gebaseerd zijn op een gendergeoriënteerd begrip 

van geweld tegen vrouwen, en huiselijk geweld en focus op de mensenrechten, veiligheid en respect 

voor de wensen van slachtoffers, maar ook op hun empowerment en economische 
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onafhankelijkheid. Daartoe, in het kader van netwerken, moet er meer worden gedaan om de 

expertise en knowhow van NGO’s, die gespecialiseerde diensten verlenen en een gegenderd begrip 

van geweld hanteren, te benutten en te ondersteunen. 

Resultaten 

11 mei 2020: het IGVM hield in opdracht van de Staatssecretaris Gelijke Kansen een consultatie van het 

middenveld om input te geven in functie van het volgend Nationaal Actieplan Gendergerelateerd geweld. 

Op 1 juli 2022 : Oprichting Nationaal Platform Middenveld NAP met 16 leden (waaronder de Vrouwenraad), 

staatssecretaris GG en GK, IGVM: kennismaking; https://sarahschlitz.be/lancement-de-la-plateforme-

associative-de-monitoring-du-plan-daction-national-de-lutte-contre-les-violences-de-genre/  26 september: 

startvergadering Nationaal Platform Middenveld NAP: nieuw beleid NAP/werking interdepartementale 

werkgroep, huishoudelijk reglement: volgende vergaderingen: 8 november en 8 december 2022.  

Januari 2023 advies Nationaal Platform Middenveld over VOORONTWERP VAN WET INZAKE DE 

PREVENTIE EN DE BESTRIJDING VAN FEMINICIDES,  GENDERGERELATEERDE DODINGEN EN HET 

GEWELD DAT DAAR AAN VOORAF GAAT  

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER IV: Beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en 

hun omgeving (met inbegrip van kinderen die aan dergelijk geweld worden blootgesteld) door de opvolging 

rond hen te centreren 

Zie punt 3 van artikel 18: maatregelen gericht op het versterken van de eigen kracht en economische 

zelfstandigheid van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld:  

Volgende specifieke doelstelling kan hieronder vallen: 

Specifieke doelstelling: Ondersteuning van de financiële zelfstandigheid van eenoudergezinnen die 

slachtoffer zijn van geweld 

Maatregel 108. Rekening houden met gendergerelateerd geweld bij de opvolging van de uitvoering 

aanbevelingen van de Rekenkamer betreffende DAVO, onder andere met het oog op het verbeteren van de 

procedures bij niet-betaling van alimentatie. 

Maatregel 109. Met oog op het beperken van het contact met de gewelddadige ex-partner, in het kader van 

initiële verzoeken en de verzoeken tot verlengingen van voorschotten op onderhoudsverplichtingen bij de 

DAVO, nagaan hoe de procedures kunnen worden vereenvoudigd door de noodzakelijke informatie 

rechtstreeks bij de bevoegde administraties in te winnen. 

Maatregel 110. Onderzoeken hoe we via DAVO nog sneller kunnen tussenkomen in situaties van IFG, 

bijvoorbeeld via de oprichting van een universeel en automatisch fonds dat rekening zou houden met alle 

alimentatievorderingen van kinderen en ex-partners die slachtoffer van geweld waren. Daarbij wordt de 

impact op de werkingskosten geëvalueerd. 

Maatregel 111. Onderzoeken hoe we slachtoffers van geweld beter kunnen beschermen tegen de 

economische gevolgen van geweld, onder andere veroorzaakt door de schulden die de ex-partner van het 

slachtoffer tijdens de relatie is aangegaan. 

https://sarahschlitz.be/lancement-de-la-plateforme-associative-de-monitoring-du-plan-daction-national-de-lutte-contre-les-violences-de-genre/
https://sarahschlitz.be/lancement-de-la-plateforme-associative-de-monitoring-du-plan-daction-national-de-lutte-contre-les-violences-de-genre/
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Specifiek over economisch geweld: maatregelen 109, 110, 111.  

Op 3 maart 2022: overleg met staatssecretaris GG en GK over GREVIO/NAP: economisch geweld 

maatregel 110 NAP onderhoudsbijdragen met Platform Alimentatie waarvan de Vrouwenraad lid is.  

Artikel 19 – Informatie 

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat slachtoffers tijdig 

adequate informatie ontvangen in een taal die zij begrijpen over de beschikbare vormen van ondersteuning en wettelijke 

maatregelen. 

Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 52. Informatie over hulpverlening en wettelijke maatregelen: 

Een instantie aanstellen om een lijst op te stellen van referentiepersonen in de politie en justitie om geweld 

te bestrijden. 

Geregeld magistraten aanwijzen die vervangen moeten worden (taak van het Parketgeneraal).  

Verplichting voor de parketten om aan de politiezones de namen te vragen van de referentiepersonen.  

Systematisch alle potentiële professionals opleiden, ongeacht het domein (politiemagistraat, politie, 

gezondheidspersoneel, enz.) volgens het analysekader ‘le Processus de domination conjugale (PDC’) 

ontwikkeld in Québec, zoals bij ons toegepast door een aantal organisaties.  

Communicatie aanpassen aan de specifieke kenmerken van het doelpubliek, met bijzondere aandacht voor 

informatie voor groepen vrouwen die slachtoffer zijn van meervoudige discriminatie (mensen zonder 

papieren, migrantenvrouwen, slachtoffers van gedwongen huwelijken, enz.).  

Aanbevelingen GREVIO 

113. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om zich te blijven inspannen om 

slachtoffers adequate en tijdige informatie te verschaffen over de beschikbare hulpdiensten en 

wettelijke maatregelen, waarbij erop wordt toegezien dat dit gebeurt in het kader van een solide 

partnerschap met gespecialiseerde ondersteunende diensten. 

Resultaten 

Federaal: 

Updates website https://www.seksueelgeweld.be/ ; een initiatief van het federaal gelijkekansenbeleid, de 

Politie, het IGVM. 

Vlaanderen: 

Updates: 

https://www.seksueelgeweld.be/
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- 1712.be: Professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling (telefoon, 

chat, mail) 

- https://www.slachtofferzorg.be/stalking  

- Website www.seksueelgeweld.be opgenomen in websites www.slachtofferzorg.be en 

www.socialekaart.be  

Artikel 20 – Algemene ondersteuningsdiensten 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de slachtoffers toegang 

hebben tot diensten die hun herstel na geweld vergemakkelijken. Deze maatregelen omvatten zo nodig diensten op het 

gebied van juridische en psychologische advisering, financiële ondersteuning, huisvesting, onderwijs, training en 

ondersteuning bij het vinden van werk.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de slachtoffers toegang 

hebben tot gezondheidszorg en maatschappelijke hulpverlening, dat de diensten over voldoende middelen beschikken 

en dat de beroepskrachten opgeleid zijn voor het opvangen van slachtoffers en voor het hen doorverwijzen naar de 

passende diensten. 

Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 53 e.v. Evaluatie van de houding van de ondersteuningsdiensten: 

Huisvesting: 

Herziening van de criteria die worden gehanteerd bij de toewijzing van sociale huisvesting in functie van 

slachtoffers van geweld, rekening houdend met de specifieke realiteit van elke vorm van geweld tegen 

vrouwen.  

Het aantal wooneenheden vergroten en aanpassen aan noodsituaties en de specifieke noden van vrouwen.  

Slachtoffers moeten in hun woning kunnen blijven mits financiële ondersteuning.  

Om de dader op afstand te houden en de veiligheid van de slachtoffers te waarborgen.  

Zorg op maat voor alle slachtoffers, ongeacht hun status.  

Een multidisciplinaire en gecoördineerde follow-up ontwikkelen tussen professionals die in contact komen 

met geweld op vrouwen, gebaseerd op een genderanalyse van geweld, een absolute voorwaarde voor 

samenwerking.  

De ervaringen van slachtoffers integreren, via hun voorstellen of die van feministische organisaties, in de 

ondersteuning die deze diensten bieden.  

Het probleem van secundaire victimisatie op de agenda van alle betrokken professionals.  

Zorgen voor toegang tot psychologische posttraumatische opvolging voor slachtoffers van intrafamiliaal 

geweld; de officiële en juridische erkenning van het trauma en de psychologische gevolgen ervan tijdens de 

daad van geweld en achteraf. 

Gezondheidszorg en sociale diensten: 

https://www.slachtofferzorg.be/stalking
http://www.seksueelgeweld.be/
http://www.slachtofferzorg.be/
http://www.socialekaart.be/
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Artsen en psycho-medisch-sociaal personeel opleiden in de kwestie van gendergerelateerd geweld volgens 

een feministisch analysekader.  

In deze vorming een specifieke module opnemen over de psycho-medische gevolgen van geweld 

(posttraumatische stress) en de gevolgen voor alle slachtoffers (ook kinderen die getuigen zijn van geweld).  

Systematiseren van het voorstel van een psycho-medisch-sociale begeleiding van het slachtoffer door de 

eerstelijnsdiensten, in het bijzonder door de politie.  

Elk slachtoffer van seksueel geweld/verkrachting moet de mogelijkheid hebben om over bewijsmateriaal te 

beschikken (bijvoorbeeld resultaten van gynaecologisch onderzoek), onafhankelijk van het indienen van een 

klacht, om hen in staat te stellen eventueel later een gerechtelijke procedure in te leiden.  

Een samenwerking tot stand brengen tussen specifieke diensten voor slachtofferhulp, medische en sociale 

diensten om optimale zorg voor slachtoffers te waarborgen. Gratis toegang tot alle medische onderzoeken 

als gevolg van geweld tegen vrouwen, inclusief het opsporen van slagen, verwondingen. 

Obstetrisch geweld (p. 113-114 Schaduwrapport):  

Strijden tegen obstetrisch en gynaecologisch geweld: 

Verschillende bijdragen aan het schaduwrapport hadden betrekking op getuigenissen over behandeling van 

zwangere vrouwen door de medische wereld, die als ontoereikend of zelfs als gewelddadig wordt 

beschouwd. Daarom moet, net als in het Platform voor een Respectvolle Geboorte, worden herinnerd aan 

het recht van de vrouw om de omstandigheden te kiezen waarin zij bevallen. In België wordt één kind op vijf 

geboren via een keizersnede, met grote verschillen tussen de materniteiten. Deze percentages liggen boven 

de internationale normen… 

Aanbevelingen: 

Systematische en volledige voorlichting aan vrouwen over de fysiologie van de bevalling, de betrokken 

professionals en de plaatsen waar ze kunnen bevallen; transparantie over intramurale en extramurale 

praktijken en statistieken over de verschillende uitgevoerde interventies; voorkomen van ongerechtvaardigde 

medische ingrepen en/of ingrepen zonder de geïnformeerde toestemming van de patiënt; versterking van de 

vaardigheden en de complementariteit van de verschillende geboorteprofessionals. 

Zie ook Vrouwenraaddossier en aanbevelingen: http://www.vrouwenraad.be/file?fle=67593&ssn=  

Aanbevelingen GREVIO 

119. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om maatregelen te nemen:  

a. ervoor te zorgen dat slachtoffers van geweld toegang hebben tot passende financiële bijstand, en 

erop toezien dat deze maatregelen worden ondersteund door een adequate opleiding van het betrokken 

personeel, zoals het personeel van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) en de 

Centra voor Algemeen Welzijn (CAW's), met betrekking tot geweld en de gevolgen daarvan voor 

slachtoffers, op het vlak van economische onzekerheid; 

 

b. de zorg voor de slachtoffers door de gezondheidsdiensten te verbeteren, wat betreft 

het identificeren van geweld en het aanpakken van alle gevolgen daarvan voor de algemene 

gezondheid; de autoriteiten moeten ook het meer geïnformeerd gebruik van medische attesten door 

http://www.vrouwenraad.be/file?fle=67593&ssn=
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gezondheidsprofessionals bevorderen, gezien hun impact op de toegang van slachtoffers tot 

schadeloosstelling voor de geleden schade; 

 

c. het voor slachtoffers van geweld vergemakkelijken om toegang te krijgen tot huisvesting als 

essentiële voorwaarde voor hun herstel en het overwegen om de bestaande regelingen te herzien, zodat 

ze zo goed mogelijk afgestemd worden op de realiteit en de behoeften van de slachtoffers. 

Aanbevelingen UN-MENAMAIS 

Ouderen: 

- Elke instelling die met ouderen werkt, moet een beleid hebben rond seksuele gezondheid, waarin de 

nadruk wordt gelegd op de nood aan positieve seksualiteit en respect voor intimiteit, alsook op de 

preventie van en een aangepaste reactie op seksueel geweld. 

- Zorg voor persoonsgerichte zorg voor oudere slachtoffers van seksueel geweld. 

Resultaten 

a. 

Bij een veroordeling en in het geval de dader onvermogend is, kan het slachtoffer de vraag om 

schadevergoeding voorleggen aan de federale Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers, zodanig dat 

de overheid tussenkomt voor de schade. De uitspraak van de rechter heeft daar een zekere waarde maar is 

niet absoluut. De Commissie zal zelf ook naar billijkheid oordelen en dat kan betekenen dat de Commissie 

meer toekent dan de rechter.  

In de periode 2015-2019 kwam de Commissie tussen voor volgende feiten (uitgezonderd terrorisme): 

arbeidsongevallen (9%), geweld tegen personen met het oog op verwerven van goederen (11%), opzettelijk 

doden (29%), relationeel geweld (geen zedenzaken of overlijden; 5%), opzettelijke slagen en verwondingen 

(28%), varia (1%), verkeersagressie (1%), zedenfeiten – seksueel misbruik (16%).12  

Zie ook bij artikel 30. 

b.  

Zorgcentra na seksueel geweld die verder uitgerold worden in België: zie verder bij artikel 25. 

CAW’s in Vlaanderen en 1712: zie verder bij artikel 24. 

c.  

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER IV: Beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en 

hun omgeving (met inbegrip van kinderen die aan dergelijk geweld worden blootgesteld) door de opvolging 

rond hen te centreren 

 
12 Bron: https://justitie.belgium.be/nl/themas/wat_moet_u_doen_als/slachtoffer/financiele_hulp/statistieken  

https://justitie.belgium.be/nl/themas/wat_moet_u_doen_als/slachtoffer/financiele_hulp/statistieken
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Specifieke doelstelling: Het beschikbaar stellen van aangepaste ondersteunende diensten aan slachtoffers 

Maatregel 83: De huisvesting in vlucht- en opvanghuizen of transitwoningen kan als noodoplossing dienen 

voor de bescherming van slachtoffers in direct gevaar. Om op lange termijn bij te dragen tot de 

wederopbouw van een zelfstandig leven, zal bij de toewijzing van sociale huurwoningen de nodige aandacht 

gaan naar personen in een precaire woonsituatie. Op die manier kan de brug worden gemaakt tussen 

noodoplossing en stabiele huisvesting. 

Maatregel 84: Garanderen van de toepassing van deze visie dat slachtoffers in hun huis moeten kunnen 

blijven, door de geweldpleger te verwijderen, en waarbij de veiligheid van het slachtoffer en de kinderen 

wordt gewaarborgd. Er wordt bekeken of en hoe er systemen van (financiële) steun moeten uitgebouwd 

worden. 

Maatregel 85: In overleg met het College van procureurs-generaal, onderzoeken hoe naast de politie en de 

referentiemagistraten ook gezondheidswerkers als referentiepersonen met een duidelijk mandaat kunnen 

worden aangewezen om de doorverwijzing van slachtoffers via de gezondheidszorg in de praktijk te brengen 

en zij een belangrijke schakel kunnen vormen tussen de hulpverleningsdiensten en de politie. 

Maatregel 86: Binnen het multidisciplinaire expertisecentrum (zie maatregel 11) een interfederale werkgroep 

oprichten, om in samenwerking met stakeholders (gynaecologen, vroedvrouwen, enz.) de aanbevelingen 

voor professionals inzake obstetrisch en gynaecologisch geweld op te volgen. 

Maatregel 87: Nagaan of het haalbaar is een “referentiefunctie gendergerelateerd geweld" te implementeren 

in de ziekenhuizen, naar analogie met de alcoholpreventieprojecten. 

Maatregel 88: Onderzoeken of de wet van 18 juni 2018 binnen ziekenhuizen kan worden 

geoperationaliseerd om systematisch gegevens over VGV te registreren in de relevante medische dossiers. 

Maatregel 89: Het aantal VGV-opvolgingsprotocollen op kraamafdelingen verhogen. 

Maatregel 90: Zorgen voor toegang tot gespecialiseerde posttraumatische psychologische follow-up voor 

slachtoffers van partnergeweld en/of intrafamiliaal geweld. 

Maatregel 91: Rekening houden met de problematiek van secundaire victimisatie bij de richtlijnen en de 

opleiding van professionals die betrokken zijn bij de opvang van een zorg aan slachtoffers. 

Maatregel 92: De betrokkenheid van de OCMW's aanmoedigen in het kader van de multidisciplinaire 

coördinatie en voorzieningen op lokaal niveau met andere partners zoals politie, hulpverlening en parket. 

Maatregel 93: Rekening houden met de behoeften van LGBTQI+-personen die slachtoffer zijn van geweld in 

vluchthuizen, bijvoorbeeld door hierin passende en veilige ruimtes te ontwikkelen en organisaties in te 

schakelen met deskundigheid en ervaring met deze doelgroep. 

Artikel 21 - Bijstand bij individuele/collectieve klachten 

De partijen waarborgen dat de slachtoffers beschikken over informatie en toegang hebben tot toepasselijke regionale en 

internationale individuele/collectieve klachtenmechanismen. De partijen bevorderen dat de bijstand aan slachtoffers die 

dergelijke klachten indienen op empathische en deskundige wijze wordt verstrekt. 
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Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 60-61. Toegang tot klachtenmechanismen:  

Slachtoffers systematisch op de hoogte brengen van de mogelijkheden om een klacht in te dienen, de 

follow-up van deze klacht en info over de ondersteuningsmogelijkheden.  

Voordat een klacht wordt ingediend, is het noodzakelijk dat de politie de gevolgen van het indienen 

mondeling aan de vrouwen uitlegt. Het verstrekken van een informatiefolder is niet genoeg.  

Slachtoffers worden niet altijd op de hoogte gebracht om zich burgerlijke partij te stellen naar aanleiding van 

het indienen van hun klacht. Dit geeft hen echter het recht geïnformeerd te worden over de opvolging van 

hun klacht en ook hun dossier te raadplegen.  

Ruime verspreiding van informatie over het indienen en behandelen van klachten in meerdere talen, bij alle 

diensten die met slachtoffers worden geconfronteerd, ongeacht de sector. Bij voorkeur systematisch 

klachten aan gespecialiseerde magistraten overmaken.  

Overleg tot stand brengen tussen gespecialiseerde magistraten om praktijkervaringen uit te wisselen.  

Ervoor zorgen dat de taalbarrière de verdediging van de rechten van vrouwen niet belemmert.  

Aanpassing van de opvang van slachtoffers op het niveau van de bureaus voor rechtsbijstand om adequate 

en passende zorg voor de slachtoffers te waarborgen (bijvoorbeeld specifieke bureaus voorzien) en hen een 

behandeling op maat te garanderen vanaf het eerste contact (en door een advocaat die kennis heeft van 

genderkwesties). 

Resultaten 

De Zorgcentra na seksueel geweld (die nog niet volledig zijn uitgerold in België) geven informatie over het 

juridisch traject; ook over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de politie en dat kan onmiddellijk ter 

plaatse in de centra. Zie verder: art. 25. 

Artikel 22 – Gespecialiseerde ondersteuning en Artikel 

23 – Opvangplaatsen 

Artikel 22 Gespecialiseerde ondersteuning  

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te voorzien in of regelingen te treffen voor 

een geografisch adequaat gespreide, rechtstreekse, korte en lange termijn gespecialiseerde dienstverlening voor 

slachtoffers die zijn blootgesteld aan de daden van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag.  

2 De partijen voorzien in of treffen regelingen voor in vrouwen gespecialiseerde hulpverlening aan alle vrouwelijke 

slachtoffers van geweld en hun kinderen. 

Artikel 23 Opvangplaatsen  
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De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn voor het opzetten van passende, gemakkelijk 

bereikbare opvangplaatsen in voldoende aantallen teneinde veilig onderdak te bieden aan slachtoffers, in het bijzonder 

vrouwen en hun kinderen, en hen proactief te bereiken. 

Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 67-68 Specifieke hulpverleningsdiensten Vlaanderen: 

Een specifieke subsidielijn creëren voor de kosten van residentiële opvang van vrouwen, inclusief de meest 

kwetsbare (vrouwen zonder papieren, vrouwen zonder enige toelage), om hen gratis opvang in vluchthuizen 

en vrouwenopvanghuizen te garanderen.  

Meer opvangplaatsen in de residentiële opvang voor vrouwen, slachtoffer van geweld, creëren. Slachtoffers 

de mogelijkheid geven om hulpverleningsdiensten te beoordelen en rekening houden met hun evaluaties.  

Residentiële opvang moet gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens het weekend en 24/24u.  

Een verscheidenheid aan opties aanbieden, zoals veilige adressen en mogelijkheden om zelfstandig te 

wonen en een gewelddadige partner achter te laten; inspiratie zoeken bij goede praktijken inzake wonen 

(bijvoorbeeld Wenen huurt wooneenheden voor alleenstaande moeders, verspreid over de stad).  

Meer sociale woningen en begeleid wonen. 

Aanbevelingen GREVIO 

125. GREVIO dringt er bij de Belgische autoriteiten op aan de nodige maatregelen te nemen om 

ervoor te zorgen dat slachtoffers van alle vormen van geweld die onder het Verdrag vallen en hun 

kinderen, in voldoende mate geografisch gespreid, toegang krijgen tot gespecialiseerde 

ondersteunende diensten en passende opvangplaatsen. Daartoe moeten de autoriteiten ervoor zorgen 

dat er voldoende plaatsen zijn in gespecialiseerde opvangcentra/accommodatie en dat er garantie is van 

vrije toegang tot opvangcentra voor slachtoffers ongeacht hun toestand of status, waarbij wordt 

voortgebouwd op bestaande goede praktijken en waarbij oplossingen te ontwikkelen zijn, die het resultaat 

zijn van overleg met gespecialiseerde verenigingen die zo dicht mogelijk werken met de slachtoffers en hun 

kinderen. 

Raad van Europa Comité van de Partijen 

Aanbeveling: ervoor zorgen dat slachtoffers van alle vormen van geweld die onder het Verdrag van Istanbul 

vallen en hun kinderen, ongeacht hun toestand of status, toegang hebben tot gespecialiseerde 

ondersteuningsdiensten en gespecialiseerde opvangcentra in een passende geografische spreiding 

(paragraaf 125). 

Resultaten 

De Zorgcentra na seksueel geweld worden verder geografisch verspreid (zie verder bij Artikel 25); idem voor 

de Family Justice Centers. 
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Artikel 22 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER IV: Beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en 

hun omgeving (met inbegrip van kinderen die aan dergelijk geweld worden blootgesteld) door de opvolging 

rond hen te centreren 

Specifieke doelstelling: Het beschikbaar stellen van aangepaste ondersteunende diensten aan slachtoffers 

Maatregel 94:  Steun verlenen aan gespecialiseerde verenigingen voor begeleiding en juridische bijstand die 

werken met slachtoffers van gendergerelateerd geweld die moeilijkheden ondervinden op het gebied van 

asiel en migratie. 

Maatregel 97: Passende zorg en steun garanderen voor meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn van of 

het risico lopen op VGV door de actiemogelijkheden van gespecialiseerde verenigingen in het hele land te 

vergroten en door de synergieën tussen actoren in het veld te versterken. 

Maatregel 99: Verenigingen steunen die programma's ontwikkelen waardoor personen, die dit wensen uit de 

prostitutie kunnen stappen. 

Maatregel 100: Globale en multidisciplinaire ondersteuningsmechanismen ontwikkelen voor personen in de 

prostitutie eveneens rekening houden met hun kwetsbaarheid bij de toegang tot sociale en economische 

rechten. 

Maatregel 101: Een stand van zaken opmaken van de zorg voor mannelijke slachtoffers van partnergeweld 

en/of intrafamiliaal geweld over het hele grondgebied, opsporen van mogelijke lacunes en het uitwisseling 

van bestaande ervaringen. 

Maatregel 102: Een grensoverschrijdend netwerk oprichten voor personen die vrezen voor hun veiligheid op 

lange termijn (in het bijzonder slachtoffers van eergerelateerd geweld) door vast te stellen welke diensten 

verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van een dergelijke samenwerking met hun Europese 

tegenhangers. 

Zie verder bij Artikel 25 Ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld. 

Artikel 23 

Zie document WAVE stavaza 2020 (gepubliceerd eind 2021) en met input van de Vrouwenraad: 

Shelters accessible for women 

Total 
number of 
women-only 
shelters  

Total 
number of 
all shelters 
accessible 
to women  

24/7 
acces
s  

Existing 
number 
of beds  

Number 
of beds 
missing  

% of beds 
missing  

Current 
number of 
populatio
n per bed 

1213 3814 Most   1,863 0 0% 6,185 

 

 
13 This number only includes the women-only shelters and not the women-only accommodation units in Flanders.  
14 This number does not include the accommodation units accessible to women in Flanders.  
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In the French-speaking part of Belgium, there are five women-only shelters, two in Brussels and three in 

Wallonia15. The women-only shelters have in total 152 beds (58 beds in Brussels and 94 in Wallonia) and all 

offer 24/7 access. Funding for women-only shelters comes from the state as well as donations. Women are 

expected to pay for their accommodation in the shelters, meaning that undocumented women without sufficient 

income have limited access to women-only shelters. However, some feminist women-only shelters use 

donations to bridge the gap in funding. Four women-only shelters are run by women’s NGOs with a gender-

specific and feminist approach and one by another type of NGO.  

Women-only shelters exist in most cities in Brussels and Wallonia and on average, women can stay for three 

to six months. There are specific shelters for women from marginalised backgrounds including two shelters for 

survivors of trafficking (one in Brussels and one in Wallonia) and one shelter in Brussels for LGBTQI+ people. 

The main reasons for having to decline referrals were no space to accommodate the survivor alone or with her 

children and the survivor being ineligible for support. The three types of in-house services most often provided 

by women-only shelters in Brussels and Wallonia were casework, counselling and practical advice. 

There are seven women-only shelters in Flanders which operate 50 housing and accommodation units in all 

five provinces and have a total of 117 beds available16. The shelters operate as a refuge which offer a secret 

or secure shelter to women (and their children) who cannot or do not want to stay at home any longer because 

of threats, feeling unsafe, or fear of abuse or violence. Funding for women-only shelters in Flanders comes 

from the state as well as donations. There are also women-only shelters which provide a temporary home for 

women (and their children) who, due to circumstances, can no longer live at home or when, due to an 

emergency, they no longer have a place to stay. These shelters operate 44 accommodation units with in total 

111 available beds17, namely: 13 accommodation units in the province of Antwerp (31 beds), 19 units in the 

province of Limburg (43 beds), 6 units in the province Vlaams-Brabant (16 beds), and 6 units in the province 

West-Vlaanderen (21 beds).  In Flanders, the Centres for General Welfare Work (Centra voor Algemeen 

Welzijnswerk - CAW) are responsible for providing residential accommodation for women who are in serious 

danger. These CAW's are recognised and funded by the Flemish government. 

 

Only some of the women-only shelters in Flanders offer 24/7 access and women are expected to pay for their 

accommodation in a shelter. People who do not have enough money to pay can apply to a public social action 

centre (OCMW) to help them pay their fee. If a woman is unable to pay the daily fee and the OCMW refuses 

to help and if appeal proceedings are under way, the woman cannot be admitted to a shelter. If there is space 

and if the situation so requires, the shelters may pay for the accommodation from their own budgets and the 

product of their fund-raising efforts. Women-only shelters exist in most cities in Flanders and women can stay 

in the shelters for up to three months (on average, women stayed for 95 days in 2020).  

 

There is one shelter for survivors of human trafficking in Flanders, Payoke, although it is not women-only. The 

main reason for having to decline referrals to women-only shelters were a lack of capacity to support the 

survivor, as reported at the end of 2020 by the CAW. Another important reason deterring survivors from being 

able to access women-only shelters is the cost of accommodation, although some survivors who could not 

afford their stay made agreements with the VVSG (Flemish Association of Cities and Municipalities) for their 

accommodation bill to be paid by the OCMW. The three most of common types of violence reported by women 

in the shelters were intimate partner violence, honour-based violence, and forced marriage. The types of in-

house services most often provided by women-only shelters included counselling, referrals and practical 

advice.  

 

There are other shelters in Belgium, besides women-only shelters, which can provide support to survivors of 

VAW. In Brussels and Wallonia there are in total 26 other shelters with 844 beds (seven shelters in Brussels 

with 263 beds and 19 in Wallonia with 581 beds). Historically, some of the shelters were originally homes for 

young unwed mothers and their children, others are run by NGOs close to the Catholic Church, and still others 

cater to homeless women in general. However, in each province there is at least one shelter that receives 

additional funding for domestic violence counselling, and most of the women housed in these shelters are 

 
15 This number only includes the women-only shelters whose addresses are kept secret and confidential.  
16 Source: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1533632  
17 Source: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1542881  

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1533632
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1542881
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survivors of VAW. They are all funded by the same government scheme and have to comply with the same 

service standards (including psychosocial counselling).  

 

In Flanders, there are also other shelters providing support to survivors of VAW including mixed and individual 

accommodation. These shelters are not specifically for women but are accessible to women survivors of 

violence and their children as well as male victims of intimate partner violence. These shelters are more 

flexible, as they can also accommodate homeless people. Also, instead of group shelters, there is a transition 

to individual housing in studios and apartments. Numbers are not available for 2020, but in 2019, there were 

434 housing units offering 904 beds in total: this includes reception capacity concerning group accommodation 

for women, individual shelter for women and individual mixed shelter. In addition, there are night shelters 

funded by local authorities which primarily focus on homeless people and provisions for emergency housing.  

 

Women’s centres 

Total number of centres Types of centres Types of services provided 

23 Only for women survivors of 
VAW, for all survivors of 
violence, including women 

Counselling/psychological 
support, legal advice, advice 
and advocacy, specialist 
support (including for survivors 
of SV) 

 

In Wallonia and Brussels, there are some women’s centres that provide services such as training, literacy 

classes or individual psychosocial support, but there is no overarching system through which to categorise 

these support services. This makes it difficult to pinpoint the exact number of centres, although there are at 

least five centres for all survivors of violence, including women, and seven only for women survivors of 

violence. Women’s centres exist in most parts of Wallonia. In Brussels there are three centres, which provide 

support for survivors of forced marriage, honour-based violence, FGM and trafficking. There are no specific 

centres for women of marginalised groups. Some NGOs and municipalities have developed domestic violence 

counselling services, and some ambulatory services overlap with women’s shelters, with the same 

organisation providing both services. Only non-residential support is provided by women’s centres. Funding 

comes from the state and from donations.  

In Flanders there are 11 centres that are part of the Centres for General Welfare Work, offering residential and 

non-residential support to survivors of violence, in collaboration with the houses of justice (Justitiehuizen) and 

the victim support unit of the police. Local authorities (OCMW) also play an important role as they are the first 

access point for social aid and are available in every town. There are also 20 mental health centres in Flanders 

and Brussels (Dutch-speaking) and a number of women's centres where there is no focus on VAW but instead 

on cultural and educational activities. Alongside these, there are two Family Justice Centres in the provinces 

of Antwerp and Limburg. These centres utilise a chain-approach model by social services, judicial services 

and the police. There is intensive case management of high-risk cases as well as on-site services such as 

peer groups for survivors, survivor support by voluntary co-operators, self-defence courses, services for 

migrants and asylum seekers, legal advice by lawyers, advice on debt and counselling. Women’s centres are 

only located in major cities and receive funding from the state and donations.  

The Group for the Abolition of Female Genital Mutilation (GAMS) (Groupe pour l’Abolition des mutilations 

sexuelles féminines)  offers reception, orientation (medical-psychosocial and legal) and psycho-social support 

services, according to the situation, needs and requests of the clients. GAMS offers support to survivors of 

FGM, forced marriage, honour-based violence and trafficking, as well as to women of marginalised groups, in 

Brussels, Antwerp and Gent. Support is given to those in asylum procedure and outside asylum procedure 

(illegal residence), to recognised refugees and to regularised refugees, who have come to Belgium through 

family reunification or other means. 

In België zijn er ook drie shelters voor overlevers van mensenhandel (Antwerpen, Brussel, Luik).  
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Vrouwen moeten zelf voor hun onderdak betalen. De financiering van de vluchthuizen is afkomstig van de 

overheden en donaties; in Vlaanderen van de Vlaamse overheid (uit de globale enveloppe aan CAW’s), 

lokale overheden en giften/fondsenwerving. Vrouwen die geen of onvoldoende financiële middelen hebben 

kunnen een beroep doen op het OCMW/Sociaal huis. De dagprijs voor meerderjarigen bedraagt 27,06 euro 

met inbegrip van 4,40 euro zakgeld. De dagprijs voor minderjarigen bedraagt 16,46 euro met inbegrip van 

2,15 euro zakgeld. Voor alle vluchthuizen (voor mannen en vrouwen in alle provincies) wordt dezelfde 

dagprijs gehanteerd (2021). 

De toegang tot opvang is moeilijker voor moeders met zonen boven 12 jaar, women seeking to exit 

prostitution, women with disabilities (GREVIO 2020a, p 39), undocumented migrant women victims of 

violence and undocumented minors (Médecins du Monde 2019, p 3-4;GREVIO 2020a, p 39), women 

victims of forced marriage (Coalition Ensemble contre les Violence 2019, p 66). Too many barriers in 

access to health and other services exist (Médecins du Monde 2019, p 3), as well as in access to justice for 

undocumented migrant women (statute of victim does not prevail over the administrative statute of these 

women). Moreover, when these women go to the police to file a complaint, the police can inform the 

immigration authorities (Médecins du Monde 2019, p 4). Legal protection for women threatened with 

expulsion because of expulsion of their violence spouse or partner and undocumented victims, is an 

application on humanitarian or medical grounds under Article 9bis of the Law on Foreign Nationals (GREVIO 

2020a, p 60). The police sees transit-migrants as potential traffickers, and in the case they are victims of 

violence, they are treated as criminals not as victims (De Backer 2019, p 6). 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER IV: Beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en 

hun omgeving (met inbegrip van kinderen die aan dergelijk geweld worden blootgesteld) door de opvolging 

rond hen te centreren  

Specifieke doelstelling: het beschikbaar stellen van aangepaste ondersteunende diensten aan slachtoffers 

Maatregel 83. De huisvesting in vlucht- en opvanghuizen of transitwoningen kan als noodoplossing dienen 

voor de bescherming van slachtoffers in direct gevaar. Om op lange termijn bij te dragen tot de 

wederopbouw van een zelfstandig leven, zal bij de toewijzing van sociale huurwoningen de nodige aandacht 

gaan naar personen in een precaire woonsituatie. Op die manier kan de brug worden gemaakt tussen 

noodoplossing en stabiele huisvesting. 

Maatregel 84. Garanderen van de toepassing van deze visie dat slachtoffers in hun huis moeten kunnen 

blijven, door de geweldpleger te verwijderen, en waarbij de veiligheid van het slachtoffer en de kinderen 

wordt gewaarborgd. Er wordt bekeken of en hoe er systemen van (financiële) steun moeten uitgebouwd 

worden. 

Specifieke doelstelling: slachtoffers gespecialiseerde ondersteuningsdiensten en voldoende en passende 

huisvesting bieden:  

Maatregel 94: Steun verlenen aan gespecialiseerde verenigingen voor begeleiding en juridische bijstand die 

werken met slachtoffers van gendergerelateerd geweld die moeilijkheden ondervinden op het gebied van 

asiel en migratie. 

Maatregel 95: De opvang en begeleiding van slachtoffers van gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld 

en tienerpooiers versterken. 
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Maatregel 96: De toegankelijkheid van huisvesting en opvang voor slachtoffers van gendergerelateerd 

geweld met een precaire verblijfsstatuut evalueren. 

Maatregel 98: Een begeleiding voorzien, onder andere via gespecialiseerde opvang- en 

huisvestingsfaciliteiten voor personen, in het bijzonder vrouwen en meisjes die de prostitutie willen verlaten. 

Artikel 24 – Telefonische hulplijnen 

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn voor het opzetten in het gehele land van 

telefonische hulplijnen die 24 uur per dag gratis bereikbaar zijn voor advies aan bellers, op basis van vertrouwelijkheid of 

met voldoende waarborgen voor hun anonimiteit ter zake van alle vormen van geweld die onder de reikwijdte van dit 

Verdrag vallen. 

Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 70. Medewerkers van hulplijnen moeten de gepaste opleiding en bijscholingen volgen.  

De infolijn 1712 moet 24/24u bereikbaar zijn. Daarvoor moeten financiële middelen beschikbaar zijn.  

Het draaiboek voor de medewerkers (over diverse vormen van geweld) moet regelmatig geactualiseerd 

worden. Het personeel van de 1712 hulplijn moet goed op de hoogte zijn over hulpverlening om te kunnen 

doorverwijzen.  

Bewustmakingscampagnes zo inrichten dat niet de indruk wordt gewekt dat de lijn 1712 het hele probleem 

kan aanpakken.  

Aanbevelingen GREVIO 

129. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om, in samenwerking met NGO's voor 

vrouwenrechten, advies, voorlichting en begeleiding die zich specifiek richt op geweld tegen 

vrouwen te voorzien, en dit 24 uur per dag, zeven dagen per week en in de verschillende 

taalgemeenschappen van het land. 

Resultaten 

Er is geen nationale hulplijn voor het hele land als gevolg van de structurele en taalverschillen binnen België. 

Er zijn afzonderlijke hulplijnen voor de twee grootste taalgemeenschappen (het Franstalige en 

Nederlandstalig deel).  

In Vlaanderen is er de hulplijn (tel: +32 1712) + website + mail + chat, die niet specifiek bestemd is voor 

vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. Deze hulplijn wordt beheerd door de Centra voor Algemeen 

Welzijnswerk (CAW) en vertrouwenscentra voor kindermishandeling (Vertrouwenscentra). De hulplijn is 

gratis en biedt meertalige ondersteuning in het Nederlands, Engels en Frans, maar is niet 24/7 beschikbaar. 

Tijdens de coronaperiode heeft de Vlaamse minister van Welzijn extra middelen voorzien om het aantal uren 

bereikbaarheid van de lijn en de chat uit te breiden. 1712 ontving tijdens de lockdown meer oproepen, 

waarschijnlijk in de eerste plaats omdat er meer openingsuren waren en meer campagnes. Daarnaast leiden 

bepaalde trefwoorden op google naar 1712. 
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Vanaf juli  2021 neemt 1712, in samenwerking met nupraatikerover (chatbox voor minderjarigen die vragen 

hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld), de chat na seksueel 

geweld over.  

1712 is op volgende manieren bereikbaar: 

- Telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00u 

- Via mail: 24 op 24u 

- Via chat: van maandag tot en met donderdag van 13u tot 17u en van 18u tot 22u  

Er werden in 2021 twee verschillende projectsubsidies aan 1712 toegekend voor de versterking en verdere 

uitbouw van de hulplijn. 

In 2021 werd beslist tot volgende projectsubsidies: 

Een eerste projectsubsidie van 571.650 euro ging in op 1 juni 2021 en loopt nog tot en met maart 2025. 

Deze middelen zullen in eerste instantie worden ingezet voor het verder versterken van de telefonische 

avondpermanentie bij 1712. Hierdoor kan 1712 alvast tot maart 2025 bereikbaar blijven tot 18 uur, waar de 

avondpermanentie aanvankelijk liep tot 17 uur. Daarnaast zullen deze middelen ook verder worden ingezet 

op deskundigheidsbevordering van de 1712-hulpverleners en op het opnemen van verschillende 

communicatieacties waarmee wordt ingezet op sensibilisering rond verschillende vormen van geweld en het 

verder bekendmaken van 1712. 

Een tweede projectsubsidie van 553.953 euro ging in op 1 december 2021 en loopt nog tot 30 november 

2024. Deze middelen zullen ingezet worden voor de aanwerving van extra voltijdequivalenten (vte’s) bij 1712 

om tegemoet te komen aan de verhoogde caseload. We anticiperen hiermee op de verhoogde instroom bij 

1712, die zich ook in de komende jaren wellicht zal voortzetten.18 

Het aantal oproepen dat de hulplijn 1712 tijdens een eindejaarscampagne 2021-  federale campagne “Act 

Against Violence” - ontving, is meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris Sarah Schlitz 

(Ecolo), die het nummer liet projecteren op de gevel van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Die 

stijging kwam er niet alleen door het succes van de campagne, maar ook omdat de pandemie al meer dan 

twee jaar aanhoudt. Het aantal gevallen van partnergeweld en gender gerelateerd geweld is toegenomen 

met 15 tot 20 procent.. De campagne werd gelanceerd in de nasleep van de tweede lockdown, nadat uit de 

eerste was gebleken dat meer gezinnen het slachtoffer waren geworden van familiaal geweld. Tijdens de 

kerstvakantie organiseerde Vlaams minister van Justitie voor het eerst permanentie in de Vlaamse 

justitiehuizen. Medewerkers stonden toen klaar om geweldplegers bij zich te roepen. Bron: DS 17/01/2022; 

https://sarahschlitz.be/nl/forte-augmentation-des-appels-vers-les-lignes-decoute-pour-victimes-ou-temoins-

de-violences-entre-partenaires-suite-a-la-campagne-de-communication-nationale-act-against-violence/ 

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen: De genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst 

behandelt klachten over discriminatie op grond van gender, geslacht, genderidentiteit of -expressie, 

en meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Uit onderzoek blijkt dat 4 op de 5 vrouwen en 1 op de 2 

mannen slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag, maar dat niet melden. De Vlaamse 

ombudsdienst lanceerde een film om dat taboe te doorbreken. 

Ben je slachtoffer of getuige van grensoverschrijdend gedrag? Meld dat aan 

de genderkamer@vlaamseombudsdienst.be. Deel als lokaal bestuur de informatie op de lokale website! 

 
18 https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-
werk/commissies/commissievergaderingen/1586016/verslag/1590586  

https://www.nupraatikerover.be/mishandeling/
https://www.nupraatikerover.be/verwaarlozing/
https://www.nupraatikerover.be/seksueel-geweld/
https://sarahschlitz.be/nl/forte-augmentation-des-appels-vers-les-lignes-decoute-pour-victimes-ou-temoins-de-violences-entre-partenaires-suite-a-la-campagne-de-communication-nationale-act-against-violence/
https://sarahschlitz.be/nl/forte-augmentation-des-appels-vers-les-lignes-decoute-pour-victimes-ou-temoins-de-violences-entre-partenaires-suite-a-la-campagne-de-communication-nationale-act-against-violence/
mailto:genderkamer@vlaamseombudsdienst.be
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1586016/verslag/1590586
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1586016/verslag/1590586
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Lees meer over de campagne grensoverschrijdend gedrag van de Vlaamse Ombudsdienst en bekijk de film 

'nonExistent'. 

Child Focus/stopchildporno.be - meldpunt voor misbruikbeelden van minderjarigen (2056 meldingen van 

kinderporno of misbruikbeelden in 2020 + 66 dossiers van seksuele uitbuiting van minderjarigen). 

Stop It Now! - hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens t.a.v. minderjarigen 

(461 oproepen in 2020) 

Evaluatie hulplijnen in Vlaanderen, Vlaams Parlement – schriftelijke vraag en antwoord nr. 419 (25 februari 

2022) 

Bij acuut geweld of nood aan dringende politiehulp bel je het noodnummer 101 (dit nummer bel je niet om 

aangifte te doen).  

 

Bij Tele-Onthaal kan je 24/7 terecht. Het is een algemene hulplijn die constant bereikbaar op het 

nummer 106 (24/7) of chat via www.tele-onthaal.be.  

 

Bij zelfmoordgedachten kan je bellen naar 1813.  

 

Child Focus tel. 116 000, mail: 116000@childfocus.org: over online veiligheid van kinderen en jongeren, 

seksuele uitbuiting van minderjarigen (misbruikbeelden; in de prostitutie; in het toerisme of op reis)  

Meldpunten en klachten  

 

Vlaamse Ombudsdienst/Genderkamer: iedereen met een vraag of klacht over grensoverschrijdend gedrag 

kan bij de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst terecht.  

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in Vlaamse instellingen:  

o Algemene, revalidatie- of universitaire ziekenhuizen,  psychiatrische ziekenhuizen, 

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de initiatieven voor Beschut Wonen ten 

behoeve van psychiatrische patiënten  

o Woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers  

o Woonzorglijn 

  Onderwijs:  

o GO!Pro Kennisplatform voor de GO! Professional – Meldpunt Seksueel 

grensoverschrijdend gedrag  

o Universiteit Antwerpen Grensoverschrijdend gedrag  

o KULeuven Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag   

o UHasselt Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag  

o Hogeschool VIVES Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag  

o UCLL Hogeschool Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag  

o Thomas More Hogeschool Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag   

 
Kinderen die thuis of elders slachtoffer van mishandeling of verwaarlozing zijn of getuige van de ruzies 

tussen hun ouders, kunnen aankloppen bij het vertrouwenscentrum voor kindermishandeling (VK). De VK’s 

zijn een meldpunt voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen. Iedereen (zowel kinderen en 

jongeren zelf als hulpverleners en mensen uit de omgeving van een kind) die een vermoeden of een 

ongerustheid heeft over verwaarlozing of mishandeling van een kind, kan contact opnemen met een VK 

Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie project #CAVAsa 2.0 Vlaams Apothekers Netwerk, 11 maart 2022, 

Vlaams minister van Welzijn: in het kader van het Vlaams Relanceplan wordt ingezet op het versterken van 

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/nieuwsberichten/campagne-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/nieuwsberichten/campagne-grensoverschrijdend-gedrag
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1821539
http://www.tele-onthaal.be/
mailto:Child%20Focus
mailto:116000@childfocus.org
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/gender-en-grensoverschrijdend-gedrag/grensoverschrijdend-gedrag
https://www.zorg-en-gezondheid.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-melden
https://www.zorg-en-gezondheid.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-melden
https://www.zorg-en-gezondheid.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-melden
https://www.zorg-en-gezondheid.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-melden
https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/agentschap-zorg-en-gezondheid/afdeling-woonzorg/woonzorglijn
https://pro.g-o.be/crisis-op-school/crisisscenarios/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
https://pro.g-o.be/crisis-op-school/crisisscenarios/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/studiebegeleiding-ondersteuning/psychologische-ondersteuning/grensoverschrijdend-gedrag/
https://admin.kuleuven.be/thema/gg
https://www.uhasselt.be/nl/info-voor/studenten/begeleiding-en-ondersteuning-tijdens-je-studie/meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.ucll.be/nl/studeren-aan-ucll/diensten-voor-studenten/begeleiding/meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.thomasmore.be/over-thomas-more/meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag
http://www.kindermishandeling.be/startsite/3-www.html
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het mentaal welzijn in Vlaanderen. Eén van de deelprojecten (nr. 143, #CAVAsa 1.0) zet in op de rol van de 

apothekers als aanspreekpunt voor welzijnsvragen in de buurt. Dit project beoogt een duurzame 

samenwerking tussen het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en 

de lokale besturen, zodat ze elkaars rol kunnen versterken om psychosociale noden van burgers –

waaronder ook de problematiek van familiaal geweld – snel te detecteren, bespreekbaar te maken en 

om gepaste hulp aan te bieden. Via het project #CAVAsa 2.0 wordt het pilootproject nu verder uitgebouwd 

en verduurzaamd. 

Lokaal in Vlaanderen 

Eind oktober – begin november 2021 werden er in de stad Gent twee onderzoeken geopend naar 

verkrachting in het uitgaansleven. De organisatie Meldet publiceerde naar aanleiding hiervan een open brief, 

ondertekend door een 40-tal cafés. Meldet brengt via zijn website grensoverschrijdende incidenten in kaart; 

ziet www.Meldet.org. Op de site kan iemand anoniem zijn verhaal op een kaart vastpinnen. Op één jaar tijd 

werden 600 meldingen gedaan (verspreid over Vlaanderen). De stad Gent besliste op dit meldplatform te 

ondersteunen en stelt een coördinator seksuele intimidatie aan. Bovendien besliste het Gentse stadsbestuur 

om extra opleidingen te organiseren voor stadspersoneel, verenigingen en sportclubs om snel en goed op te 

treden bij grensoverschrijdend gedrag. 

Federaal 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is bevoegd om seksisme te bestrijden. Ben je 

slachtoffer geworden van seksisme, dan kan je dit melden bij het IGVM (homepagina: info en hulp). Het 

IGVM is ook bevoegd om slachtoffers van wraakporno bij te staan. Het IVGM neemt bijvoorbeeld contact op 

met aanbieders van online platformen om de inhoud te verwijderen als die in strijd is met de wetgeving. 

Slachtoffers kunnen zelf ook gebruik maken van stopncii.org. 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER IV: Beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en 

hun omgeving (met inbegrip van kinderen die aan dergelijk geweld worden blootgesteld) door de opvolging 

rond hen te centreren  

Specifieke doelstelling: Telefonische onthaaldiensten voor slachtoffers 

Maatregel 103. De mogelijkheid bestuderen om de telefonische hulplijnen volledig gratis te maken voor de 

betrokken operateur door het wijzigen van het KB van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten. 

Maatregel 104: Een gestructureerde samenwerking tot stand te brengen tussen de 101 en 112-

noodnummers en de telecommunicatiediensten rond intrafamiliaal, fysiek, psychisch of seksueel geweld of 

ernstige verwaarlozing (0800 30030, SOS Enfants 103, 0800 98100, 0800 90 901, 1712, enz) die erkend zijn 

door de deelstaten, met als doel voorrang te geven aan de oproepen van deze lijnen in de dispatching 

centra en de callcenters van de noodnummers. 

Maatregel 105. De mogelijkheid bekijken van de implementatie van het toekomstige unieke Europees 

noodnummer 116 voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld in de Belgische context. 

Maatregel 106. De toegankelijkheid van klachtenvoorzieningen, websites en mobiele toepassingen 

verbeteren om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van personen met een handicap, in het 

bijzonder vrouwen. 

http://www.meldet.org/
https://igvm-iefh.belgium.be/nl
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Maatregel 107. Noodnummers toegankelijker maken voor personen met een handicap, in het bijzonder 

vrouwen. 

Artikel 25 – Ondersteuning van slachtoffers van 

seksueel geweld 

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn voor het in voldoende aantallen opzetten van 

passende, gemakkelijk bereikbare centra voor medisch en forensisch onderzoek, traumaverwerking en advisering van 

slachtoffers van verkrachting of seksueel geweld waar slachtoffers naar verwezen kunnen worden. 

Aanbevelingen GREVIO 

132. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten ten zeerste aan hun inspanningen voort te zetten 

voor noodhulp aan slachtoffers van seksueel geweld in het hele land. 

Aanbevelingen UN-MENAMAIS 

- Kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg seksueel geweld:slachtoffers moeten beter naar 

passende zorg worden toe geleid door het zorglandschap na slachtofferschap transparanter te 

maken en door alomvattende en gebruiksvriendelijke verwijzingsinstrumenten te ontwikkelen, die 

trajecten bevatten voor directe en indirecte slachtoffers van zowel acuut als historisch seksueel 

geweld. 

- Persoonsgerichte zorg verlenen aan slachtoffers van seksueel geweld. 

- De toegang tot zorg loskoppelen van het melden bij de politie. 

- Vergoed op wetenschap gestoelde psychologische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld 

zonder beperking van het aantal sessies. 

- Seksuologen officieel erkennen als beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg als referentie voor 

kwalitatieve zorg aan slachtoffers die te maken hebben met de seksuele gevolgen van 

slachtofferschap. 

- Er is nood aan een betere en snellere screening van geweld en doorverwijzing van slachtoffers en 

daders, zowel in de eerste lijn, als in de tweede en derde lijn. 

- Meer aandacht voor langdurige hulpverlening en zorg op psychologisch, juridisch en financieel vlak. 

Seksueel geweld kan namelijk langdurige gevolgen veroorzaken, die soms pas jaren later voor 

draaglast zorgen. Slachtoffers van historisch misbruik moeten ook op een holistische zorg kunnen 

terugvallen. 

- Verbeteren van de toegang naar, verhogen van het aantal traumaexperten voor slachtoffers van 

acuut en historisch seksueel geweld. Daarnaast moeten er ook traumacentra worden opgericht om 

versnippering tegen te gaan. 

- Inzetten op outreachende zorg voor slachtoffers en daders. 

- Aandacht schenken aan zorg voor de zorgverleners door intervisie en supervisie te organiseren 

binnen de instelling en/of een referentiepersoon aan te stellen waar zorgverleners terecht kunnen 

met vragen of casussen. 

Minderheidsgroepen: 
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- Maatregelen nemen op het gebied van volksgezondheid en campagnes opzetten met het oog op 

socioculturele veranderingen ter preventie van seksueel geweld en ter vermindering van 

minderheidsstress bij LGBTQIA+-personen. 

- Verbetering van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg en sociale steun voor verzoekers om 

internationale bescherming door hen te informeren over hun recht op gezondheidszorg en hen te 

ondersteunen bij het navigeren in het gezondheidszorgstelsel. 

Politionele en gerechtelijke aanpak;: 

- Inzetten op een grotere nabijheid van de politie om het vertrouwen van de burger te vergroten. Er is 

nood aan een outreachende en proactieve benadering. In het kader daarvan kan de mogelijkheid 

van een online aangifte voor seksueel geweld worden onderzocht. 

- (Verbeteren van) aandacht voor slachtoffers in het politionele en gerechtelijke proces. Dit impliceert 

dat: - Alle slachtoffers door zedeninspecteurs moeten worden verhoord; - Er een betere 

informatiedoorstroming en langdurige juridische ondersteuning moet zijn; - Slachtoffers moeten op 

basis van correcte informatie een realistisch beeld krijgen van de mogelijke uitkomsten van de 

juridische procedure. - Er aandacht moet zijn voor de psychische impact van seksueel geweld en de 

bewijslast hieromtrent; - Er een betere bescherming moet zijn van het slachtoffer in het gehele 

gerechtelijke proces. - De mogelijkheid tot een anonieme klachtindiening moet worden onderzocht 

voor bepaalde misdrijven, om op die manier de aangiftebereidheid te verhogen en bepaalde 

doelgroepen tot klachtindiening te sensibiliseren; - Het proces rond klachtindiening bij politie en het 

negatief imago hierrond moet verbeterd worden, in het bijzonder met betrekking tot kwetsbare 

groepen; - Er een (forensisch) zorgbeleid moet worden uitgewerkt voor slachtoffers van historisch 

seksueel geweld; - Er meer en een betere koppeling moet zijn met de hulpverlening en politie. 

- De gerechtelijke reactie moet versneld worden en er moet onderzoek gebeuren naar de juridische 

opvolging van dossiers van seksueel geweld. 

Forensische aspecten: 

Kwalitatieve en toegankelijke zorg: 

o Totdat de Zorgcentra na Seksueel Geweld in alle Belgische gerechtelijke arrondissementen 

volledig zijn uitgerold, moet rekening worden gehouden met alle bestaande forensische 

modellen om ongelijke behandeling van slachtoffers te voorkomen. 

o Eén persoon moet worden belast met de coördinatie van het netwerk van actoren (politie, 

magistratuur, diensten voor slachtofferhulp, enz.) die betrokken zijn bij de Seksuele 

Agressie Set (SAS) procedure. 

o De nabijheid en toegankelijkheid van hulpdiensten en forensische diensten moeten 

gegarandeerd worden, onafhankelijk van het model. 

o Bestaande netwerken en deskundigheid moeten binnen de Zorgcentra na Seksueel Geweld 

worden gemobiliseerd en gespecialiseerde ondersteuning moet op lange termijn worden 

uitgebreid. 

o Psychosociale-juridische hulp moet in de tijd worden uitgebreid om aan de lange termijn 

behoeften van het slachtoffer te voldoen. 

o Niet-juridische erkenning van slachtoffers moet verder worden ontwikkeld en overwogen 

worden om aan de diepgaande verwachtingen van slachtoffers tegemoet te komen. 
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Resultaten  

Zorgcentra na seksueel geweld19: 

Een zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is een dienst in een aantal ziekenhuizen waar elk slachtoffer 

van seksueel geweld terecht kan, op gelijk welk uur, op gelijk welke dag. De Zorgcentra bieden volgende 

zorg:  

- Medische zorg: zowel verzorging van verwondingen en letsels als onderzoeken en behandeling van 

allerlei fysieke, seksuele of reproductieve gevolgen  

- Psychische zorg: de eerste psychische zorgen (zowel een luisterend oor als ook uitleg over wat 

normale reacties zijn na een schokkende gebeurtenis, advies over hoe je daar mee om kan gaan) 

alsook verdere begeleiding bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld-psycholoog 

- Een forensisch onderzoek: het vaststellen van letsels, onderzoeken van sporen van de pleger, 

verzamelen van bewijsmateriaal voor een eventuele aanklacht en rechtszaak 

- Klacht neerleggen bij de politie indien gewenst, met behulp van speciaal opgeleide 

zedeninspecteurs 

- Opvolging nadien: zowel medische opvolging voor eventuele medicatie of voor letsels, als 

psychische opvolging bij het verwerkingsproces van het gebeurde 

Als slachtoffer en steunfiguur kan je een Zorgcentra na Seksueel Geweld bellen of mailen of (met een 

slachtoffer) naar een Zorgcentra na Seksueel Geweld gaan: 

- Zorgcentra na Seksueel Geweld Brussel/CPVS Bruxelles: 02/535.45.42, CPVS@stpierre-bru.be, 

bereikbaar via Rue Haute 320, 1000 Brussel, Métro 2 et 6: station Porte de Hal, Pré- métro: 3 - 4 - 

51 arrêt Porte de Hal, Bus: 27,48 arrêt Saint-Pierre/Porte de Hal, Bus De Lijn et TEC: Saint-Gilles 

(Porte de Hal/Blaes) 

- Zorgcentra na Seksueel Geweld Gent: 09/332.80.80, zsg@uzgent.be, bereikbaar via Ingang 26 C 

op het UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent, tram 4 (eindhalte UZ), bus 5 (halte UZ) 

- CPVS Liège: 04/367.93.11, cpvs@chu.ulg.ac.be, bereikbaar via de spoeddienst van CHU Liège, 

Urgences des Bruyères, Rue de Gaillarmont 600, à 4032 Chênée, 4000 Liège 

In 2021 startten 2 bijkomende Zorgcentra: op 10 november in Antwerpen en op 15 november in Charleroi: 

- Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen: 03/436.80.50, zcg@uza.be , Zorghotel Drie Eiken 

(+0), UZA-campus, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem 

- CPVS Charleroi: 071/92.41.00, cvps@chu-charleroi.be , 100, Chaussée de Bruxelles, 6042 

Lodelinsart; Metro : Marie Curie, Bus : 50 en 172 

In 2022 startten volgende Zorgcentra op: op 8 maart in Roeselare en in juni in leuven: 

- Zorgcentrum na Seksueel Geweld Roeselare: 051 23 80 80; https://seksueelgeweld.sittool.net/chat; 

zsg@azdelta.be; AZ Delta campus Rumbeke Deltalaan nr. 1 8800 Roeselare 

- … 

Stavaza/data ZSG’s maart 2022: Sinds de opstart zijn er bijna 5000 slachtoffers opgevangen; steeds meer 

slachtoffers zetten zelf de stap naar het zorgcentrum, ofwel via doorverwijzing hulpverlening, ofwel politie; 

gemiddelde leeftijd 24 jaar; 34% is minderjarig. 

 
19 https://www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar  

mailto:zcg@uza.be
mailto:cvps@chu-charleroi.be
https://seksueelgeweld.sittool.net/chat
mailto:zsg@azdelta.be
https://www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar
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In het kader van het Vlaams actieplan seksueel geweld werd in 2021 volgende maatregel genomen: 

Automatische vatting Dienst Slachtofferonthaal in Zorgcentra na seksueel geweld: voorbereiding 

samenwerkingsakkoord. 

In Vlaanderen zijn er een aantal organisaties/vzw’s die slachtoffers van seksueel geweld begeleiden en/of 

beleidswerk verrichten, o.a. 

- Sensoa: Grenswijs.be (helpt je organisatie bij het opstellen van een beleid rond agressie, pesten en 

seksueel grensoverschrijdend gedrag) + Vlaggensysteem (een methodiek om seksueel gedrag in te 

schatten en gepast te reageren) voor kinderen en jongeren en volwassenen. 

- ICES (Centrum Ethiek in de Sport): vormingen over omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de 

sport; focusgroepen met omstaanders en slachtoffers. 

- Moderator vzw Forum voor herstelrecht en bemiddeling: herstelaanbod voor meerderjarige 

slachtoffers en plegers, maar ook mensen uit hun context; Project Samenspraak: dialooggroepen 

voor mensen die niet bij hetzelfde misdrijf aanwezig zijn (wel zelfde type misdrijf; o.a. seksueel 

grensoverschrijdend gedrag).  

- Punt vzw: advies en informatiecentrum seksueel geweld; lotgenotenwerking, workshops, 

psychologendatabank, advocatendatabank, lobby beleid, campagnes. Start in 2021 met project Mijn 

Punt is Anders: slachtoffers die zich niet identificeren als niet-hetero en niet-cisgender; inclusief 

hulpverleningsaanbod aanbieden aan LGBTQI+; oprichting partnernetwerk met LGBTQI+ 

belangenorganisaties; oprichting lotgenotengroep voor LBBTQI+-personen met aandacht voor 

genderaspect. Uitrol project in 2022. 

- IM Landelijk: ondersteunen op persoonlijk, maatschappelijk en juridisch vlak van slachtoffers 

(kinderen, jongeren, volwassenen) van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag; 

lotgenotencontacten, week- en weekendvakanties. 

- Anaktisi vzw: organiseert praatgroepen (ook voor ouders van slachtoffers), workshops, individuele 

trajecten. Organiseert lezingen waarbij de inhoud wordt aangepast aan het publiek, bijvoorbeeld een 

lezing door zedeninspecteurs. In de opleiding van zedenmagistraten belicht Anaktisi de kant van het 

slachtoffer. Organiseert ook lotgenotencontacten.  

- Over de Grenzen heen vzw: praatcafé, persoonlijke opvolging, workshops en opleiding, denktanks. 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER IV: Beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en 

hun omgeving (met inbegrip van kinderen die aan dergelijk geweld worden blootgesteld) door de opvolging 

rond hen te centreren  

Specifieke doelstelling: Ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld 

Maatregel 112: De Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) verder uitrollen over het hele land, hun 

financiering permanent maken en ze zodanig ontwikkelen dat hun aanpak, doelstellingen en praktijken 

overeenstemmen met de richtsnoeren van het Verdrag van Istanbul en dat ze verbonden zijn met 

vrouwenverenigingen, diensten die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van geweld, enz. 

Maatregel 113: De opvang van slachtoffers in het ZSG verbeteren, met bijzondere aandacht voor mensen 

met een handicap, mensen in migratiesituaties (waaronder vrouwen zonder verblijfsvergunning) en 

LGBTQI+personen. 

Maatregel 114: Verder inzetten in de juridische verankering/validatie van de ZSG’s onder meer door o.m. het 

college van procureurs-generaal uit te nodigen een omzendbrief uit te werken met richtlijnen voor de 

http://www.ethischsporten.be/
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parketten en de politiediensten en door federale wettelijk reglementering vast te leggen. Op termijn wordt er 

samengewerkt met de deelstaten om de juridische verankering van de ZSG volledig vast te leggen. 

Maatregel 115: Advies vragen aan de Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen naar de 

haalbaarheid inzake het ontwikkelen van criteria voor erkenning als traumapsycholoog en voor de opleiding 

van traumapsychologen. 

Artikel 26 – Bescherming en ondersteuning van 

kinderen die getuige zijn 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat bij het bieden van 

bescherming en ondersteuning aan slachtoffers naar behoren rekening wordt gehouden met de rechten en behoeften 

van kinderen die getuige zijn van alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag.  

2 Uit hoofde van dit artikel genomen maatregelen omvatten op de leeftijd toegesneden psychosociale hulp voor kinderen 

die getuige zijn geweest van een van de vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag waarbij naar 

behoren rekening wordt gehouden met de belangen van het kind. 

Aanbevelingen schaduwrapport 

Kinderen als getuigen van geweld:  

Samenwerkingsprotocollen ontwikkelen tussen de verschillende diensten die gespecialiseerd zijn in de zorg 

en ondersteuning van kinderen als getuige/slachtoffer van geweld. 

Een verbod invoeren voor gespecialiseerde diensten die kinderen begeleiden om een directe confrontatie 

en/of bemiddeling te organiseren met de ouder/geweldpleger.  

Rekening houden met de specifieke noden van de kinderen die blootgesteld zijn aan intrafamiliaal geweld in 

verband met huisvesting. 

Aanbevelingen GREVIO 

136. GREVIO dringt er bij de Belgische autoriteiten op aan om maatregelen te nemen om het voor 

kinderen als getuigen gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot beschermings- en 

ondersteuningsdiensten. Daartoe moeten de autoriteiten: 

a. de samenwerking tussen de verschillende instanties die gespecialiseerd zijn in de zorg voor vrouwen als 

slachtoffers van geweld en instanties die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor kinderen te verbeteren; 

 

b. duidelijke richtsnoeren opstellen en/of bestaande praktijken en benchmarks herzien voor 

agentschappen die gespecialiseerd zijn in het helpen en ondersteunen van kinderen, zodat elke actie die zij 

ondernemen gebaseerd is op een erkenning van de risico's en de schadelijke gevolgen waaraan kinderen 

als getuige van geweld worden blootgesteld en in verband met hun veiligheid en de veiligheid van hun 

moeders; 

 

c. meer hulp bieden aan de opvangcentra bij hun taak om kinderen als getuigen te ondersteunen, naast 

hun moeders. 
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Raad van Europa Comité van de Partijen 

Aanbeveling: verbetering van de toegang tot beschermings- en ondersteuningsdiensten voor kinderen die 

getuigen zijn van intiem partnergeweld door: verbetering van de samenwerking tussen de instanties die 

gespecialiseerd zijn in de zorg voor vrouwelijke slachtoffers van geweld en degenen die verantwoordelijk zijn 

voor de zorg voor kinderen; het opstellen van duidelijke richtlijnen en/of het herzien van bestaande praktijken 

voor instanties die gespecialiseerd zijn in het helpen van kinderen om ervoor te zorgen dat de nodige 

aandacht wordt geschonken aan de schadelijke gevolgen van geweld voor minderjarige getuigen, alsook 

aan hun veiligheid en de veiligheid van hun moeders; en meer hulp bieden aan opvangcentra bij hun taak 

om kinderen die getuigen zijn van partnergeweld te ondersteunen, naast hun moeders (paragraaf 136). 

Resultaten 

Vlaanderen 

- Zie ook artikel 27. 

- Child Focus (Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen) legt zich ook toe op 

verschillende vormen van seksuele uitbuiting. Het kan zich afspelen in verschillende contexten en dit 

zowel offline als online. Zoals kinderpornografie, kinderprostitutie of kindersekstoerisme. Maar ook 

de online vormen als sexting, grooming en sextortion vallen hieronder; ook www.clicksafe.be (veilig 

internetten). 

- Moderator vzw Forum voor herstelrecht en bemiddeling: herstelaanbod voor meerderjarige 

slachtoffers en plegers, maar ook mensen uit hun context: werkt soms ook met kinderen die 

slachtoffer zijn 

- De Kindreflex als instrument stimuleert hulpverleners om met hun volwassen cliënten een gesprek te 

voeren over het thema ouderschap. De Kindreflex helpt hulpverleners verontrustende 

gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. De Kindreflex is al 

ontwikkeld voor toepassing in de ziekenhuizen, door de CAW’s, door de Justitieassistenten, en door 

de CGG’s (Centra Geestelijke Gezondheid). 

 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER IV: Beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en 

hun omgeving (met inbegrip van kinderen die aan dergelijk geweld worden blootgesteld) door de opvolging 

rond hen te centreren  

Specifieke doelstelling: Bescherming en ondersteuning aan kinderen blootgesteld aan gendergerelateerd 

geweld 

Maatregel 116: Versterking van de samenwerking tussen de verschillende diensten die gespecialiseerd zijn 

in de zorg voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld, enerzijds, en de diensten die verantwoordelijk 

zijn voor de zorg voor kinderen, anderzijds (Vlaanderen niet vermeld). 

Maatregel 117: Bestaande praktijken en richtsnoeren in diensten die gespecialiseerd zijn in bijstand en steun 

aan kinderen bundelen om een beter inzicht te krijgen in de risico's en schadelijke gevolgen waaraan 

kinderen die getuige zijn van geweld, worden blootgesteld. 

Maatregel 118: De systemen evalueren die uitwisselingen tussen beroepsbeoefenaars en gebruikers over 

ouderschap aanmoedigen en die het mogelijk maken zorgwekkende gezinssituaties op te sporen (zoals 

http://www.clicksafe.be/
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"Kindreflex" of het DPO-instrument (Détection, Prise en charge & Orientation des victimes ) en de mogelijke 

uitbreiding ervan tot politie en justitie bestuderen, met name wat betreft situaties van partnergeweld en/of 

geweld binnen het gezin. 

Artikel 27 – Melding 

De partijen nemen de maatregelen die nodig zijn om eenieder die getuige is van het plegen van daden van geweld die 

vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag of die gegronde redenen heeft om aan te nemen dat dergelijke daden kunnen 

zijn gepleegd of dat verdere daden van geweld kunnen worden verwacht, te stimuleren daarvan melding te maken bij de 

bevoegde organisaties of autoriteiten. 

Resultaten 

Vlaanderen 

 

Zie ook artikel 26. 

Hulplijnen  

• 1712 een hulplijn (bel, mail, chat) voor iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en 

kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de 

Vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij. Ze geven je informatie en advies of 

verwijzen je door naar verdere hulp.  

• Bij acuut geweld of nood aan dringende politiehulp bel je het noodnummer 101 (dit nummer bel 

je niet om aangifte te doen).  

• Bij Tele-Onthaal kan je 24/7 terecht. Het is een algemene hulplijn die constant bereikbaar op het 

nummer 106 (24/7) of chat via www.tele-onthaal.be.  

• Bij zelfmoordgedachten kan je bellen naar 1813.  

• Awel is er speciaal voor kinderen en jongeren (anoniem bellen, mailen of chatten)  

• nupraatikerover is een chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn 

van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld.   

• Child Focus tel. 116 000, mail: 116000@childfocus.org: over online veiligheid van kinderen en 

jongeren, seksuele uitbuiting van minderjarigen (misbruikbeelden; in de prostitutie; in het 

toerisme of op reis)  

Meldpunten en klachten  

• Vlaamse Ombudsdienst/Genderkamer: iedereen met een vraag of klacht over 

grensoverschrijdend gedrag kan bij de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst terecht.  

• Seksueel grensoverschrijdend gedrag in Vlaamse instellingen:  

o Algemene, revalidatie- of universitaire ziekenhuizen,  psychiatrische ziekenhuizen, 

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de initiatieven voor Beschut Wonen ten 

behoeve van psychiatrische patiënten  

o Woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers  

o Woonzorglijn 

- Centrum Ethiek in de Sport (ICES):  

o Iedereen aan boord i.s.m. Thomas More Hogeschool: stimuleren van positief 

omstandersgedrag bij sporttrainers (start in 2021) 

o Safe Sport Allies i.s.m. Thomas More Hogeschool: stimuleren van positief 

omstandersgedrag van sporters, trainers, ouders en bestuursleden (start in 2021) 

https://www.1712.be/
http://www.tele-onthaal.be/
https://awel.be/
https://www.nupraatikerover.be/
https://www.nupraatikerover.be/mishandeling/
https://www.nupraatikerover.be/verwaarlozing/
https://www.nupraatikerover.be/seksueel-geweld/
https://childfocus.be/nl-be/
mailto:116000@childfocus.org
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/gender-en-grensoverschrijdend-gedrag/grensoverschrijdend-gedrag
https://www.zorg-en-gezondheid.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-melden
https://www.zorg-en-gezondheid.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-melden
https://www.zorg-en-gezondheid.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-melden
https://www.zorg-en-gezondheid.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-melden
https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/agentschap-zorg-en-gezondheid/afdeling-woonzorg/woonzorglijn
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• Onderwijs:  

o GO!Pro Kennisplatform voor de GO! Professional – Meldpunt Seksueel 

grensoverschrijdend gedrag  

o Universiteit Antwerpen Grensoverschrijdend gedrag  

o KULeuven Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag   

o UHasselt Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag  

o Hogeschool VIVES Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag  

o UCLL Hogeschool Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag  

o Thomas More Hogeschool Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag   

 
Kinderen die thuis of elders slachtoffer van mishandeling of verwaarlozing zijn of getuige van de ruzies 

tussen hun ouders, kunnen aankloppen bij het vertrouwenscentrum voor kindermishandeling (VK). De VK’s 

zijn een meldpunt voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen. Iedereen (zowel kinderen en 

jongeren zelf als hulpverleners en mensen uit de omgeving van een kind) die een vermoeden of een 

ongerustheid heeft over verwaarlozing of mishandeling van een kind, kan contact opnemen met een VK 

Centrum Ethiek in de Sport (ICES):  

- Iedereen aan boord i.s.m. Thomas More Hogeschool: stimuleren van positief omstandersgedrag bij 

sporttrainers (start in 2021) 

- Safe Sport Allies i.s.m. Thomas More Hogeschool: stimuleren van positief omstandersgedrag van 

sporters, trainers, ouders en bestuursleden (start in 2021) 

Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie project #CAVAsa 2.0 Vlaams Apothekers Netwerk, 11 maart 2022, 

Vlaams minister van Welzijn: in het kader van het Vlaams Relanceplan wordt ingezet op het versterken van 

het mentaal welzijn in Vlaanderen. Eén van de deelprojecten (nr. 143, #CAVAsa 1.0) zet in op de rol van de 

apothekers als aanspreekpunt voor welzijnsvragen in de buurt. Dit project beoogt een duurzame 

samenwerking tussen het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en 

de lokale besturen, zodat ze elkaars rol kunnen versterken om psychosociale noden van burgers –

waaronder ook de problematiek van familiaal geweld – snel te detecteren, bespreekbaar te maken en 

om gepaste hulp aan te bieden. Via het project #CAVAsa 2.0 wordt het pilootproject nu verder uitgebouwd 

en verduurzaamd. 

 

Federaal 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is bevoegd om seksisme te bestrijden. Ben je 

slachtoffer geworden van seksisme, dan kan je dit melden bij het IGVM (homepagina: info en hulp). Het 

IGVM is ook bevoegd om slachtoffers van wraakporno bij te staan. Het IVGM neemt bijvoorbeeld contact op 

met aanbieders van online platformen om de inhoud te verwijderen als die in strijd is met de wetgeving. 

Slachtoffers kunnen zelf ook gebruik maken van stopncii.org. 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER III Preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en 

responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te pakken. 

Specifieke doelstelling: Acties uitwerken ter bestrijding van seksuele intimidatie en geweld in de openbare 

ruimte 

Lokaal:  

o Stad Gent Seksueel geweld, seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag  

https://pro.g-o.be/crisis-op-school/crisisscenarios/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
https://pro.g-o.be/crisis-op-school/crisisscenarios/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/studiebegeleiding-ondersteuning/psychologische-ondersteuning/grensoverschrijdend-gedrag/
https://admin.kuleuven.be/thema/gg
https://www.uhasselt.be/nl/info-voor/studenten/begeleiding-en-ondersteuning-tijdens-je-studie/meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.vives.be/nl/studeren/ondersteuning/meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.ucll.be/nl/studeren-aan-ucll/diensten-voor-studenten/begeleiding/meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.thomasmore.be/over-thomas-more/meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag
http://www.kindermishandeling.be/startsite/3-www.html
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Maatregel 79: Het indienen van meldingen van en klacht tegen straatintimidatie en handelingen die onder de 

wet tegen seksisme van 2014 vallen, vergemakkelijken via een onlineformulier en het ontwikkelen van 

strategieën die slachtoffers aanzetten tot het melden of het indienen van klachten, via safe disclosure. 

PIJLER IV: Beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en 

hun omgeving (met inbegrip van kinderen die aan dergelijk geweld worden blootgesteld) door de opvolging 

rond hen te centreren  

Specifieke doelstelling: de meldingen van geweld aanmoedigen, ook door professionals 

Maatregel 121: Een specifieke sensibiliseringscampagne organiseren, zodat de mensen die dicht bij een 

slachtoffer of pleger staan (buren, collega's, vrienden, enz.) en getuigen beter in staat zijn het probleem van 

partnergeweld en de impact op kinderen te herkennen en adequaat ermee aan de slag te gaan. 

Artikel 28 – Melding door beroepsbeoefenaars 

De partijen nemen de maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de regels inzake vertrouwelijkheid die het 

nationale recht bepaalde beroepsbeoefenaars oplegt geen belemmering vormen voor de mogelijkheid onder passende 

voorwaarden melding te maken bij de bevoegde organisaties of autoriteiten, indien zij gegronde redenen hebben om aan 

te nemen dat er een ernstige daad van geweld die valt onder de reikwijdte van dit Verdrag is gepleegd en dat er meer 

ernstige daden van geweld te verwachten zijn. 

Resultaten 

In principe is er in België een beroepsgeheim in functie van de bescherming van het individueel belang 

enerzijds en de bescherming van de samenleving anderzijds. 

Maar er is een wettelijke uitzondering op de geheimhoudingsplicht, met name het meldingsrecht (de 

meldingsmogelijkheid) vervat in artikel 458bis Sw: aangifte van misdrijven op minderjarigen of kwetsbare 

personen. Het volstaat dat de beroepsbeoefenaar op de hoogte is gesteld door daders of door derden. Het is 

niet noodzakelijk dat de geheimhouder kennis nam van de beoogde misdrijven via het slachtoffer. De 

beroepsbeoefenaar mag gebruik maken van zijn spreekrecht, niet alleen indien het slachtoffer zelf terug 

slachtoffer dreigt te worden, maar ook wanneer er mogelijks een andere minderjarige of kwetsbare persoon 

het slachtoffer zou kunnen worden van de misdrijven die hem werden gemeld. Artikel 458bis Sw. stelt dat 

melding kan, indien hij deze integriteit niet zelf of met behulp van anderen kan beschermen. Melding bij het 

parket/Procureur des Konings (en niet bij politiediensten) kan enkel als “ultimum remedium”. Vooraleer 

overgegaan wordt tot een melding op basis van artikel 458bis Sw. moet de beroepsbeoefenaar pogen om de 

integriteit zelf of met behulp van anderen te beschermen. Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 

kunnen in gevallen van kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmis(be)handeling respectievelijk de 

Vertouwenscentra Kindermishandeling, de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en het Vlaams 

Ondersteuningscentum Ouderenmis(be)handeling contacteren. Deze instellingen spelen een belangrijke 

adviserende rol en kunnen eveneens een gepast hulpverleningsaanbod uitwerken met de betrokken partijen 

Er zijn ook nog een aantal door de rechtspraak aanvaarde uitzonderingen op het beroepsgeheim. 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021): zie artikel 27. 

PIJLER IV: Beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en 

hun omgeving (met inbegrip van kinderen die aan dergelijk geweld worden blootgesteld) door de opvolging 

rond hen te centreren  
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Specifieke doelstelling: de meldingen van geweld aanmoedigen, ook door professionals 

Maatregel 119: Verhogen van de zichtbaarheid van geweld en de zorg aan slachtoffers,door de verspreiding 

van meldcodes en de integratie ervan in de praktijk van de beroepsbeoefenaars. (cfr handleidingen over de 

drie meldcodes die samen met de Orde der artsen zijn ontwikkeld, meldcode over het verband tussen 

dierenmishandeling en geweld binnen het gezin, meldcode voor het notariaat bij echtscheidingen, 

bewustmaking op het werk, enz.). 

Maatregel 120: Een Europees seminarie organiseren over de rol van onderzoek van de uitwendige 

genitaliën bij de preventie en bescherming van VGV en seksueel geweld, met deelname van deskundigen 

op het gebied van ethiek, pediatrie, forensische geneeskunde, kinderrechten, preventie bij jonge kinderen en 

schoolgeneeskunde, met het oog op de totstandbrenging van een ambitieus beleid voor de preventie en de 

vroegtijdige opsporing van geweld bij kinderen. In bijzonderheid rekening houden met de noodzaak van het 

betrekken van experten (zoals GAMS) in deze procedures. 

Hoofdstuk 5 – Materieel recht 

Artikel 29 – Civiele rechtszaken en rechtsmiddelen 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om slachtoffers te voorzien van passende 

civiele rechtsmiddelen tegen de dader.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om slachtoffers in overeenstemming met de 

algemene beginselen van het internationale recht te voorzien van passende civiele rechtsmiddelen tegen de autoriteiten 

van de staat die hebben verzuimd binnen de reikwijdte van hun bevoegdheden de nodige preventieve of beschermende 

maatregelen te treffen. 

Aanbevelingen Schaduwrapport 

Kaderwet 

p. 11. Een kaderwet uitwerken voor gendergerelateerd geweld, die ook alle vormen van geweld op vrouwen 

omvat, zowel openbaar als privé. Deze kaderwet voorziet niet alleen in de juridische vervolging van de 

daders maar ook in mechanismen voor bescherming, ondersteuning en herstel van slachtoffers, en in 

preventiemaatregelen van deze vormen van geweld. Dit betekent een wijziging van het huidig wettelijk kader 

in functie van de vereisten van het Verdrag van Istanbul. 

p. 74-75:  

Een kaderwet voor gendergerelateerd geweld die de verschillende geldende wettelijke bepalingen 

samenbrengt. Deze wet zou de context/relatie van dominantie (fysiek, psychologisch, economisch, 

administratief) bij intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen kunnen benadrukken. Deze wet moet een 

beter inzicht bieden in het bestaande juridische kader dat van toepassing is op verschillende situaties van 

geweld en/of risicosituaties. De kaderwet moet worden geïntegreerd in de opleiding van het 

justitiepersoneel.  

 

Een automatische koppeling van strafrechtelijke en burgerrechtelijke veroordelingen. Om rekening te houden 

met veiligheid en risico's. In het bijzonder om te voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van 
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echtscheidingen, die in de loop van de jaren steeds meer vechtscheidingen worden. Zelfs als er geen 

veroordeling is, moeten de elementen van het strafdossier ter beschikking van de civiele rechter worden 

gesteld om risico's te evalueren.  

 

Sensibiliseringscampagnes tegen de banalisering van seksistische agressies.  

 

De omkering van de bewijslast invoeren in situaties van seksisme en seksuele intimidatie.  

 

Voorlichtingscampagnes organiseren om vrouwen uit te rusten met legale hulpmiddelen en hoe ze die in de 

praktijk kunnen omzetten om hun rechten te verdedigen.  

 

Versterken van de verzameling en analyse van sterftecijfers, ze opsplitsen naar geslacht en, in het geval van 

moord, zorgen dat de relatie tussen het slachtoffer en de dader goed gedocumenteerd is. 

Aanbevelingen GREVIO 

141. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten aan om ervoor te zorgen dat zij over data beschikken 

om na te gaan of de slachtoffers van alle vormen van geweld die onder het Verdrag van Istanbul 

vallen, daadwerkelijk toegang hebben tot adequate civiele rechtsmiddelen tegen overheidsinstanties 

die niet hebben voldaan aan hun plicht om de nodige preventieve of beschermende maatregelen te 

nemen in het kader van hun bevoegdheden. 

Resultaten 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER I: Het aannemen van een conceptueel referentiekader over gendergerelateerd geweld 

Specifieke doelstelling: Het aannemen van een conceptueel referentiekader en de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijke en geïntegreerde aanpak 

Maatregel 6: De mogelijkheid en de meerwaarde onderzoeken om België te voorzien van een kaderwet 

en/of samenwerkingsakkoord dat alle vormen van gendergerelateerd geweld omvat. 

Maatregel 7: Nadenken over de definitie van “feminicide” en “dwangmatige controle” met het oog op een 

betere toepassing in de uitvoering ban het beleid. 

PIJLER V: Het strafrechtelijk beleid inzake gendergerelateerd geweld bijsturen en moderniseren, met 

bijzondere aandacht voor de bescherming van slachtoffers en hun erkenning als zodanig 

Specifieke doelstelling: Zorgen voor snelle en passende justitiële en politiële actie 

Maatregel 122: In het nationaal veiligheidsplan en de kadernota integrale veiligheid wordt gendergerelateerd 

geweld als één van de prioriteiten naar voren geschoven. 

Maatregel 123: Elke politieambtenaar wordt in het kader van basispolitiezorg in staat geacht om de 

aangepaste opvang te verzekeren van slachtoffers van intrafamiliaal en partnergeweld. Deze dienstverlening 

moet 24u per dag beschikbaar zijn. Politiezones hebben oog voor zwaardere, hoog risico en complexere 

dossiers. En garanderen de doorstroom naar de hiervoor gespecialiseerde diensten. 
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Maatregel 124: Een lijst opstellen van alle contactpersonen voor huiselijk geweld aangewezen in het kader 

van de COL 4/2006 en deze verspreiden onder de politie en de referentiemagistraten van het Openbaar 

Ministerie + alle goede praktijken, nieuwe wetgeving en initiatieven van andere sectoren verspreiden binnen 

deze nieuw opgerichte netwerken. 

Maatregel 125: Inzetten op opleiding rond gendergerelateerd geweld van politiediensten, ter verbetering van 

de opvang/verhoor van slachtoffers van gendergerelateerd geweld. 

Maatregel 126: Hervorming van het Strafwetboek om slachtoffers van seksueel geweld beter te beschermen 

en daders adequater te bestraffen (begrip "instemming", strengere straffen, alternatieve straffen, enz.). 

Maatregel 127: Bij de expertencommissie advies inwinnen over feminicide en de mogelijke opneming ervan 

in het Strafwetboek. 

Maatregel 128: Het College van procureurs-generaal uitnodigen tot optimalisering van COL 20/2020 met het 

oog op de veralgemening van de praktijk van "herbezoek" door de politiediensten in zaken van 

partnergeweld, na de coronascrisis, afhankelijk van het resultaat van de evaluatie van de toepassing ervan. 

Maatregel 129: Het College van procureurs-generaal uitnodigen tot de evaluatie en eventuele herziening van 

de omzendbrief over genitale verminking, gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld (COL 6/2017). 

Maatregel 130: De evaluatie van het proefproject "mobiel stalkingalarm" analyseren indien het doeltreffend 

wordt geacht, een invoering ervan op het hele grondgebied overwegen 

Maatregel 131: Er wordt een specifieke gedragstraining rond intrafamiliaal geweld voorzien die rechters 

kunnen opleggen als voorwaarde bij bijvoorbeeld een probatiestraf of een voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Maatregel 132: Rekening houden met de genderdimensie in het gevangenisbeleid. 

Maatregel 133: Verbetering van de informatiestroom tussen de actoren (ook 

familierechtbank/jeugdrechtbank/correctionele rechtbank ) (in samenwerking met de ZSG en de 

Justitiehuizen), teneinde de dienstverlening aan slachtoffers van intrafamiliaal geweld te verbeteren en de 

behandeling op justitieel niveau te versnellen en te verbeteren zoals voorzien in de COL 4/2006. 

Maatregel 134: Onderzoeken hoe de werking en het gebruik van de ViCLAS databank verder kan 

geoptimaliseerd worden. Het Antwerpse project code 37 in samenwerking met NICC gefaseerd nationaal 

uitrollen. 

Maatregel 135: Onderzoek voeren naar de invloed van online aangiftes op de aangiftebereidheid van 

gendergerelateerd geweld. 

Maatregel 136: Onderzoek voeren naar de strafrechtelijke opvolging van seksueel geweld in bijzonderheid 

inzake de toepassing van ZSG procedures. 

Specifieke doelstelling: De rechten en belangen van slachtoffers beschermen 

Maatregel 147: Analyseren hoe familierechtbanken omgaan met dossiers van partnergeweld en hoe zij hun 

beslissingen inzake gezag, verblijf en omgang met (potentiële) situaties van partnergeweld motiveren. 

Maatregel 148: Evalueren van hoe psychisch geweld beter kan worden gedetecteerd, onderzocht, vervolgd 

en bestraft. 
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Maatregel 149: Het huidige wetgevingskader inzake de verblijfsregeling, omgangsrecht en bepaling van het 

ouderlijk gezag en de toepassing ervan, analyseren en evalueren om na te gaan of bij het bepalen van de 

verblijfsregeling en het omgangsrecht voor kinderen, met inbegrip van gelijkmatig verdeeld verblijf, expliciet 

rekening wordt gehouden met incidenten van partnergeweld en zo nodig mogelijkheden nagaan om 

wetgeving zodanig te wijzigen of aan te vullen. 

Maatregel 150: Onderzoeken hoe een wettelijke regeling kan worden uitgewerkt in samenwerking met de 

Gemeenschappen, met het oog op de ontwikkeling van een duurzame gezinsbegeleiding onder gerechtelijk 

mandaat uitgevoerd door de diensten aangeduid voor het voeren van maatschappelijke onderzoeken, die 

zowel een preventieve functie op het vlak van sociale ondersteuning kan hebben als een controlefunctie die 

de rechtbanken toelaat, om indien nodig, tijdig in te grijpen. 

Maatregel 151: Verder onderzoek naar het gebruik in rechtbanken en gerechtshoven van het begrip 

ouderverstoting en het verband met (ex-)partnergeweld, en dit overeenkomstig de aanbevelingen van 

GREVIO. 

Maatregel 152: Nagaan of het Strafwetboek zodanig kan worden aangepast dat geweld in aanwezigheid van 

een kind als een verzwarende omstandigheid wordt erkend. 

Maatregel 153: Blijvende aandacht hebben voor het gegeven dat bij het gebruik van het verval van de 

strafvordering door de uitvoering van maatregelen en de naleving van voorwaarden in gevallen van 

gendergerelateerd geweld de rechten, de behoeften en de veiligheid van de slachtoffers worden 

geëerbiedigd. 

Maatregel 154: Investeer in de centralisering van de behandeling van gespecialiseerde kwesties zoals 

gendergerelateerd geweld door de verbetering van het casusoverleg en/of de ketenaanpak van dergelijk 

geweld via samenwerking tussen stakeholders. 

Maatregel 155: De openbare ministeries versterken door extra personeel aan te werven voor de behandeling 

van gevallen van gendergerelateerd geweld (criminologen). 

Maatregel 157: Samenwerken met telecomoperatoren om ervoor te zorgen dat oproepen naar hulplijnen of 

meldpunten niet op de rekening worden vermeld, om zo het slachtoffer van gendergerelateerd geweld te 

beschermen. 

Maatregel 158: De procedures analyseren om de vertrouwelijkheid van locaties van geheime opvangcentra 

voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld te handhaven. 

Maatregel 159: In samenwerking met alle betrokken stakeholders de haalbaarheid bestuderen om inde 

bestaande verordeningen en circulaires over gendergerelateerd geweld de modaliteiten op te nemen voor de 

systematische vatting van de dienst slachtofferonthaal van de justitiehuizen. 

Maatregel 160: Ervoor zorgen dat een bewustmakingsmodule over de mechanismen en gevolgen van 

partnergeweld wordt opgenomen in de verplichte opleiding van magistraten, in overleg met het IGO, en, in 

overleg met de Bemiddelingscommissie, in de opleiding van bemiddelaars in familiezaken. 

Specifiek inzake verblijfsregeling kinderen: maatregelen: 149, 147, 141, 53, 151. 

Specifiek inzake femicide/feminicide: maatregelen 16, 24, 127, 137, 138, 139, 128. In het najaar 2022 werd 

de eerste lezing van het VOORONTWERP VAN WET INZAKE DE PREVENTIE EN DE BESTRIJDING VAN 

FEMINICIDES,  GENDERGERELATEERDE DODINGEN EN HET GEWELD DAT DAAR AAN VOORAF 

GAAT door de regering goedgekeurd. 
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Artikel 30 – Schadevergoeding 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat slachtoffers het recht 

hebben schadevergoeding te vorderen van de daders met betrekking tot de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar 

gestelde feiten.  

2. Aan personen die zwaar lichamelijk letsel hebben opgelopen of wier gezondheidstoestand ernstig is verslechterd, 

wordt van overheidswege een adequate schadevergoeding toegekend, voor zover de schade niet wordt gedekt door 

andere bronnen, zoals de dader, verzekeringen of door de staat gefinancierde gezondheids- en sociale voorzieningen. 

Dit belet de partijen niet de toegekende schadevergoeding te verhalen op de dader, mits naar behoren rekening wordt 

gehouden met de veiligheid van het slachtoffer.  

3 De maatregelen genomen uit hoofde van het tweede lid dienen te waarborgen dat de schadevergoeding binnen een 

redelijke termijn wordt toegekend. 

Aanbevelingen schaduwrapport 

p. 11. 

Het oprichten van een specifiek fonds voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld, dat gevoed wordt met 

overheidsgeld, met schadevergoedingen door de daders van dit geweld en met boetes betaald door 

instellingen die hun verplichtingen op het vlak van de strijd tegen geweld op vrouwen niet nakomen.  

p. 76-77.  Compensatie van slachtoffers: 

Meer en betere informatie aan vrouwelijke slachtoffers van geweld over de mogelijkheden om 

schadevergoeding te krijgen van de dader of van de staat en de stappen die genomen moeten worden om 

dit te bereiken; ook via opleiding van hulpverleners, politiediensten en openbare aanklagers.  

Het bedrag van de schadevergoeding moet de kosten dekken van de verliezen die het slachtoffer moest 

ondergaan (inkomstenderving, psycho-medische procedures, administratieve procedures, huisvesting ...).  

Het fonds moet toegankelijk zijn vanaf het begin van de procedure voor alle slachtoffers, ongeacht de 

kredietwaardigheid van de pleger tot wie het fonds zich kan wenden om de voorgeschoten bedragen terug te 

vorderen.  

De termijnen voor schadevergoeding aanpassen zodanig dat ten minste de kosten van het misdrijf voor het 

slachtoffer gedekt zijn (medisch, administratief enz.). 

Financiële steun aan slachtoffers verlenen zodat ze genoeg financiële middelen hebben om in hun woning te 

kunnen blijven na het verlies aan inkomsten dat het vertrek van de partner zou veroorzaken. Dit heeft als 

voordeel dat dakloosheid en alle negatieve gevolgen ervan verminderen alsook bijkomend geweld. Kinderen 

kunnen in hun buurt naar school blijven gaan. Deze optie moet echter alleen worden overwogen op basis 

van de wil van het slachtoffer. Dit en impliceert als conditio sine qua non dat alle maatregelen moeten 

genomen worden om de veiligheid van de slachtoffers te waarborgen.  

Gedesaggregeerde gegevens publiceren over aanvragen van vrouwen of mannen met betrekking tot 

intrafamiliaal geweld. 
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Aanbevelingen GREVIO 

144. GREVIO nodigt de Belgische autoriteiten uit:  

a. de verzameling van gegevens over het aantal vrouwelijke slachtoffers van geweld te intensiveren, 

die een vergoeding van de staat geëist en gekregen hebben, uitgesplitst naar de vormen van geweld 

die onder het Verdrag van Istanbul vallen, en die ook data bevatten over de termijnen waarbinnen 

een dergelijke vergoeding wordt betaald; 

 

b. ervoor te zorgen dat de schadevergoeding van de staat binnen een redelijke termijn wordt betaald, 

zoals vereist door artikel 30, lid 2, van het Verdrag van Istanbul. 

Antwoord België 

Beleidsbrief Justitie 2020; p. 12: We zetten ook de slachtoffers centraal. Zij hebben recht op één 

aanspreekpunt binnen justitie en politie, ook digitaal. De Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers 

van opzettelijke gewelddaden wordt versterkt door het invoeren van een volledig digitale procedure, van het 

indienen van een verzoek voor financiële hulp tot een videozitting om gehoord te worden. We bundelen alle 

informatie voor slachtoffers op één website. We besteden ook meer aandacht aan slachtoffers van seksueel 

geweld en voeren de aanbevelingen van de Hoge Raad voor de Justitie uit.  

Resultaten 

De Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden wordt verder versterkt 

door het invoeren van een volledig digitale procedure, van het indienen van een verzoek voor financiële hulp 

tot een videozitting om gehoord te worden. Alle informatie voor slachtoffers wordt gebundeld op één website. 

 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER V: Het strafrechtelijk beleid inzake gendergerelateerd geweld bijsturen en moderniseren, met 

bijzondere aandacht voor de bescherming van slachtoffers en hun erkenning als zodanig 

Specifieke doelstelling: De rechten en belangen van slachtoffers beschermen 

Maatregel 156: De toegang tot de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke 

Gewelddaden en aan de Occasionele Redders vereenvoudigen, en de doorlooptijd verbeteren, opdat dit ook 

de situatie van slachtoffers van gendergerelateerd geweld die hier nood aan hebben ten goede komt. 

Wie ernstige lichamelijk of psychische schade lijdt als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke 

gewelddaad kan hulp aanvragen bij de Commissie voor financiële hulp. Men kan hulp aanvragen als 

rechtstreeks slachtoffer, verwante van een overledene, verwante van een niet-overleden of vermist 

slachtoffer, occasionele redder, verwante van een occasionele redder of slachtoffer van onopgeloste 

zaken. 

Meer info over de duurtijd/behandelingstermijn: zie 

https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0047.pdf, p. 234-235. 

Zie ook hoger bij artikel 20. 
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Artikel 31 – Voogdij, omgangsregeling en veiligheid 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat bij de vaststelling van 

de voogdij en omgangsregeling voor de kinderen rekening wordt gehouden met gevallen van geweld die vallen onder de 

reikwijdte van dit Verdrag.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de uitvoering van een 

omgangsregeling of de voogdij niet ten koste gaat van de rechten en de veiligheid van het slachtoffer of de kinderen. 

Aanbevelingen Schaduwrapport 

p. 79 Ouderlijk gezag – bezoekrecht: 

Rechters en advocaten opleiden, evenals professionals in de psychosociale sfeer, met betrekking tot de 

mechanismen van geweld en het verschil tussen conflict en geweld, hun persistentie na scheiding en de 

impact op kinderen.  

Aanpassing van de wet van 2006 over de huisvesting van kinderen en het recht op persoonlijk contact, zodat 

de invloed van intrafamiliaal geweld op kinderen door magistraten in aanmerking wordt genomen bij 

beslissingen over het hoederecht, huisvesting, de uitoefening van het ouderlijk gezag en bezoekrecht 

(veilige ruimtes, aangepaste uren,…). 

Aanbevelingen GREVIO 

150. GREVIO dringt er bij de Belgische autoriteiten op aan de nodige maatregelen te nemen om 

ervoor te zorgen dat bij de vaststelling van de voogdij en omgangsregeling of de invoering van 

maatregelen die van invloed zijn op de uitoefening van het ouderlijk gezag, de bevoegde autoriteiten 

alle kwesties in overweging nemen met betrekking tot geweld tegen vrouwen en beoordelen of dit 

geweld het beperken van de voogdij en omgangsregeling noodzakelijk maakt. Daartoe moeten de 

autoriteiten: 

a. overwegen hun wetgeving te wijzigen om expliciet te erkennen dat er rekening moet worden gehouden 

met de gewelddadige incidenten die onder het Verdrag van Istanbul vallen bij de vaststelling van de  

voogdij en omgangsregeling met betrekking tot kinderen; 

 

b. risicotaxatieprocedures incorporeren bij de bepaling van de voogdij en omgangsregeling om de belangen 

van het kind in gewelddadige situaties te kunnen bepalen; 

 

c. ervoor zorgen dat de wettelijke bepalingen die de voogdij en omgangsregeling van de dader mogelijk 

maken, worden beperkt of afgenomen en/of aan waarborgen worden onderwerpen wanneer 

een situatie van geweld wordt vastgesteld en de bepaling van voogdij en omgangsregeling op een 

provisionele basis promoten tot alle gemelde gewelddaden tegen vrouwen goed beoordeeld zijn; 

 

d. meer doen om een passende opleiding en de voorbereiding van professionele richtlijnen aan te moedigen  

die de betrokken professionals waarschuwen over de schadelijke gevolgen van geweld voor 

kinderen, met inbegrip van kinderen als getuigen van geweld, en hen vertrouwd te maken met de bepalingen 

van het Verdrag van Istanbul inzake voogdij en omgangsregeling; 
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e. de toegankelijkheid van de regelingen verbeteren die ervoor zorgen dat de uitoefening van voogdij en 

omgangsregeling de veiligheid van het slachtoffer of de kinderen niet in gevaar brengen; 

 

f. de betrokken professionals bewust maken van het ontbreken van een wetenschappelijke basis voor het 

“parental alienation syndrome” en het publiek voor deze kwestie sensibiliseren. 

 

De vooruitgang op dit gebied moet worden gemeten aan de hand van case law data (jurisprudentie) en 

analyses die aantonen hoe familierechtbanken geweldincidenten beschouwen en de gronden die ze geven 

voor hun beslissingen over het voogdij- en het bezoekrecht. 

Raad van Europa Comité van de Partijen 

Aanbeveling: de nodige maatregelen nemen, hetzij van juridische aard, hetzij door middel van 

aanvullende opleiding en het aannemen van richtlijnen, om ervoor te zorgen dat de bevoegde 

autoriteiten bij het bepalen van de hechtenis- en bezoekrechten alle kwesties in verband met geweld 

tegen vrouwen en het schadelijk effect op kinderen mee in rekening nemen, onder meer door: 

a) beoordeling van het risico dat het gezagsrecht en het omgangsrecht kunnen vormen voor kinderen die 

getuige zijn van partnergeweld of zelf geweld ervaren; 

(b) gebruik te maken van bestaande wettelijke bepalingen die een basis bieden om de hechtenis en 

omgangsrechten van daders te beperken wanneer geweldsincidenten zijn vastgesteld; en 

(c) bewustmaking van het ontbreken van een wetenschappelijke basis voor het begrip 

"ouderverstotingssyndroom" en het publiek sensibiliseren voor deze kwestie (paragraaf 150). 

Resultaten 

(c) Het Instituut voor Justitiële Opleiding blijft het concept "Parental Alienation Syndrome" (PAS) promoten 

door op 9 en 10 september 2021 in de Financietoren te Brussel een internationaal colloquium te organiseren 

met als titel Protecting Family Ties after Separation, met de steun van de federale minister van Justitie. 

Een alliantie van feministische organisaties (waaronder de Vrouwenraad) stuurde daarover op 3 september 

2021 een brief naar de minister van Justitie waarin wij ons ongenoegen uiten over het gebruik dergelijk 

concept zonder wetenschappelijke basis en het discours rond conflictuele scheidingen dat dramatische 

gevolgen heeft voor kinderen en vrouwen die het slachtoffer zijn van familiaal geweld. 

Resolutie van het Europees Parlement van 6 oktober 2021 over de gevolgen van intiem partnergeweld en 

van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen (2019/2166(INI)) (2022/C 132/03) 

Artikel 32 – Civiele rechtsgevolgen van gedwongen 

huwelijken 

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat huwelijken gesloten 

onder bedreiging met geweld nietig of vernietigbaar zijn of ontbonden kunnen worden zonder onnodige financiële of 

administratieve lasten voor het slachtoffer. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0406&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0406&from=EN
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Ook andere artikels uit dit Verdrag hebben betrekking op gedwongen huwelijken: art. 37.1 en 37.2; art. 42; 

art. 59.4. 

Aanbevelingen schaduwrapport 

De aanbevelingen over gedwongen huwelijken zijn onder andere artikels te vinden. Ze betreffen aangepaste 

communicatie; opleiding ambtenaren en professionals; verder ondersteunen van programma’s en projecten 

van Ontwikkelingssamenwerking, gefinancierd door de Belgische overheid (ook aandacht voor gedwongen 

huwelijken), opvang van slachtoffers van gedwongen huwelijken. 

Resultaten 

Gedwongen huwelijken blijven een groot probleem in België en in de hele wereld. In het nationaal actieplan 

wordt er gefocust op preventie en het sensibiliseren van zowel jongeren op school als van professionals op 

het terrein, met name de politie, justitie, volksgezondheid, in het onderwijs en de sociale sector. In België is 

er weinig cijfermateriaal over gedwongen huwelijken beschikbaar want die zijn niet makkelijk te traceren. 

Cijferrapporten zijn dan ook dringend noodzakelijk om zicht te krijgen op de omvang van het probleem. Door 

de politie werd in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 respectievelijk 10, 15, 21, 28 en 20 gedwongen 

huwelijken vastgesteld. In de eerste drie trimesters van 2020 werden er op nationaal niveau 11 klachten 

ingediend. Die gegevens komen uit de algemene nationale gegevensbank (ANG). Het is niet mogelijk een 

verband te leggen tussen de veroordelingen na eventueel beroep en de klachten die bij de politie zijn 

neergelegd. De veroordelingen die in 2020 werden uitgesproken, komen wellicht niet overeen met de 

klachten die datzelfde jaar zijn neergelegd, gelet op de termijn van de procedures. Bovendien kunnen 

verschillende klachten in eenzelfde zaak worden gebundeld en kunnen ze tot een enkele individuele 

veroordeling leiden. Algemeen beschouwd zijn er van de 31 zaken van gedwongen huwelijk, die tussen 1 

januari 2020 en 31 december 2020 bij de correctionele parketten zijn ingestroomd, zes zaken geseponeerd 

en drie zaken ter beschikking overgezonden aan een andere instantie terwijl er voor 1 zaak een gerechtelijk 

onderzoek is geopend. Daarbij moet worden opgemerkt dat 14 zaken zich op de datum van de extractie nog 

in de fase van het gerechtelijk opsporingsonderzoek bevonden terwijl de status van zeven dossiers 

'onbekend/error' was omdat de laatste geregistreerde beslissing in die dossiers is dat het om een niet-

strafrechtelijke zaak gaat.  

Het Burgerlijk Wetboek stelt de wettelijke leeftijd voor het huwelijk vast op achttien jaar, zowel voor jongens 

als voor meisjes (artikel 144 oud BW). De vrije en onderlinge toestemming van de echtgenoten is een 

grondvoorwaarde om in het huwelijk te kunnen treden (artikelen 146 en 146ter oud BW). Zowel in het 

Burgerlijk Wetboek als in het Strafwetboek wordt het gedwongen huwelijk formeel verboden. Er is voorzien 

in sancties voor al wie dat beginsel schendt.  

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: introduceert in artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek de notie van gedwongen wettelijke 

samenwoning. 

In het Strafwetboek is het gedwongen huwelijk opgenomen sinds de wet van 25 april 2002 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 
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Deze wettelijke bepaling werd aangevuld met de COL 06/2017: Gemeenschappelijke omzendbrief van de 

minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende het opsporings- en 

vervolgingsbeleid inzake eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminkingen, gedwongen huwelijken 

en wettelijke samenwoningen. 

Het College van procureurs-generaal beoogt de COL 06/2017 te evalueren. Het Instituut voor de gelijkheid 

van vrouwen en mannen is ook van plan om de 'Meldcode voor het signaleren van gedwongen huwelijken 

voor ambtenaren van de burgerlijke stand' te evalueren. Die evaluatie zal ook een gelegenheid zijn om te 

bepalen of er op lokaal niveau nieuwe maatregelen kunnen worden genomen om de sectoren (gemeenten, 

politie, justitie en bijstand) beter te laten samenwerken en netwerken. Overigens moeten alle magistraten 

(behalve de magistraten van het Hof van Cassatie en de ondernemingsrechtbanken) krachtens de wet van 

31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie ofwel een basisopleiding ofwel een 

grondige opleiding inzake seksueel en intrafamiliaal geweld volgen. Die opleidingen worden door het 

Instituut voor gerechtelijke opleiding georganiseerd. Ze strekken ertoe de deelnemers theoretische en 

praktische inzichten en analysetools aan te reiken die hen in staat moeten stellen situaties van intrafamiliaal 

en seksueel geweld beter te herkennen. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is ermee 

belast de inleidende module van die opleidingen te verstrekken. In de inleidende module van die opleiding 

kan de problematiek van gedwongen huwelijken niet tot in detail worden behandeld, maar gedwongen 

huwelijken komen wel aan bod in het kader van die opleiding. Het is ook mogelijk om te verwijzen naar het 

toekomstige nationaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025. De 

staatssecretaris voor Gendergelijkheid voert gesprekken met de ministers die betrokken zijn bij de 

problematiek van gendergerelateerd geweld (waaronder dus gedwongen huwelijken) en in de eerste plaats 

met de minister van Justitie.  

De Franstalige en Brusselse gefedereerde entiteiten gaan inzonderheid de haalbaarheid van een specifieke 

(transit-)huisvesting en van opvang en begeleiding van meerderjarige slachtoffers in een opvanghuis 

bestuderen. Ze zijn ook van plan om referentiepersonen aan te wijzen binnen de jeugdzorgsector, een gids 

met goede praktijken op te stellen enz. Ook in Vlaanderen worden positieve initiatieven verwezenlijkt. Zo is 

de stad Mechelen een nieuw holistisch project rond gedwongen huwelijken aan het ontwikkelen en is het 

CAW van Mechelen benoemd tot expertisecentrum op Vlaams niveau. De stad Mechelen voorziet ook in 

maatregelen ter voorkoming van gedwongen huwelijken op basis van een code voor het signaleren van 

dergelijke huwelijken die het instituut voor ambtenaren van de burgerlijke stand heeft uitgewerkt. Het Family 

Justice Center in Limburg heeft ook een subsidie gekregen van de Vlaamse overheid om specifiek rond 

gedwongen huwelijken te werken. 

Bron: https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0059.pdf, p. 245-248. 

Volgende aanbevelingen: 

- Ambtenaren van de burgerlijke stand die belast zijn met "huwelijk" moeten allen worden opgeleid 

over gedwongen huwelijken (en in een migratiecontext) om in staat te zijn om zo snel mogelijk te 

kunnen bepalen of het al dan niet een huwelijk is met toestemming.  

- Ook Justitie en politie moeten een specifieke opleiding krijgen om in de beste omstandigheden 

klachten te kunnen behandelen in het kader van gedwongen huwelijk of daarmee verband houdend 

geweld (eergerelateerd geweld). 

- Een correcte toepassing van de omzendbrief van het College van Procureurs-generaal: COL 

06/2017, met inbegrip van de aanwijzing van politieagenten en magistraten voor eergerelateerd 

geweld. 

- Voorzien in specifieke en noodopvang voor slachtoffers van gedwongen huwelijken en 

eergerelateerd geweld, met multidisciplinaire follow-up aangepast aan hun specifieke situatie. 

https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0059.pdf
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1 april 2022:  

Eén jaar na de verspreiding van de meldcode voor gedwongen huwelijken bij ambtenaren van de burgerlijke 

stand, lanceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de resultaten van een eerste 

evaluatie. Een belangrijke rol blijkt weggelegd voor ambtenaren van de burgerlijke stand bij het opsporen en 

voorkomen van gedwongen huwelijken: 30,5% van hen wordt elk jaar geconfronteerd met situaties van 

gedwongen huwelijken. De politie krijgt elk jaar ongeveer twintig klachten wegens een gedwongen huwelijk. 

"Maar dit cijfer is slechts het topje van de ijsberg”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut 

voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. "Slachtoffers melden deze vorm van geweld zelden, om 

verschillende redenen: ze zijn bang, schamen zich of willen loyaal zijn aan hun familie.” 

In 2021 heeft het Instituut een meldcode voor gedwongen huwelijken voor ambtenaren van de burgerlijke 

stand gepubliceerd om deze situaties beter te kunnen herkennen en er gepast op te kunnen reageren. Een 

jaar later richtte het een vragenlijst aan alle steden en gemeenten om na te gaan of de meldcode zijn doel 

heeft bereikt. 

Hoopgevende resultaten: 

170 gemeenten reageerden op de vragenlijst. "We stellen - naast een zeer bevredigend responspercentage 

- vast dat de ambtenaren van de burgerlijke stand zich ervan bewust zijn dat zij een sleutelrol spelen in de 

strijd tegen gedwongen huwelijken”, legt Liesbet Stevens uit. “Dit is zeer bemoedigend en toont aan dat 

informeren en sensibiliseren vruchten afwerpt. Toch blijkt uit de antwoorden ook dat deze ambtenaren zich 

maar al te vaak machteloos voelen ten aanzien van dit complexe probleem." 

30,5% van de ambtenaren van de burgerlijke stand gaf aan dat ze elk jaar geconfronteerd worden met 

situaties van gedwongen huwelijken. In de meeste gevallen ondernemen ze actie. Dit verschilt van 

gemeente tot gemeente, gaande van een tijdelijke opschorting van de erkenning van het huwelijk (22%), tot 

contact opnemen met de procureur des Konings (20%), of een individueel gesprek om de vermoedens van 

een gedwongen huwelijk te bevestigen of te ontkrachten (14%). 

Tot slot blijkt uit de enquête dat een grote meerderheid van de ambtenaren nog niet op de hoogte is van de 

gezamenlijke omzendbrief over gedwongen huwelijken van de minister van Justitie en het College van 

procureurs-generaal (COL 06/2017) en geen contact opneemt met de referentiemagistraat voor 

eergerelateerd geweld. 

Op basis van deze resultaten heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een aantal 

aanbevelingen geformuleerd, waaronder de systematische registratie van gevallen van gedwongen 

huwelijken in een databank, de ontwikkeling van duidelijke interne richtsnoeren en opleidingsmodules voor 

ambtenaren van de burgerlijke stand. Tenslotte is de versterking van de samenwerking tussen de actoren op 

plaatselijk niveau een essentiële voorwaarde. COL 6/2017 voorziet in een samenwerking tussen 

referentiemagistraten en -agenten, alsook verenigingen voor slachtofferhulp. Bij de herziening van de 

omzendbrief beveelt het Instituut aan om de ambtenaren van de burgerlijke stand officieel te integreren in dit 

proces.  

https://news.belgium.be/nl/gedwongen-huwelijken-eerste-evaluatie-van-de-meldcode  

https://news.belgium.be/fr/mariages-forces-premiere-evaluation-du-code-de-signalement  

https://news.belgium.be/nl/gedwongen-huwelijken-eerste-evaluatie-van-de-meldcode
https://news.belgium.be/fr/mariages-forces-premiere-evaluation-du-code-de-signalement
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Artikel 33 – Psychologisch geweld 

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat opzettelijke gedragingen 

tot het door middel van dwang of bedreiging ernstig beschadigen van de geestelijke integriteit van een ander, strafbaar 

worden gesteld. 

Aanbevelingen GREVIO 

154. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten aan maatregelen te nemen om daden van  

psychologisch geweld op doeltreffende wijze te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen, waarbij 

ten volle gebruik wordt gemaakt van de relevante bepalingen van het Strafwetboek of om de 

invoering van nieuwe bepalingen te overwegen, die beter zou voldoen aan de eisen van artikel 33 van 

het Verdrag van Istanbul. 

Resultaten 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

Pijler III 

Specifieke doelstelling: Gendergerelateerd geweld en intimidatie op de werkvloer bestrijden. 

Maatregel 62. Het ratificeren en uitvoeren van het IAO-Verdrag 190 (overeenkomstig de aanbevelingen van 

het IGVM: de mogelijkheden onderzoeken om de wetgeving en het beleid ter bestrijding van geweld en 

intimidatie op het werk te verbeteren, de inspanningen op het gebied van welzijn op het werk voort te zetten 

en de genderdimensie te integreren). 

→ is door Vlaanderen geratificeerd 

Maatregel 63. De strijd tegen intimidatie en seksueel geweld op het werk opvoeren door meer opleiding, 

sensibilisering en informatie te verstrekken aan preventieactoren in bedrijven en administraties. 

Maatregel 64. Consolideren van de steun aan KMO’s bij de uitvoering van preventieplannen voor 

psychosociaal welzijn, met name door gebruik te maken van instrumenten zoals Oira (online risk 

assessment tool) of de Sobane-strategie, met oog op het identificeren en evalueren van goede praktijken om 

deze plannen vanuit een genderperspectief te promoten en/of te verbeteren. 

Maatregel 65. De bescherming van slachtoffers van intimidatie en seksuele intimidatie versterken door de 

benaderingen van de welzijnswet en de antidiscriminatiewetgeving op federaal, gewestelijk en 

gemeenschapsniveau beter op elkaar af te stemmen, zodat meer belang wordt gehecht aan de criteria van 

(gender)discriminatie, waaronder die in verband met gender. In dit verband analyseren hoe beter rekening 

kan worden gehouden met de gevolgen van intimidatie voor de psychische en lichamelijke gezondheid van 

het slachtoffer. 

→ 2022: Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde 

door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde 

vormen van discriminatie en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en 

mannen 
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Maatregel 66. De wetgeving inzake psychosociale risico's op het werk vanuit genderperspectief analyseren 

en in voorkomend geval de nodige aanpassingen uitvoeren om de bescherming van slachtoffers op het werk 

te versterken. 

Maatregel 67. Aanmoedigen dat in de opleiding voor preventieadviseurs inzake psychosociale aspecten 

rekening wordt gehouden met een gender- en intersectionele analyse van seksisme en gendergerelateerd 

geweld op het werk en gebruik te maken van instrumenten om slachtoffers weerbaarder te maken en daders 

ter verantwoording te roepen. 

Maatregel 90. Zorgen voor toegang tot gespecialiseerde posttraumatische psychologische follow-up voor 

slachtoffers van partnergeweld en/of intrafamiliaal geweld. 

Artikel 34 – Stalking 

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat opzettelijke gedragingen 

tot herhaaldelijke bedreiging van een ander, hetgeen haar of hem doet vrezen voor haar of zijn veiligheid, strafbaar 

worden gesteld. 

Resultaten 

Federaal 

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

ex-partners, de zogenaamde COL app stalking: systeem van oproep via app 112 (+ sms dienst doven) die 

prioritair behandeld wordt door meldkamer. Pilootproject i.s.m. ASTRID/CIC/CRI/PG OVL/Lokale pol Gent. 

Vlaanderen 

Website Vlaanderen departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: 

https://www.slachtofferzorg.be/stalking  

16 maart 2022: Invoering van het anti-stalkingalarm in West- en Oost-Vlaanderen, vóór een nationale uitrol 

in 2023. Bron: https://sarahschlitz.be/nl/nederlands-lalarme-antirapprochement-un-dispositif-de-protection-

des-victimes-de-violences-entre-ex-partenaires/  

Artikel 35 – Fysiek geweld 

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat opzettelijke gedragingen 

tot het plegen van daden van fysiek geweld tegen een derde strafbaar worden gesteld. 

Resultaten 

Zie Belgisch Strafwetboek. 

https://www.slachtofferzorg.be/stalking
https://sarahschlitz.be/nl/nederlands-lalarme-antirapprochement-un-dispositif-de-protection-des-victimes-de-violences-entre-ex-partenaires/
https://sarahschlitz.be/nl/nederlands-lalarme-antirapprochement-un-dispositif-de-protection-des-victimes-de-violences-entre-ex-partenaires/
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Artikel 36 – Seksueel geweld, met inbegrip van 

verkrachting 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de volgende 

opzettelijke gedragingen strafbaar worden gesteld:  

a het zonder wederzijds goedvinden op seksuele wijze vaginaal, anaal of oraal met een lichaamsdeel of object 

binnendringen van het lichaam van een ander;  

b het zonder wederzijds goedvinden plegen van andere seksuele handelingen met een persoon;  

c het zonder wederzijds goedvinden een ander er toe bewegen seksuele handelingen te plegen met een derde.  

2 De toestemming dient vrijwillig te zijn gegeven en voort te vloeien uit de vrije wil van de betrokken persoon hetgeen 

wordt vastgesteld in het licht van de omstandigheden.  

3 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de bepalingen van het 

eerste lid tevens van toepassing zijn op gedragingen gericht tegen voormalige of huidige echtgenoten of partners erkend 

volgens het nationale recht. 

Aanbevelingen GREVIO 

157. Hoewel de Belgische autoriteiten worden geprezen voor hun definitie van seksueel geweld, 

op grond van het feit dat het slachtoffer geen vrije en geïnformeerde toestemming heeft gegeven, 

verzoekt GREVIO de autoriteiten om de huidige definitie van dit geweld in het strafrecht te wijzigen 

van een strafbaar feit tegen de "familieorde" en de "openbare zedelijkheid" om er een misdrijf van te 

maken tegen de lichamelijke integriteit en de seksuele autonomie van het slachtoffer.  

Antwoord Belgische regering 

Beleidsbrief Justitie 2020, p. 7,  15-16; 23-24: Justitie straffer maken. In de vorige legislatuur heeft een 

expertencommissie een voorstel van nieuw Strafwetboek geschreven. Dat voorstel wordt als basis gebruikt 

voor de aanpak van seksuele misdrijven. Het hoofdstuk over seksuele misdrijven wordt herschreven zodat 

het kan ingevoegd worden in het huidig Strafwetboek. De strijd tegen seksueel geweld is een apart 

hoofdstukje in deze beleidsnota: We maken van een strenge aanpak van seksuele misdrijven een absolute 

prioriteit. We maken de samenleving bewuster voor deze misdrijven. Dit vereist een volwaardige, 

ketengerichte aanpak. Met Justitie nemen we een actieve rol op in de Interministeriële Conferentie (IMC) 

vrouwenrechten die in de vorige legislatuur is opgericht. 

We zetten het plan seksueel geweld verder dat er gekomen is na de vreselijke moord op Julie Van Espen. 

We nemen daarvoor volgende maatregelen: — we benoemen seksueel geweld als een absolute 

beleidsprioriteit in het volgend Nationaal Veiligheidsplan; — we voeren een geactualiseerd seksueel 

strafrecht in door het hoofdstuk seksuele misdrijven uit het nieuw Strafwetboek eerst te behandelen; — we 

werken verder aan de uitbouw van de ViCLASdatabank, zetten in op gespecialiseerde opleidingen voor 

magistraten en politie, en nemen gerichte maatregelen met betrekking tot de verzameling en verwerking van 

gegevens met betrekking tot seksueel geweld; — we verhogen de focus op de opvang van het slachtoffer bij 

alle bevoegde diensten; — we leggen de nadruk op psychologische begeleiding en opvolging van de dader 

om zo de kans op recidive te verminderen; — we breiden de zorgcentra na seksueel misbruik uit zodat 

iedereen die slachtoffer wordt van een seksueel misdrijf er terecht kan voor opvang en opvolging; — tot slot 
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bouwen we de Family Justice Centers voor seksueel geweld in de familiale context verder uit. Zo stoppen 

politie, justitie en hulpverlening samen het geweld, voorkomen we herhaling en vergroten we de 

beschermende factoren in gezinnen. Deze maatregelen voeren we onverkort uit.  

Resultaten 

NAP gendergerelateerd geweld: 

Maatregel 112: De Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) verder uitrollen over het hele land, hun 

financiering permanent maken en ze zodanig ontwikkelen dat hun aanpak, doelstellingen en praktijken 

overeenstemmen met de richtsnoeren van het Verdrag van Istanbul en dat ze verbonden zijn met 

vrouwenverenigingen, diensten die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van geweld, enz. 

Maatregel 113: De opvang van slachtoffers in het ZSG verbeteren, met bijzondere aandacht voor mensen 

met een handicap, mensen in migratiesituaties (waaronder vrouwen zonder verblijfsvergunning) en 

LGBTQI+personen. 

Maatregel 114: Verder inzetten in de juridische verankering/validatie van de ZSG’s ondermeer door o.m. het 

college van procureurs-generaal uit te nodigen een omzendbrief uit te werken met richtlijnen voor de 

parketten en de politiediensten en door federale wettelijk reglementering vast te leggen. Op termijn wordt er 

samengewerkt met de deelstaten om de juridische verankering van de ZSG volledig vast te leggen. 

Maatregel 126: Hervorming van het Strafwetboek om slachtoffers van seksueel geweld beter te beschermen 

en daders adequater te bestraffen (begrip "instemming", strengere straffen, alternatieve straffen, enz.). 

Hervormd seksueel strafrecht in 2022: Wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek 

met betrekking tot het seksueel strafrecht 

Een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen:  

- Centraal staat de toestemming. Het begrip wordt duidelijker omschreven. Zonder toestemming is er sprake 

van een misdrijf. Toestemming veronderstelt dat deze uit vrije wil is gegeven. Dit wordt beoordeeld in het 

licht van de omstandigheden van de zaak. Wanneer de toestemming ontbreekt, is er sprake van een misdrijf. 

De rechter moet dat beoordelen, rekening houdend met de context van de omstandigheden van de zaak. De 

toestemming kan niet worden afgeleid uit het feit dat het slachtoffer zich niet verweert. Dat biedt bijvoorbeeld 

een oplossing voor situaties waarin het slachtoffer verstijft van angst (‘rape-induced paralysis’). De 

toestemming kan worden ingetrokken op elk ogenblik voor of tijdens de seksuele handeling. De 

voorwaarden om van toestemming te kunnen spreken zijn strenger: Toestemming is er niet wanneer de 

seksuele handeling is gepleegd door gebruik te maken van de kwetsbare toestand van het slachtoffer ten 

gevolge van onder meer angst, invloed van alcohol, verdovende middelen, psychotrope stoffen of enige 

andere substantie met een soortgelijke uitwerking, een ziekte of een handicapsituatie, waardoor de vrije wil 

is aangetast. Toestemming is er ook niet indien de seksuele handeling het gevolg is van een bedreiging, 

fysiek of psychisch geweld, dwang, verrassing, list of van enige andere strafbare gedraging. Toestemming is 

er evenmin wanneer de seksuele handeling is gepleegd ten nadele van een bewusteloos of slapend 

slachtoffer.” Het vermoeden van onschuld blijft gelden en er is geen sprake van omkering van de bewijslast. 

Vóór de hervorming van het seksueel strafrecht kon een 14-jarige instemmen met seksuele penetratie maar 

je moest 16 jaar zijn om te kunnen instemmen met minder verregaande seksuele handelingen (cfr. toen als 

‘aanranding van de eerbaarheid’ benoemd en nu als ‘aantasting van de seksuele integriteit’) en 18 jaar om te 

kunnen instemmen met de verspreiding van seksueel getinte beelden. De wetgever maakte een einde aan 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/03/21/2022031330/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/03/21/2022031330/staatsblad
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de anomalie en koos voor een uniforme leeftijdsgrens voor seksuele handelingen, namelijk op 16 jaar. Een 

minderjarige jonger dan 16 jaar kan geen toestemming geven voor seksuele handelingen. Er gelden 

uitzonderingen: tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kan je wél toestemmen met seksuele handelingen 

zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt; wanneer het gaat over 

minderjarigen die ouder zijn dan 14 jaar en het leeftijdsverschil tussen hen meer dan drie jaar bedraagt, 

bijvoorbeeld een 14- jarige en een zeventienen-halfjarige: verjaart deze laatste eerder dan de 14-jarige dan 

is die 2 vanaf dan wel strafbaar. Een minderjarige kan nooit toestemmen wanneer de dader familie is of 

misbruik maakt van een vertrouwens- of gezagspositie.  

-Aanranding van de eerbaarheid zal voortaan aantasting van de seksuele integriteit heten. En ook hier zal 

het ontbreken van toestemming aanleiding kunnen geven tot vervolging.  

Er zijn ruimere strafbaarstellingen ingevoerd; de reikwijdte van basismisdrijven wordt ruimer: o Het relatief 

recente misdrijf niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud (i.p.v. beelden). o De 

aanwezigheid van geweld, dwang, verrassing of een list is niet langer het constitutief bestanddeel van het 

misdrijf aantasting van de seksuele integriteit (dat het begrip aanranding van de eerbaarheid vervangt) voor 

+16-jarigen; het nieuwe misdrijf verwijst naar ‘het stellen van een seksuele handeling op een persoon die 

daar niet in toestemt, al dan niet met behulp van een derde persoon die daar niet in toestemt, of het laten 

stellen van een seksuele handeling door een persoon’. Ook het gedwongen getuigen zijn van seksuele 

handelingen of misbruik valt hieronder. o Bij het misdrijf voyeurisme is er een definitie van ontblote persoon 

opgenomen: “iemand die zonder toestemming of buiten zijn medeweten een deel van zijn lichaam toont dat 

op grond van zijn seksuele integriteit verhuld zou zijn gebleven indien de persoon geweten had dat hij werd 

geobserveerd of dat er een beeld- of geluidsopname van hem werd gemaakt.” Er kan dus geen vrijspraak 

meer zijn bij ‘upskirting’; bijvoorbeeld foto’s nemen of filmen onder rokken is strafbaar. o De definitie van 

verkrachting is aangepast: uitbreiding tot seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, 

gepleegd op een persoon of met behulp van een persoon die daar niet in toestemt; ‘met behulp van’ houdt in 

dat een dader die een slachtoffer verplicht zichzelf of iemand anders te penetreren, nu strafbaar is op grond 

van verkrachting. De penetratie hoeft niet langer volledig te zijn, maar kan ook gedeeltelijk zijn. De 

toestemming kan worden ingetrokken tijdens de daad. In het licht van de definitie van toestemming is 

iemand die stiekem het condoom bij zichzelf afdoet en de seksuele handelingen verderzet (‘stealthing’) ook 

strafbaar op grond van verkrachting.  

De straffen worden strenger. Het uitgangspunt is dat niet-consensuele seksuele handelingen zwaarder 

moeten bestraft kunnen worden. o Bij verkrachting wordt de straf verdubbeld: na toepassing van de 

correctionalisering, van 1 maand tot 5 jaar naar 6 maand tot 10 jaar. De basisstraf wordt verhoogd indien er 

sprake is van een verzwarende omstandigheid. Bij het basismisdrijf verkrachting zal de rechter de 

mogelijkheid krijgen om een ander soort straf op te leggen zoals bijvoorbeeld een verplichte behandeling als 

probatiestraf om te werken aan een seksuele problematiek. o De wetgever voert een reeks verzwaarde 

misdrijven in: wanneer niet-consensuele handelingen gepaard gaan met foltering, opsluiting of zwaar 

geweld; of gepleegd worden onder bedreiging van een wapen of na toediening van weerloosmakende of 

remmingverlagende stoffen (‘spiking’) of ten aanzien van minderjarigen onder 16 jaar. 3 o Op voyeurisme 

(niet langer alleen van toepassing op mensen die ontbloot zijn) staan straffen van 6 maanden tot 5 jaar cel 

(al kan die straf nog hoger liggen als er verzwarende omstandigheden zijn). Voor verkrachting riskeert een 

dader 6 maanden tot 10 jaar cel (maar ook hier kunnen er verzwarende omstandigheden zijn). o Ook incest 

is een verzwaard misdrijf. Het wordt benoemd als seksuele handelingen gepleegd ten nadele van een 

minderjarige door een familielid tot de derde graad of iemand met een soortgelijke positie in het gezin. De 

maximumstraf voor een ouder die zijn kind jonger dan 16 jaar aanrandt zonder geweld gaat van 15 naar 20 

jaar. Is het kind meerderjarig, dan spreekt het strafrecht niet over incest maar van niet-consensuele 

intrafamiliale seksuele betrekkingen. o Er zijn enerzijds verzwaarde misdrijven en anderzijds verzwaarde 

factoren en die komen op verschillende plaatsen voor in het hervormd seksueel strafrecht. Voor verzwaarde 
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misdrijven voorziet de wetgever in een hogere wettelijke strafvork. De rechter moet bij de keuze van de 

(zwaarte van de) straf rekening houden met de verzwaarde factoren binnen de wettelijke strafvork. 

Voorbeelden van verzwaarde factoren: een misdrijf gepleegd door een arts tijdens de uitoefening van zijn 

beroep op een minderjarige jonger dan tien jaar of vanwege culturele drijfveren, gewoontes, tradities, religie 

of zogenaamde eer. o Alle verzwarende omstandigheden doen de maximumstraf verhogen met 5 jaar. 

Daarnaast kan een rechter nog steeds bijkomende straffen opleggen zoals een contactverbod of een 

ontzetting uit de burgerlijke rechten.  

Seksuele uitbuiting van minderjarigen; daaronder vallen: o Het benaderen van minderjarigen voor seksuele 

doeleinden (‘grooming’). o Het bewegen van minderjarigen tot het plegen van ontucht of prostitutie en 

hiervoor reclame maken. Hiervoor is er ook een lijst van verzwarende factoren waarmee de rechter moet 

rekening houden voor het bepalen van de straf. o Het begrip ‘kinderpornografisch materiaal’ wordt 

vervangen door ‘beelden van seksueel misbruik van minderjarigen’. De bestaande definitie op basis van 

Europese regelgeving blijft behouden. De verspreiding van deze beelden is in principe strafbaar met 

maximaal 10 jaar opsluiting. Wanneer er samenloop is met niet-consensuele verspreiding van seksueel 

getinte inhoud in het nadeel van een min-16-jarige kan een straf tot 20 jaar worden opgelegd. o ‘Sexting’ 

maakt volgens de wetgever deel uit van de seksuele ontplooiing van jongeren. Om te voorkomen dat sexting 

als verspreiding van beelden van seksueel misbruik wordt gekwalificeerd, is er een nieuwe 

rechtvaardigheidsgrond gecreëerd: er is geen misdrijf wanneer +16-jarigen seksueel getinte inhoud maken, 

bezitten of onderling delen, zolang dat gebeurt met wederzijdse toestemming.  

Openbare zedenschennis: o in dit hoofdstuk staat het misdrijf ‘vervaardiging en verspreiding van extreem 

pornografische of gewelddadige inhoud’. o Bij het misdrijf exhibitionisme is het bijzonder seksueel opzet, 

namelijk het voldoen aan de eigen seksuele driften, weggevallen omwille van de moeilijke bewijsbaarheid. 

Het gaat nu om exhibitionisme bij het opdringen aan andermans zicht van de eigen ontblote geslachtsdelen 

of van een seksuele daad op een openbare plaats of een plaats die zichtbaar is voor het publiek.  

Prostitutie/sekswerk meerderjarigen: o Artikel 380 Sw. dat iedereen criminaliseerde (pooiers en derden zoals 

boekhouders, verzekeraars,…) behalve de prostituees, verdwijnt uit het strafwetboek. o Er komen enkele 

nieuwe misdrijven in de plaats; bijvoorbeeld het openbaar aanzetten tot prostitutie is verboden; het 

organiseren van de prostitutie van een ander om een voordeel te bekomen is verboden tenzij in gevallen die 

de wet bepaalt. o Niet elke arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer is per definitie 

pooierschap. Dit is niet het geval als een prostituee/sekswerker een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst sluit 

zonder dat er sprake is van misbruik of uitbuiting. o Tegen misbruik/uitbuiting zal strenger opgetreden 

worden. Uitbuiting krijgt de notie van abnormaal economisch of ander abnormaal voordeel voor de pooier en 

blijft in die zin strafbaar. o Bepaalde handelingen van pooiers/derden (bv. boekhouders, bankdirecteurs, 

verzekeraars) worden gedecriminaliseerd. Daardoor wordt het voor zelfstandigen haalbaar het sekswerk 

zonder problemen uit te oefenen. Een andere nieuwigheid is het begrip uitbating (dat niet strafbaar is). o 

Reclame maken voor prostitutie mag enkel wanneer men reclame maakt voor eigen seksuele diensten, 

zoals bijvoorbeeld een raam in een ruimte waar men vandaag reeds aan prostitutie doet. Ook mag reclame 

op internetplatformen of kranten en tijdschriften die specifiek voor dit doel bedoeld zijn. Een advertentie in 

een krant is dan wel strafbaar. De aanbieder van het internetplatform is zelf niet strafbaar als die 

maatregelen neemt ter bescherming van de prostituee en ter voorkoming van misbruik van prostitutie en 

mensenhandel door mogelijke gevallen onmiddellijk te melde. Deze uitzondering wordt verder uitgewerkt 

door een KB. o De gespecialiseerde centra mensenhandel zullen slachtoffers van misbruik van prostitutie 

eerstelijnshulp kunnen aanbieden, ook als er geen sprake is van mensenhandel. Wanneer de politie- of 

inspectiediensten over aanwijzingen beschikken waaruit blijkt dat een persoon het slachtoffer is van 

mensenhandel of verzwarende vormen van mensensmokkel, brengen zij deze persoon in contact met een 

centrum mensenhandel. 
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Maatregel 23: Een nieuwe studie lanceren over de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking in België. 

Maatregel 34: De zichtbaarheid van de twee multidisciplinaire centra voor VGV vergroten door middel van 

een voorlichtingscampagne. 

Maatregel 51: Versterken van de opleiding van gezondheidsprofessionals inzake intrafamiliaal geweld, 

seksueel geweld en VGV. 

Maatregel 88: Onderzoeken of de wet van 18 juni 2018 binnen ziekenhuizen kan worden 

geoperationaliseerd om systematisch gegevens over VGV te registreren in de relevante medische dossiers. 

Maatregel 89: Het aantal VGV-opvolgingsprotocollen op kraamafdelingen verhogen. 

Maatregel 97: Passende zorg en steun garanderen voor meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn van of 

het risico lopen op VGV door de actiemogelijkheden van gespecialiseerde verenigingen in het hele land te 

vergroten en door de synergieën tussen actoren in het veld te versterken. 

Artikel 37 – Gedwongen huwelijk 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat opzettelijke 

gedragingen om een volwassene of een kind tot het aangaan van een huwelijk te dwingen, strafbaar worden gesteld.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat opzettelijke 

gedragingen om een volwassene of een kind te lokken naar het grondgebied van een partij of staat niet zijnde de partij of 

staat waar hij of zij woont met het oogmerk deze volwassene of dat kind te dwingen tot het aangaan van een huwelijk, 

strafbaar worden gesteld. 

Ook andere artikels uit dit Verdrag hebben betrekking op gedwongen huwelijken: art.32; art. 42; art. 59.4. 

Aanbevelingen schaduwrapport 

Zie hoger bij artikel 32. 

Aanbevelingen GREVIO 

159. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten ten zeerste aan om een grondige herziening uit te 

voeren van de bestaande strafwetgeving om na te gaan of deze kan dienen voor de vervolging van 

een persoon die de opzettelijke daad van het lokken van een volwassene of een kind naar het 

grondgebied van een andere staat heeft begaan met als doel deze volwassene of dit kind te dwingen 

tot een het huwelijk, overeenkomstig artikel 37, lid 2, van het Verdrag van Istanbul, zodat kan worden 

bepaald of het nodig is de desbetreffende wettelijke voorschriften aan te passen/op te nemen. 

Resultaten 

Zie ook bij artikels 15 (trainen van beroepskrachten), 32 (civiele rechtszaken en rechtsmiddelen: burgerlijk 

wetboek en strafwetboek) en 64 (Internationale samenwerking/informatie). 
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Senaat Doc 7-76/1 Voorstel van resolutie teneinde in België te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd 

geweld 8 oktober 2019. 

Zie ook artikel 32. 

Nationaal Actieplan Gendergerelateerd geweld 

Maatregel 12. Binnen het nieuwe multidisciplinair expertisecentrum (zie maatregel 11) een eenheid oprichten 

om de nodige expertise te verzamelen, te ontwikkelen en te verspreiden en om professionals te 

ondersteunen in concrete situaties van eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken, in samenwerking 

met de instanties op niveau van de deelstaten die hierrond expertise hebben/verder ontwikkelen (bv. CAW’s, 

FJC’s, Réseau Mariage et Migration,…). 

Maatregel 95. De opvang en begeleiding van slachtoffers van gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld 

en tienerpooiers versterken. 

Maatregel 129. Het College van procureurs-generaal uitnodigen tot de evaluatie en eventuele herziening van 

de omzendbrief over genitale verminking, gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld (COL 6/2017). 

Maatregel 192. Bewustmaking inzake alle vormen van geweld tegen vrouwen opnemen in de initiële en/of 

permanente opleiding van leden van Belgische diplomatieke missies, met bijzondere aandacht voor het 

continuüm van geweld, het genderperspectief, genitale verminking van vrouwen en gedwongen huwelijken. 

Artikel 38 – Vrouwelijke genitale verminking 

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de volgende opzettelijke 

gedragingen strafbaar worden gesteld:  

a excisie, infibulatie of het toebrengen van andere verminkingen aan de grote of kleine schaamlippen of de clitoris van 

een vrouw of een deel daarvan;  

b een vrouw dwingen of ertoe bewegen de onder a genoemde handelingen te ondergaan; 

c een meisje aanzetten, dwingen of ertoe bewegen de onder a genoemde handelingen te ondergaan 

Resultaten 

Sinds 2001 is vrouwelijke genitale verminking op basis van artikel 409 Strafwetboek verboden in België. 

De wet van 18 juni 2018 betreffende de aanpak van geweld omwille van cultuur, gewoonte, religie of traditie 

of de zogenaamde "eer", met inbegrip van de genitale verminking verplicht de registratie van genitale 

verminking in het ziekenhuisdossier van de patiënt. De wet is van kracht sinds 1 september 2019. In 2021 

werd de registratie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in het ziekenhuisdossier nog niet systematisch 

tot uitvoering gebracht binnen de ziekenhuizen, hiervoor zijn er nog uitvoeringsbesluiten nodig. Bron: 

https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0065.pdf , p. 170. 

Het College van procureurs-generaal beoogt de COL 6/2017 (Gemeenschappelijke omzendbrief van de 

minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende het opsporings- en 

vervolgingsbeleid inzake eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminkingen, gedwongen huwelijken 

https://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=117440577
https://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=117440577
https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0065.pdf
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en wettelijke samenwoningen) te evalueren. Bron: https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0059.pdf , p. 

247. 

Er is volgens de Vrouwenraad nog nood aan: 

- Een betere nationale coördinatie.  

- Het aanduiden van referentiepersonen in relevante beroepsgroepen die in contact komen met jonge 

meisjes die het risico lopen op genitale verminking, gezien de specifieke aard van deze vorm van 

geweld. 

- De ontwikkeling van kindvriendelijke zorgrichtlijnen en specifieke diensten voor meisjes die het 

slachtoffer zijn geworden van genitale verminking. 

Nationaal Actieplan Gendergerelateerd geweld 2021-2022 

Maatregel 23. Een nieuwe studie lanceren over de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking in België. 

Maatregel 34. De zichtbaarheid van de twee multidisciplinaire centra voor VGV vergroten door middel van 

een voorlichtingscampagne. 

Maatregel 51. Versterken van de opleiding van gezondheidsprofessionals inzake intrafamiliaal geweld, 

seksueel geweld en VGV. 

Maatregel 88. Onderzoeken of de wet van 18 juni 2018 binnen ziekenhuizen kan worden 

geoperationaliseerd om systematisch gegevens over VGV te registreren in de relevante medische dossiers. 

Maatregel 89. Het aantal VGV-opvolgingsprotocollen op kraamafdelingen verhogen. 

Maatregel 97. Passende zorg en steun garanderen voor meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn van of 

het risico lopen op VGV door de actiemogelijkheden van gespecialiseerde verenigingen in het hele land te 

vergroten en door de synergieën tussen actoren in het veld te versterken. 

Maatregel 120. Een Europees seminarie organiseren over de rol van onderzoek van de uitwendige 

genitaliën bij de preventie en bescherming van VGV en seksueel geweld, met deelname van deskundigen 

op het gebied van ethiek, pediatrie, forensische geneeskunde, kinderrechten, preventie bij jonge kinderen en 

schoolgeneeskunde, met het oog op de totstandbrenging van een ambitieus beleid voor de preventie en de 

vroegtijdige opsporing van geweld bij kinderen. In bijzonderheid rekening houden met de noodzaak van het 

betrekken van experten (zoals GAMS) in deze procedures. 

Artikel 39 – Gedwongen abortus en gedwongen 

sterilisatie 

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de volgende opzettelijke 

gedragingen strafbaar worden gesteld:  

a het zonder haar voorafgaande geïnformeerde toestemming verrichten van een abortus bij een vrouw; 

b het zonder haar voorafgaande geïnformeerde toestemming of inzicht in de procedure verrichten van ingrepen met als 

doel of gevolg dat een vrouw zich niet langer op natuurlijke wijze kan voortplanten. 

https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0059.pdf
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Aanbevelingen GREVIO 

163. GREVIO nodigt de Belgische autoriteiten uit om ervoor te zorgen dat de bestaande bepalingen 

over gedwongen abortus en sterilisatie vrouwen met een handicap tegen deze vormen van geweld 

kunnen beschermen, zoals vereist door artikel 39 van het Verdrag van Istanbul. 

Resultaten 

Gedwongen abortus 

Is verboden sinds de wet betreffende de zwangerschapsafbreking van 3 april 1990. 

De wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de 

artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek 

en tot wijziging van diverse wetsbepalingen versoepelt sommige voorwaarden van de abortuswet van 1990; 

De wet bepaalt onder meer dat het verhinderen van een vrouw om abortus uit te voeren strafbaar is. 

Gedwongen sterilisatie van vrouwen met een handicap 

De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een 

nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (art. 70, 15°) stelt dat de persoon met 

een handicap in principe zijn of haar vrije en geïnformeerde toestemming tot sterilisatie moet geven: de 

toestemming zou dus niet meer gegeven kunnen worden door een bewindvoerder die de betrokkene bijstaat 

of vertegenwoordigt, zoals voordien wel het geval was. Maar derden kunnen in bepaalde omstandigheden 

nog steeds hun toestemming geven in plaats van de betrokkene, waardoor sterilisatiepraktijken in strijd met 

het CEDAW Verdrag en met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap nog mogelijk 

zijn. 

We verwijzen naar de aanbevelingen van de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking 

2020:20 

“België moet doeltreffende maatregelen nemen om vrouwen met een handicap in staat te stellen autonoom 

te beslissen over hun seksuele en reproductieve gezondheid en moet ervoor zorgen dat vrouwen toegang 

hebben tot feitelijke en onpartijdige informatie hierover. Het is ook essentieel dat dergelijke beslissingen vrij 

worden genomen en dat alle vrouwen, ook vrouwen met een handicap, worden beschermd tegen 

gedwongen abortus, anticonceptie of sterilisatie tegen hun wil of zonder hun geïnformeerde toestemming. “ 

Artikel 40 – Seksuele intimidatie 

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat elke vorm van ongewenst 

verbaal, non-verbaal of fysiek seksueel getint gedrag met het doel of gevolg de waardigheid van een persoon te 

schenden, in het bijzonder door het creëren van een intimiderende, vijandige, onterende, vernederende of beledigende 

omgeving, onderworpen is aan strafrechtelijke of andere juridische sancties. 

 
20 NATIONALE EVALUATIECOMMISSIE VAN DE WET VAN 3 APRIL 1990 BETREFFENDE DE 
ZWANGERSCHAPSAFBREKING, Memorandum aan het Parlement. Aanbevelingen en besluiten 
naar aanleiding van de tweejaarlijkse verslagen 2014, 2016 en 2018, februari 2020, p. 23. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/03/17/2013009163/staatsblad
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/memorandum_feb_2020_nl.pdf
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/memorandum_feb_2020_nl.pdf
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Aanbevelingen Schaduwrapport 

p. 49 Seksuele intimidatie op het werk: 

De strijd tegen seksuele intimidatie en intimidatie op basis van geslacht op de werkplek opvoeren door 

meer opleiding, bewustmaking en voorlichting van het grote publiek, de vakbonden en werkgevers. 

 

Creëren van specifieke ondersteunings- en begeleidingsdiensten voor slachtoffers van pesterijen op het 

werk, ongeacht het arbeidsstatuut van het slachtoffer. 

 

Ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen bij de uitvoering van de preventie van 

psychosociale risico's. 

 

Intensivering van de voorlichting in bedrijven door middel van bewustmakingscampagnes, verspreiding van 

informatie voor slachtoffers. 

 

Bewustmaking van het personeel dat verantwoordelijk is voor personeelszaken van kwesties in verband met 

geweld tegen vrouwen, met inbegrip van pesterijen op het werk. 

Aanbevelingen GREVIO 

/ 

Resultaten 

Stavaza regelgeving: 

Seksuele intimidatie is enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een 

seksuele bijbedoeling, met het doel of het effect de waardigheid van het slachtoffer aan te tasten, neer te 

halen, vernederen of een agressieve omgeving te creëren. 

De Wet op het Welzijn op het Werk van 4 augustus 1996 (gezondheid, veiligheid en welzijn van 

werknemers) bevat bepalingen over seksuele intimidatie op het werk en verbiedt deze intimidatie, evenals 

pesten en geweld op het werk (Art. 32bis-32octiesdecies). Seksuele intimidatie wordt gelijk gesteld aan 

discriminatie op grond van geslacht en is verboden bij wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van ongelijke 

behandeling tussen mannen en vrouwen. 

De Wet van 4 augustus 1996 Welzijn op het Werk kent twee soorten voorzieningen ter bescherming van het 

individu tegen seksuele intimidatie: een intern mechanisme en een extern. De interne procedure beoogt 

conflictsituaties in kaart te brengen en zoekt informele oplossingen waar geen rechter aan te pas komt. De 

externe procedure wordt gestart als de interne faalt. Het slachtoffer kan zich tot de Arbeidsrechter wenden 

om door diens tussenkomst een einde te maken aan de seksuele intimidatie. Het slachtoffer kan 

schadevergoeding eisen bij de veroorzaker en de werkgever die verzuimde de intimidatie te voorkomen of 

uit te bannen. De veroorzaker kan disciplinair worden gestraft of worden ontslagen. De veroorzaker en de 

werkgever kunnen ook strafrechtelijk worden vervolgd. 

Het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt 

door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, is ook relevant 

voor het nemen van preventieve maatregelen. 
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Vlaanderen: Decreet tot instemming met het verdrag nr. 190 betreffende geweld en intimidatie in de wereld 

van werk, aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie in haar honderdenachtste zitting op 21 juni 

2019: bekrachtigd en afgekondigd op 30 april 2021. 

Cijfers: 

2,5 procent (3,9% van de vrouwen en 0,6% van de mannen) of 58.000 van de werknemers in Vlaanderen 

kreeg in het jaar voorafgaand aan de studie te maken met seksueel ongewenst gedrag op het werk.21 

Onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vond dat 6% van de vrouwen en 

2% van de mannen ooit op een intieme manier werden aangeraakt door een leidinggevende of klant.22 

In 2020-2021 lobbyen de vakbonden en vrouwenorganisaties om de conventie 190 van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) officieel te bekrachtigen. Deze conventie bevat een afsprakenkader. De conventie 

erkent dat seksisme niet alleen op de werkvloer, maar ook thuis of op weg naar het werk een erge impact 

heeft. Immers, de gevolgen van een maatschappelijk fenomeen dat ook buiten het werk voorkomt en zich 

bijv. uit in familiaal geweld, nemen werkenden ook we mee naar de werkvloer.  

2020: campagne Claim de werkvloer: door de organisaties ABVV, FOS, IFSI-ISVI, Solsoc. 

NAP gendergerelateerd geweld: 

PIJLER I: Het aannemen van een conceptueel referentiekader over gendergerelateerd geweld 

Specifieke doelstelling: Het aannemen van een conceptueel referentiekader en de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijke en geïntegreerde aanpak 

Maatregel 5: Een allesomvattend beleid tegen ongelijkheid en seksisme bevorderen door maatregelen voor 

te stellen die de onderliggende oorzaken aanpakken.  

PIJLER III Preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en 

responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te pakken 

Specifieke doelstelling: Acties uitwerken ter bestrijding van seksuele intimidatie en geweld in de openbare 

ruimte 

Maatregel 78. Evalueren van de wet van 22 mei 2014 die tot doel heeft seksisme in de openbare ruimte te 

bestrijden. 

Maatregel 79. Het indienen van meldingen van en klacht tegen straatintimidatie en handelingen die onder de 

wet tegen seksisme van 2014 vallen, vergemakkelijken via een onlineformulier en het ontwikkelen van 

strategieën die slachtoffers aanzetten tot het melden of het indienen van klachten, via safe disclosure. 

Maatregel 80: Aanmoedigen van een voortgezette opleiding inzake seksuele intimidatie in de openbare 

ruimte voor politiediensten die met dit probleem te maken krijgen, teneinde het te herkennen, op passende 

 
21 Bourdeaud’hui, R., Janssens, F., & Vanderhaeghe, S. (2018). Grensoverschrijdend gedrag op het werk, 
Analyse bij werknemers op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2016. Brussel: Stichting 
Innovatie & Arbeid. Opgeroepen op augustus 1, 2018;  
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/StIA_20180611_WBM_GrensoverschrijdendGedrag_RAP.
pdf  
22 IGVM (2020). Seksisme in België. Resultaten van de enquête #YouToo? Seksuele intimidatie op het werk; 
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/146_-_seksuele_intimidatie_op_het_werk.pdf  

https://fos.ngo/claimdewerkvloer/
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/StIA_20180611_WBM_GrensoverschrijdendGedrag_RAP.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/StIA_20180611_WBM_GrensoverschrijdendGedrag_RAP.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/146_-_seksuele_intimidatie_op_het_werk.pdf
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wijze op te treden wanneer een situatie zich voordoet, slachtoffers naar behoren op te vangen en klachten 

doeltreffend te behandelen. 

Maatregel 81: De proactieve politie-initiatieven inzake seksuele intimidatie ("police bait") evalueren en 

overwegen deze uit te rollen naar andere politiezones indien zij als goede praktijken worden geïdentificeerd. 

Artikel 41 – Medeplichtigheid aan uitlokking en poging 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om opzettelijke medeplichtigheid aan of 

opzettelijke uitlokking tot het plegen van de overeenkomstig de artikelen 33, 34, 35, 36, 37, 38, letter a, en 39 van dit 

Verdrag strafbaar gestelde feiten strafbaar te stellen.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om opzettelijke pogingen tot het plegen van de 

overeenkomstig de artikelen 35, 36, 37, 38, letter a, en 39 van dit Verdrag strafbaar gestelde feiten strafbaar te stellen. 

Resultaten 

? 

Artikel 42 – Onaanvaardbare rechtvaardiging voor 

misdrijven, met inbegrip van misdrijven gepleegd in 

het kader van de zogenaamde “eer” 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat bij strafprocedures 

ingesteld na het plegen van een van de daden van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag, cultuur, 

gewoonte, religie, traditie of de zogenaamde “eer” niet worden aangemerkt als rechtvaardiging voor deze daden. Dit 

heeft met name betrekking op beweringen dat het slachtoffer culturele, religieuze, sociale of traditionele normen zou 

hebben overtreden of gewoonten met betrekking tot gepast gedrag zou hebben geschonden.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat het feit dat een persoon 

een kind aanzet tot het plegen van de handelingen bedoeld in het eerste lid niets afdoet aan de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van die persoon voor de gepleegde handelingen. 

Aanbevelingen Schaduwrapport 

Over zogenaamde eer bevat het schaduwrapport een aanbeveling op het vlak van vorming van politie en 

justitie. 

Resultaten 

COL 06/2017: Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en van het College van 

procureurs-generaal betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake eergerelateerd geweld, 

vrouwelijke genital verminkingen, gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen 

Deze omzendbrief streeft de volgende doelstellingen na:  

http://www.om-mp.be/om_mp/files/en-savoir-plus/circulaires/COL%20PG-2017/NL/COL.6_2017.zip
http://www.om-mp.be/om_mp/files/en-savoir-plus/circulaires/COL%20PG-2017/NL/COL.6_2017.zip
http://www.om-mp.be/om_mp/files/en-savoir-plus/circulaires/COL%20PG-2017/NL/COL.6_2017.zip
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- sensibilisering van de magistraten en de politieambtenaren voor het fenomeen van het eergerelateerd 

geweld, vrouwelijke genitale verminkingen en gedwongen huwelijken en gedwongen samenwoningen; 

- de magistraten en de politieambtenaren instrumenten aan te bieden om deze geweldvormen beter te 

begrijpen en op gepaste wijze te onderzoeken;  

- het vervolgingsbeleid voor de parketten te definiëren;  

- de codering en de inzameling van statistische gegevens te verbeteren;  

- de informatie-uitwisseling en de samenwerking tussen het openbaar ministerie en het Instituut voor de 

Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) te bevorderen.  

Informatie op de website van het IGVM: https://igvm-

iefh.belgium.be/nl/activiteiten/geweld/eergerelateerd_geweld  

Nationaal Actieplan gendergerelateerd geweld 

p. 11. Eergerelateerd geweld wordt in België beschouwd als een flagrante schending van de mensenrechten 

en de fundamentele vrijheden, als geweld dat hoofdzakelijk wordt gepleegd ten overstaan van vrouwen en 

dat is gebaseerd op tradities waarin een patriarchale familiestructuur overheerst. Eergerelateerd geweld kan 

echter ook mannen treffen. Zo wordt het gedrag van meisjes en vrouwen als onwaardig beschouwd wanneer 

zij tijd doorbrengen met jongens of mannen, verliefd worden op iemand die niet gekozen werd door de 

familie, als ze overspelig zijn of er een (onterecht) vermoeden van overspel is. Mannen kunnen het risico 

lopen op eergerelateerd geweld als ze niet voldoen aan de sociale rol die van hen verwacht wordt. 

p. 43. Eergerelateerd geweld (zoals genitale verminking, gedwongen huwelijken) is een specifieke vorm van 

gendergerelateerd geweld die om een gerichte preventieve aanpak vraagt. E 

Maatregel 12. Binnen het nieuwe multidisciplinair expertisecentrum (zie maatregel 11) een eenheid oprichten 

om de nodige expertise te verzamelen, te ontwikkelen en te verspreiden en om professionals te 

ondersteunen in concrete situaties van eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken, in samenwerking 

met de instanties op niveau van de deelstaten die hierrond expertise hebben/verder ontwikkelen (bv. CAW’s, 

FJC’s, Réseau Mariage et Migration,…). 

Maatregel 41. Ondersteuning van projecten of initiatieven die inzetten op het voorkomen van genitale 

verminking, op eergerelateerd geweld in de ruimste zin (bvb 'gezinsdrama's’) of praktijken die mensen in een 

ongewenst seksueel of relationeel keurslijf dwingen. 

Maatregel 95. De opvang en begeleiding van slachtoffers van gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld 

en tienerpooiers versterken. 

Maatregel 102. Een grensoverschrijdend netwerk oprichten voor personendie vrezen voor hun veiligheid op 

lange termijn (in het bijzonder slachtoffers van eergerelateerd geweld) door vast te stellen welke diensten 

verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van een dergelijke samenwerking met hun Europese 

tegenhangers. 

129. Het College van procureurs-generaal uitnodigen tot de evaluatie en eventuele herziening van de 

omzendbrief over genitale verminking, gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld (COL 6/2017). 

https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/geweld/eergerelateerd_geweld
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/geweld/eergerelateerd_geweld
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Artikel 43 – Toepasselijkheid van strafbare feiten 

De overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten zijn van toepassing ongeacht de aard van de relatie tussen het 

slachtoffer en de dader. 

Resultaten 

Hervormd seksueel strafrecht in 2022: Wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek 

met betrekking tot het seksueel strafrecht 

De relatie tussen slachtoffer en dader speelt een rol inzake verzwarende omstandigheden. 

De straffen worden strenger. Het uitgangspunt is dat niet-consensuele seksuele handelingen zwaarder 

moeten bestraft kunnen worden. o Bij verkrachting wordt de straf verdubbeld: na toepassing van de 

correctionalisering, van 1 maand tot 5 jaar naar 6 maand tot 10 jaar. De basisstraf wordt verhoogd indien er 

sprake is van een verzwarende omstandigheid. Bij het basismisdrijf verkrachting zal de rechter de 

mogelijkheid krijgen om een ander soort straf op te leggen zoals bijvoorbeeld een verplichte behandeling als 

probatiestraf om te werken aan een seksuele problematiek. o De wetgever voert een reeks verzwaarde 

misdrijven in: wanneer niet-consensuele handelingen gepaard gaan met foltering, opsluiting of zwaar 

geweld; of gepleegd worden onder bedreiging van een wapen of na toediening van weerloosmakende of 

remmingverlagende stoffen (‘spiking’) of ten aanzien van minderjarigen onder 16 jaar. 3 o Op voyeurisme 

(niet langer alleen van toepassing op mensen die ontbloot zijn) staan straffen van 6 maanden tot 5 jaar cel 

(al kan die straf nog hoger liggen als er verzwarende omstandigheden zijn). Voor verkrachting riskeert een 

dader 6 maanden tot 10 jaar cel (maar ook hier kunnen er verzwarende omstandigheden zijn). o Ook incest 

is een verzwaard misdrijf. Het wordt benoemd als seksuele handelingen gepleegd ten nadele van een 

minderjarige door een familielid tot de derde graad of iemand met een soortgelijke positie in het gezin. De 

maximumstraf voor een ouder die zijn kind jonger dan 16 jaar aanrandt zonder geweld gaat van 15 naar 20 

jaar. Is het kind meerderjarig, dan spreekt het strafrecht niet over incest maar van niet-consensuele 

intrafamiliale seksuele betrekkingen. o Er zijn enerzijds verzwaarde misdrijven en anderzijds verzwaarde 

factoren en die komen op verschillende plaatsen voor in het hervormd seksueel strafrecht. Voor verzwaarde 

misdrijven voorziet de wetgever in een hogere wettelijke strafvork. De rechter moet bij de keuze van de 

(zwaarte van de) straf rekening houden met de verzwaarde factoren binnen de wettelijke strafvork. 

Voorbeelden van verzwaarde factoren: een misdrijf gepleegd door een arts tijdens de uitoefening van zijn 

beroep op een minderjarige jonger dan tien jaar of vanwege culturele drijfveren, gewoontes, tradities, religie 

of zogenaamde eer. o Alle verzwarende omstandigheden doen de maximumstraf verhogen met 5 jaar. 

Daarnaast kan een rechter nog steeds bijkomende straffen opleggen zoals een contactverbod of een 

ontzetting uit de burgerlijke rechten.  

Artikel 44 – Rechtsmacht 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om rechtsmacht te vestigen met 

betrekking tot een overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gesteld feit, indien dit strafbare feit wordt gepleegd: 

a op hun grondgebied; of b aan boord van een schip dat onder hun vlag vaart; of c aan boord van een 

overeenkomstig hun wetgeving ingeschreven luchtvaartuig; of d door een van hun onderdanen; of e door 

een persoon die op hun grondgebied haar of zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft.  

2 De partijen streven ernaar de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn te nemen om rechtsmacht 

te vestigen met betrekking tot de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten wanneer ze zijn 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/03/21/2022031330/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/03/21/2022031330/staatsblad
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gepleegd tegen een van hun onderdanen of een persoon die op hun grondgebied haar of zijn vaste woon- of 

verblijfplaats heeft.  

3 Voor de vervolging van de overeenkomstig de artikelen 36, 37, 38 en 39 van dit Verdrag strafbaar gestelde 

feiten nemen de partijen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat hun 

rechtsmacht niet afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat de feiten strafbaar zijn op het grondgebied 

waar zij zijn gepleegd.  

4 Voor de vervolging van de overeenkomstig de artikelen 36, 37, 38 en 39 van dit Verdrag strafbaar gestelde 

feiten nemen de partijen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat hun 

rechtsmacht uit hoofde van het eerste lid, letters d en e, niet afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde 

dat vervolging slechts kan worden ingesteld na aangifte door het slachtoffer ter zake van het strafbare feit of 

overlegging van informatie door de staat van de plaats waar het feit is gepleegd.  

5 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om rechtsmacht te vestigen met 

betrekking tot de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten, in gevallen waarin een vermoedelijke 

dader zich op hun grondgebied bevindt en zij die persoon niet uitleveren aan een andere partij, uitsluitend op 

grond van diens nationaliteit.  

6 Wanneer meer dan een partij rechtsmacht opeist met betrekking tot een overeenkomstig dit Verdrag 

strafbaar gesteld vermoedelijk gepleegd feit, raadplegen de betrokken partijen, wanneer dat passend is, 

elkaar teneinde te bepalen wiens rechtsmacht het meest geëigend is ten behoeve van strafvervolging.  

7 Onverminderd de algemene normen van het internationale recht sluit dit Verdrag geen enkele rechtsmacht 

uit in strafzaken die een partij in overeenstemming met haar nationale recht uitoefent. 

Resultaten 

? 

Artikel 45 – Sancties en maatregelen 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat op de overeenkomstig 

dit Verdrag strafbaar gestelde feiten doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen worden gesteld, rekening 

houdend met de ernst van de feiten. Deze sancties omvatten, wanneer dat passend is, vrijheidsberovende straffen die 

tot uitlevering kunnen leiden.  

2 De partijen kunnen ter zake van daders andere maatregelen aannemen, zoals:  

- controle van of toezicht op veroordeelden;  

- ontzetting uit de ouderlijke macht, indien de belangen van het kind, die tevens de veiligheid van het slachtoffer kunnen 

omvatten, niet op andere wijze gewaarborgd kunnen worden. 

Resultaten 

Hervormd seksueel strafrecht in 2022: Wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek 

met betrekking tot het seksueel strafrecht 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/03/21/2022031330/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/03/21/2022031330/staatsblad
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Het uitgangspunt is dat niet-consensuele seksuele handelingen zwaarder moeten bestraft kunnen worden. o 

Bij verkrachting wordt de straf verdubbeld: na toepassing van de correctionalisering, van 1 maand tot 5 jaar 

naar 6 maand tot 10 jaar. De basisstraf wordt verhoogd indien er sprake is van een verzwarende 

omstandigheid. Bij het basismisdrijf verkrachting zal de rechter de mogelijkheid krijgen om een ander soort 

straf op te leggen zoals bijvoorbeeld een verplichte behandeling als probatiestraf om te werken aan een 

seksuele problematiek. o De wetgever voert een reeks verzwaarde misdrijven in: wanneer niet-consensuele 

handelingen gepaard gaan met foltering, opsluiting of zwaar geweld; of gepleegd worden onder bedreiging 

van een wapen of na toediening van weerloosmakende of remmingverlagende stoffen (‘spiking’) of ten 

aanzien van minderjarigen onder 16 jaar. 3 o Op voyeurisme (niet langer alleen van toepassing op mensen 

die ontbloot zijn) staan straffen van 6 maanden tot 5 jaar cel (al kan die straf nog hoger liggen als er 

verzwarende omstandigheden zijn). Voor verkrachting riskeert een dader 6 maanden tot 10 jaar cel (maar 

ook hier kunnen er verzwarende omstandigheden zijn). o Ook incest is een verzwaard misdrijf. Het wordt 

benoemd als seksuele handelingen gepleegd ten nadele van een minderjarige door een familielid tot de 

derde graad of iemand met een soortgelijke positie in het gezin. De maximumstraf voor een ouder die zijn 

kind jonger dan 16 jaar aanrandt zonder geweld gaat van 15 naar 20 jaar. Is het kind meerderjarig, dan 

spreekt het strafrecht niet over incest maar van niet-consensuele intrafamiliale seksuele betrekkingen. o Er 

zijn enerzijds verzwaarde misdrijven en anderzijds verzwaarde factoren en die komen op verschillende 

plaatsen voor in het hervormd seksueel strafrecht. Voor verzwaarde misdrijven voorziet de wetgever in een 

hogere wettelijke strafvork. De rechter moet bij de keuze van de (zwaarte van de) straf rekening houden met 

de verzwaarde factoren binnen de wettelijke strafvork. Voorbeelden van verzwaarde factoren: een misdrijf 

gepleegd door een arts tijdens de uitoefening van zijn beroep op een minderjarige jonger dan tien jaar of 

vanwege culturele drijfveren, gewoontes, tradities, religie of zogenaamde eer. o Alle verzwarende 

omstandigheden doen de maximumstraf verhogen met 5 jaar. Daarnaast kan een rechter nog steeds 

bijkomende straffen opleggen zoals een contactverbod of een ontzetting uit de burgerlijke rechten.  

Artikel 46 – Strafverzwarende omstandigheden 

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de volgende 

omstandigheden, voor zover deze niet reeds tot de bestanddelen van het strafbare feit behoren, in aanmerking kunnen 

worden genomen, overeenkomstig de relevante bepalingen van het nationale recht, als strafverzwarende 

omstandigheden bij het bepalen van de straf met betrekking tot de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten: 

a het strafbare feit is gepleegd tegen een voormalige of huidige echtgenoot of partner die wordt erkend volgens het 

nationale recht, door een lid van het gezin, een persoon die samenwoont met het slachtoffer of een persoon die misbruik 

heeft gemaakt van haar of zijn macht;  

b het strafbare feit of de daaraan gerelateerde strafbare feiten zijn bij herhaling gepleegd;  

c het strafbare feit is gepleegd tegen een persoon die door bepaalde omstandigheden kwetsbaar is gemaakt;  

d het strafbare feit is gepleegd tegen of in de aanwezigheid van een kind;  

e het strafbare feit is gepleegd door twee of meer personen die gezamenlijk optraden;  

f het strafbare feit is voorafgegaan door of ging vergezeld van extreem geweld;  

g het strafbare feit is gepleegd met behulp van of onder bedreiging met een wapen;  

h het strafbare feit heeft geleid tot zwaar lichamelijk letsel van of ernstige mentale schade bij het slachtoffer;  

i de dader is eerder veroordeeld wegens soortgelijke strafbare feiten. 
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Aanbevelingen GREVIO 

167. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten aan om de wetgeving en relevante juridische 

praktijken te herzien om te bepalen in welke mate deze moeten worden gewijzigd om rekening te 

houden met de omstandigheden beschreven in artikel 46 van het Verdrag van Istanbul; met als doel 

het in overweging nemen van verzwarende omstandigheden bij straffen inzake geweldvormen die 

onder het Verdrag vallen.  

Resultaten 

Hervormd seksueel strafrecht in 2022: Wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek 

met betrekking tot het seksueel strafrecht 

Het uitgangspunt is dat niet-consensuele seksuele handelingen zwaarder moeten bestraft kunnen worden. o 

Bij verkrachting wordt de straf verdubbeld: na toepassing van de correctionalisering, van 1 maand tot 5 jaar 

naar 6 maand tot 10 jaar. De basisstraf wordt verhoogd indien er sprake is van een verzwarende 

omstandigheid. Bij het basismisdrijf verkrachting zal de rechter de mogelijkheid krijgen om een ander soort 

straf op te leggen zoals bijvoorbeeld een verplichte behandeling als probatiestraf om te werken aan een 

seksuele problematiek. o De wetgever voert een reeks verzwaarde misdrijven in: wanneer niet-consensuele 

handelingen gepaard gaan met foltering, opsluiting of zwaar geweld; of gepleegd worden onder bedreiging 

van een wapen of na toediening van weerloosmakende of remmingverlagende stoffen (‘spiking’) of ten 

aanzien van minderjarigen onder 16 jaar. 3 o Op voyeurisme (niet langer alleen van toepassing op mensen 

die ontbloot zijn) staan straffen van 6 maanden tot 5 jaar cel (al kan die straf nog hoger liggen als er 

verzwarende omstandigheden zijn). Voor verkrachting riskeert een dader 6 maanden tot 10 jaar cel (maar 

ook hier kunnen er verzwarende omstandigheden zijn). o Ook incest is een verzwaard misdrijf. Het wordt 

benoemd als seksuele handelingen gepleegd ten nadele van een minderjarige door een familielid tot de 

derde graad of iemand met een soortgelijke positie in het gezin. De maximumstraf voor een ouder die zijn 

kind jonger dan 16 jaar aanrandt zonder geweld gaat van 15 naar 20 jaar. Is het kind meerderjarig, dan 

spreekt het strafrecht niet over incest maar van niet-consensuele intrafamiliale seksuele betrekkingen. o Er 

zijn enerzijds verzwaarde misdrijven en anderzijds verzwaarde factoren en die komen op verschillende 

plaatsen voor in het hervormd seksueel strafrecht. Voor verzwaarde misdrijven voorziet de wetgever in een 

hogere wettelijke strafvork. De rechter moet bij de keuze van de (zwaarte van de) straf rekening houden met 

de verzwaarde factoren binnen de wettelijke strafvork. Voorbeelden van verzwaarde factoren: een misdrijf 

gepleegd door een arts tijdens de uitoefening van zijn beroep op een minderjarige jonger dan tien jaar of 

vanwege culturele drijfveren, gewoontes, tradities, religie of zogenaamde eer. o Alle verzwarende 

omstandigheden doen de maximumstraf verhogen met 5 jaar. Daarnaast kan een rechter nog steeds 

bijkomende straffen opleggen zoals een contactverbod of een ontzetting uit de burgerlijke rechten.  

Artikel 47 – Vonnissen gewezen door een andere 

partij 

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te voorzien in de mogelijkheid bij het 

bepalen van de straf rekening te houden met onherroepelijke vonnissen die door een andere partij zijn gewezen met 

betrekking tot de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/03/21/2022031330/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/03/21/2022031330/staatsblad
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Resultaten 

? 

Artikel 48 – Verbod op verplichte alternatieve 

procedures voor geschillenregeling of veroordeling 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn ten behoeve van een verbod op verplichte 

alternatieve procedures voor geschillenregeling, met inbegrip van bemiddeling en verzoening, ter zake van alle vormen 

van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat indien betaling van een 

boete wordt gelast, naar behoren rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van de dader zijn of haar financiële 

verplichtingen jegens het slachtoffer na te komen. 

Aanbevelingen Schaduwrapport 

p. 72. Verbieden aan diensten die gespecialiseerd zijn in hulp en steun aan kinderen om de 

directe confrontatie en/of bemiddeling met de ouders die geweld plegen aan te gaan.  

 

p. 84. Bemiddelaars opleiden in de mechanismen en gevolgen van intrafamiliaal geweld als een proces van 

dominantie dat na scheiding voortduurt of zelfs versterkt wordt (bedreigingen, instrumentalisatie van de 

kinderen) om die gevolgen beter te kunnen detecteren en om ervoor te zorgen dat er geen bemiddeling 

plaatsvindt in een context van intrafamiliaal geweld. 

Aanbevelingen GREVIO 

170. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om alle nodige maatregelen te nemen om 

ervoor te zorgen dat het gebruik van bemiddeling in gevallen van geweld tegen vrouwen is 

gebaseerd op de volledige eerbiediging van de rechten, behoeften en veiligheid van slachtoffers. 

Dergelijke maatregelen zouden moeten verzekeren dat: 

a. vrouwelijke slachtoffers van geweld aan wie bemiddeling in strafzaken wordt aangeboden, worden 

geïnformeerd over hun rechten in de context van een dergelijke procedure, met name wat betreft het niet-

verplichte karakter van bemiddeling; 

b. dat bemiddeling alleen wordt aangeboden / toegepast bij vrouwelijke slachtoffers van geweld die zich in 

een positie bevinden om vrij te beslissen om de procedure te aanvaarden of te weigeren; 

c. dat de rechters, bemiddelaars en juridische professionals die bij de beslissing betrokken zijn om 

bemiddeling toe te passen, worden getraind op het gebied van geweld tegen vrouwen  

en de risico's die slachtoffers kunnen lopen in de context van bemiddeling. 



Vrouwenraadnota Opvolging Verdrag van Istanbul - België en Vlaanderen - 2022 

 

 

130 

Resultaten 

Wetsvoorstel 15 januari 2021 tot wijziging van artikel 1734 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de 

verplichte bemiddeling uit te sluiten in geval van intrafamiliaal geweld. Doc 55K1742 

Uitgevoerd:  

Wet van 6 november 2022 teneinde te waarborgen dat de slachtoffers van geweld vooraf hebben ingestemd 

met een bemiddeling, een verzoening of een verwijzing naar een kamer voor minnelijke schikking 

Sinds 1 december 2022 mag een rechter geen gerechtelijke bemiddeling meer opleggen bij ernstige 

aanwijzingen dat de ene partij geweld, bedreigingen of een ander vorm van druk gebruikt of gebruikt heeft 

ten aanzien van de andere partij, bijvoorbeeld bij intrafamiliaal geweld. Het kan gaan over fysiek, seksueel, 

psychisch, economisch geweld,…Artikels van het gerechtelijk wetboek werden hiervoor aangepast. Het gaat 

over volgende procedures: de verzoening (artikel 731 tweede lid Ger. W.), verzoening (artikel 1253ter/1 Ger. 

W.), bemiddeling bij de familierechtbank (artikel 1253ter/1 Ger/w.), de echtscheiding op grond van 

onherstelbare ontwrichting (artikel 1255 §6 Ger. W.), ouderlijke verantwoordelijkheid (artikel 1322nonies Ger. 

W.). 

Voordien kon de rechter bemiddeling bevelen op verzoek van een van de partijen of wanneer hij meende dat 

verzoening mogelijk zou zijn. Enkel wanneer alle partijen ertegen waren, kon de rechter geen bemiddeling 

opleggen. Vanuit de Coalitie Samen tegen geweld op vrouwen (waarvan de Vrouwenraad lid is) was er 

protest tegen deze gang van zaken. De Coalitie kaartte dit aan in haar schaduwrapport (2019) inzake het 

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

huiselijk geweld van 2011 (het zogenaamde Verdrag van Istanbul): Report from an NGO Coalition "Together 

against Violence" - in French only. Vanuit de praktijk was immers duidelijk dat verplichte bemiddeling 

onmogelijk tot een gepaste verzoening kon leiden. Gewelddadige partners konden hierdoor controle blijven 

uitoefenen en het slachtoffer (en de kinderen) in hun greep houden. De verplichte bemiddeling was ook in 

strijd met de internationale verplichtingen (artikel 48 Verdrag van Istanbul). Bemiddeling kan nu enkel nog 

wanneer de rechter er zeker van is dat het slachtoffer van geweld er vrijwillig mee instemt (uitdrukkelijke 

mondelinge toestemming). 

Hoofdstuk 6 – Onderzoek, vervolging, 

procesrecht en beschermende maatregelen 

Artikel 49 – Algemene verplichtingen 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat onderzoeks- en 

gerechtelijke procedures met betrekking tot alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag zonder 

onnodige vertraging worden uitgevoerd en dat in alle fasen van de strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden 

met de rechten van het slachtoffer.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om, in overeenstemming met de 

grondbeginselen van de mensenrechten en met inachtneming van het genderperspectief op geweld, het daadwerkelijke 

onderzoek en de daadwerkelijke vervolging van overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten te waarborgen. 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=flwbn.cfm?lang=N&dossierID=1742&legislat=55
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/11/06/2022034083/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2022/11/06/2022034083/staatsblad
https://rm.coe.int/rapport-alternatif-belgique-shadow-report-belgium/1680931a73
https://rm.coe.int/rapport-alternatif-belgique-shadow-report-belgium/1680931a73
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Aanbevelingen Schaduwrapport 

p. 86-87 Algemene verplichtingen 

Toepassen en verruimen van de circulaires over zero tolerantie en de COL 6/2017 om de registratie te 

veralgemenen en de follow-up van klachten te vergemakkelijken inzake alle vormen van geweld tegen 

vrouwen in heel België.  

Gewelddossiers prioritair behandelen om de tijd die nodig is om klachten te verwerken en het risico van 

escalatie en recidive te verminderen.  

Het is noodzakelijk dat een PV wordt opgesteld door de politiediensten en naar de Procureur des Konings 

wordt gestuurd in geval van poging tot geweld tegen een vrouw. Poging tot geweld is immers ook een 

inbreuk. 

Een betere communicatie verzekeren tussen de instanties (politie, parket, onderzoeksrechter, magistraten) 

en in een schappelijk tijdsbestek voor de follow-up van klachten (registratie, codering, instructie, overdracht 

van nuttige informatie, bescherming, zorgen voor slachtoffers en daders, communicatie tussen 

referentiepersonen,…).  

Implementeren van een betere codering van geweld om meer accurate en gevarieerde 

gegevensverzameling mogelijk te maken.  

Geregeld magistraten aanwijzen die vervangen moeten worden (taak van het Parketgeneraal). Verplichting 

voor de parketten om aan de politiezones de namen te vragen van de referentiepersonen.  

Een instantie aanwijzen om een lijst op te stellen en bij te houden van alle referentiepersonen op het vlak 

van geweld bij de Parketten en de politiezones, conform de COL 04/2006 et COL 06/2017. Deze lijst ter 

beschikking stellen van de verschillende slachtoffer- en hulpverleningsdiensten.  

Een regelmatige en systematische evaluatie van de toepassing van de COL’s (omzendbrieven). 

Resultaten 

Recentere omzendbrieven van het College van Procureurs-generaal: 

- De Ministeriële omzendbrief 29 mei 2019 met betrekking tot het stalkingalarm in het kader van 

geweld door ex-partners, de zogenaamde COL app stalking: systeem van oproep via app 112 (+ 

sms dienst doven) die prioritair behandeld wordt door meldkamer. Pilootproject i.s.m. 

ASTRID/CIC/CRI/PG OVL/Lokale pol Gent. 

- COL 04/2020:  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 eerstelijnsrisico-evaluatie 

inzake partnergeweld 

https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_04_2020_viclas.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_04_2020_viclas.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_04_2020_viclas.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_15_2020_-_tool_risico-evaluatie_-_outil_evaluation_du_risque.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_15_2020_-_tool_risico-evaluatie_-_outil_evaluation_du_risque.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_15_2020_-_tool_risico-evaluatie_-_outil_evaluation_du_risque.zip
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- COL 20/2020:  Veralgemening van het herbezoek door de politiediensten in situaties van 

partnergeweld tijdens de coronacrisis 

- COL 03/2021: Gemeenschappelijke omzendbrief over de audiovisuele opname van het verhoor van 

minderjarige en  kwetsbare meerderjarige slachtoffers of getuigen van misdrijven  

Artikel 50 – Onmiddellijke respons, preventie en 

bescherming 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de 

verantwoordelijke recht handhavende autoriteiten onverwijld en adequaat reageren op alle vormen van 

geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag door de slachtoffers adequate en onmiddellijke 

bescherming te bieden.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de 

verantwoordelijke recht handhavende autoriteiten onverwijld en passend overgaan tot preventie van en 

bescherming tegen alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag, met inbegrip van 

het inzetten van preventieve operationele maatregelen en het vergaren van bewijsmateriaal. 

Aanbevelingen Schaduwrapport 

p. 89. Onmiddellijk handelen – preventie en bescherming: 

Een goede toepassing van de basismissies van de politie moet helpen om gevallen van disfunctioneren op 

te lossen. Dit omvat de implementatie van geïntegreerd beleid.  

Een adequate monitoring door de politie van gevallen van geweld: adequate en onmiddellijke bescherming 

en informatie moet worden verstrekt in situaties die een risico vormen voor vrouwen, zelfs als de uitgevoerde 

handelingen nog geen overtreding zijn. 

1. Rapportage aan en onderzoeken door wetshandhavingsinstanties 

Aanbevelingen GREVIO 

185. Naast verdere inspanningen om de omvang van niet-gemelde gewelddaden aan het licht te 

brengen, moedigt GREVIO de Belgische autoriteiten sterk aan om alle relevante 

wetshandhavingsinstanties te versterken met de nodige middelen, kennis en middelen om 

onmiddellijk en adequaat te reageren op alle vormen van geweld die onder het Verdrag van Istanbul 

vallen. In het bijzonder moeten de autoriteiten:  

a. zorgen voor gendermainstreaming in documenten over het strafrechtelijk beleid en in relevante tools om 

rekening te houden met de ongelijke dynamiek tussen vrouwen en mannen in situaties van geweld, samen 

met de onevenredige impact van geweld op vrouwen; 

b. overwegen om het coderingssysteem dat door wetshandhavingsinstanties wordt gebruikt te herzien om 

ervoor te zorgen dat het de aard en de ernst van de handelingen en het gevaar voor het slachtoffer 

weerspiegeld worden; 

https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col20_2020_revisite_fr-nl.pdf
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col20_2020_revisite_fr-nl.pdf
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_03-2021.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_03-2021.zip
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c. maatregelen nemen om de effectieve uitvoering van het relevante strafrechtelijke beleidsinstrumenten te 

waarborgen, door versterking van het systeem van leidende professionals, regelmatig evalueren hoe ze 

worden toegepast, in samenwerking met gespecialiseerde ngo's en instellingen, en ervoor zorgen dat de 

bevindingen van de evaluatie openbaar worden gemaakt; 

d. de informatieverstrekking en begeleiding van wetshandhavingsinstanties aan slachtoffers verbeteren via 

een robuust partnerschap met slachtofferhulp en ondersteuningsdiensten en NGO's die gespecialiseerd zijn 

in slachtofferhulp. 

Resultaten 

2022:  

In het najaar 2022 werd de eerste lezing van het VOORONTWERP VAN WET INZAKE DE PREVENTIE EN 

DE BESTRIJDING VAN FEMINICIDES,  GENDERGERELATEERDE DODINGEN EN HET GEWELD DAT 

DAAR AAN VOORAF GAAT door de regering goedgekeurd. 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 

Maatregel 7. Nadenken over de definitie van " feminicide" en "dwangmatige controle" met het oog op een 

betere toepassing in de uitvoering van het beleid. 

Maatregel 24. De mogelijkheid bestuderen om een mechanisme in te stellen voor de analyse van moorden 

op basis van gender, met bijzondere aandacht voor feminicides. Met dit mechanisme wordt gestreefd naar 

een betere kennis over de slachtoffers (hun geslacht, leeftijd en relatie tot de pleger) en naar rapportage 

over de omstandigheden van deze moorden (zoals de dag en het tijdstip, de plaats en de gebruikte middelen 

om de daad te plegen) 

2. De rol van vervolging en het aantal veroordelingen 

190. Om een einde te maken aan de straffeloosheid van daders en het risico van recidive te 

voorkomen, moedigt GREVIO de Belgische autoriteiten sterk aan: 

a. te zorgen voor de uitvoering van misdaadbeleid dat voorrang geeft aan alle vormen van geweld 

tegen vrouwen, inclusief poging tot geweld, en om hun inspanningen verder te zetten om ervoor te 

zorgen dat strafrechtelijke onderzoeken en procedures met betrekking tot dergelijke gevallen 

effectief kunnen worden uitgevoerd, terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat eventuele 

maatregelen die hiertoe worden genomen, worden ondersteund door voldoende financiering; 

b. om ervoor te zorgen dat veroordeling in gevallen van geweld tegen vrouwen, inclusief huiselijk 

geweld, evenredig zijn met de ernst van het misdrijf en dat de afschrikkende functie van sancties 

behouden blijft. 

Antwoord België 

§ 185. De overheid verwijst naar § 49. 

Wachten op wijziging strafrecht. 
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Artikel 51 – Risico-inventarisatie en risicobeheer 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat alle relevante 

autoriteiten het risico op de dood, de ernst van de situatie en de kans op herhaling van het geweld beoordelen teneinde 

de risico’s te beheersen en zo nodig gecoördineerd te zorgen voor veiligheid en ondersteuning.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat er bij de in het eerste lid 

bedoelde beoordeling, in alle fasen van het onderzoek en bij de uitvoering van beschermende maatregelen, rekening 

wordt gehouden met het feit dat de plegers van daden van geweld die vallen onder de reikwijdte van het Verdrag in het 

bezit zijn van of toegang hebben tot vuurwapens. 

Aanbevelingen Schaduwrapport 

p. 90. Risicotaxatie veralgemenen: 

Toepassing van risicotaxatie veralgemenen, op basis van een lectuur van geweld in termen van dominantie, 

waardoor de detectie van signalen gemakkelijker wordt. Het gaat om signalen die een aanwijzing kunnen 

zijn voor gendergerelateerd geweld en verergering van gevaar kunnen betekenen.  

Deze risicotaxatie moet leiden tot de identificatie van een geïndividualiseerde aanpak. Risico's moeten 

regelmatig worden beoordeeld, zodat de veiligheid altijd verzekerd is. 

Aanbevelingen GREVIO 

196.GREVIO dringt er bij de Belgische autoriteiten op aan:  

a. een genderperspectief te integreren in risicobeoordeling en risicobeheersprocedures en om een 

brede verspreiding van deze procedures voor alle vormen van geweld tegen vrouwen binnen alle 

wettelijke instanties die bij de behandeling van zaken van gendergerelateerd geweld betrokken zijn, 

te verzekeren; 

b. ervoor zorgen dat risicotaxaties in alle relevante stadia van de procedure worden herhaald, in het 

bijzonder aan het einde van eventuele beschermende maatregelen, rekening houdend met de 

standpunten en zorgen geuit door slachtoffers en het toestaan dat slachtoffers zich laten 

vertegenwoordigen door een gespecialiseerde ondersteunende dienst; 

c. te overwegen om een systeem op te zetten, zoals een partnermoord beooordelingsmechanisme 

voor de analyse van alle gevallen van gendergerelateerde moorden met de bedoeling om ze te 

voorkomen, de veiligheid van vrouwen te garanderen en het principe van verantwoording vanwege 

zowel de daders als de verschillende instanties die in contact staan met de partijen te hoog in het 

vaandel te voeren. 

Raad van Europa Comité van de Partijen 

Aanbeveling: een genderperspectief integreren in de bestaande risicobeoordeling en 

risicobeheerprocedures en ervoor zorgen dat ze worden gebruikt in verband met alle vormen van 

geweld tegen vrouwen door alle relevante wettelijke instanties in alle relevante stadia van de 

procedure, met name aan het einde van eventuele beschermende maatregelen waarbij terdege 

rekening wordt gehouden met de zorgen van de slachtoffers en de slachtoffers de mogelijkheid 
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bieden zich te laten vertegenwoordigen door een gespecialiseerde ondersteuningsdienst (paragraaf 

196). 

Resultaten 

Vlaanderen: 

In 2021 is een visietekst uitgewerkt over het gebruik van risicotaxatie-instrumenten binnen de Justitiehuizen. 

België: 

Omzendbrief van het College van Procureurs-generaal: 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 eerstelijnsrisico-evaluatie inzake partnergeweld 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER V Het strafrechtelijk beleid inzake gendergerelateerd geweld bijsturen en moderniseren, met 

bijzondere aandacht voor de bescherming van slachtoffers en hun erkenning als zodanig 

Specifieke doelstelling: Toezien op een beoordeling en beheer van risico’s op geweld 

Maatregel 137. Het College van procureurs-generaal uitnodigen om, in overleg met de politiediensten, te 

onderzoeken of de risicobeoordeling door politie en justitie overeenkomstig de omzendbrief COL 15/2020 

kan worden versterkt door de invoering van overlegmomenten in de grootste parketten en politieregio's 

waarbij het openbaar ministerie en de plaatselijke politie zijn betrokken en waarin vertegenwoordigers van 

politie en openbaar ministerie op quasi-permanente basis gevallen van geïdentificeerd partnergeweld, 

evalueren en beoordelen. In voorkomend geval, de haalbaarheid en de randvoorwaarden, onder meer naar 

bijkomende personele en materiële middelen, voor de oprichting van een dergelijke permanente 

overlegstructuur te onderzoeken. 

Maatregel 138. Een debriefingsysteem rond partnergeweld aanmoedigen tussen PZ en referentiemagistraat 

op casusniveau, met inbegrip van het stimuleren van de toepassing van col 15/2020 en dit naar analogie 

met vervolgingsbeleid. 

Maatregel 139. Garanderen dat waar van toepassing het genderperspectief in de tools voor risico-evaluatie 

en -beheer wordt gebruikt en het bevorderen van een meer adequate toepassing van deze instrumenten 

door alle betrokken actoren. 

Maatregel 140: Risicobeoordeling voor onder andere daders van seksueel geweld structureel maken op alle 

niveaus van de strafrechtsketen: voor veroordeling, tijdens de procedure en na veroordeling, 

overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. 

Maatregel 141: De noodzaak onderzoeken van het integreren van risicobeoordelingsprocedure in gezags-, 

verblijfs- en omgangsregels en dit om in geweldsituaties het belang van het kind te kunnen bepalen. De 

deelstaten bepalen de beoordelingsprocedures door rekening te houden met alle elementen die onder de 

aandacht van een dienst zijn gebracht en door hen zijn waargenomen en die, na kruiscontrole, het mogelijk 

maken het risico op recidive in te schatten en/of bij deze gebruik te maken van een specifiek instrument. 

https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_15_2020_-_tool_risico-evaluatie_-_outil_evaluation_du_risque.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_15_2020_-_tool_risico-evaluatie_-_outil_evaluation_du_risque.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col_15_2020_-_tool_risico-evaluatie_-_outil_evaluation_du_risque.zip
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Maatregel 142. Inzetten op het verhogen van en het betrekken van gerechtsdeskundigen met de nodige 

opleiding inzake profilering en risicobeoordeling van plegers van alle vormen van gendergerelateerd geweld 

en het gebruik van gevalideerde tools. 

Artikel – 52 Spoedeisende locatieverboden en Artikel 

53 – Gebieds- of contactverboden of 

beschermingsbevelen 

Artikel 52 Spoedeisende locatieverboden  

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de bevoegde autoriteiten 

gerechtigd worden een pleger van huiselijk geweld bij onmiddellijk gevaar te bevelen onverwijld de woning van het 

slachtoffer of van de persoon die gevaar loopt gedurende een toereikende periode te verlaten en de pleger te verbieden 

deze woning te betreden of contact op te nemen met het slachtoffer of de persoon die gevaar loopt. Bij uit hoofde van dit 

artikel genomen maatregelen wordt prioriteit verleend aan de veiligheid van slachtoffers of personen die gevaar lopen.  

Artikel 53 Gebieds- of contactverboden of beschermingsbevelen  

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat adequate gebieds- of 

contactverboden of beschermingsbevelen kunnen worden getroffen voor slachtoffers van alle vormen van geweld die 

vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de in het eerste lid 

bedoelde gebieds- of contactverboden of beschermingsbevelen:  

- onmiddellijk en zonder onnodige financiële of administratieve lasten voor het slachtoffer getroffen kunnen worden; 

- kunnen worden getroffen voor een vastgestelde termijn of totdat ze worden aangepast of opgeheven;  

- indien nodig, op verzoek kunnen worden getroffen met onmiddellijke werking;  

- zelfstandig of in aanvulling op andere juridische procedures kunnen worden getroffen;  

- kunnen worden getroffen in vervolgprocedures.  

3 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat overtredingen van 

gebieds- of contactverboden of beschermingsbevelen getroffen uit hoofde van het eerste lid bestraft worden met 

doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke of andere juridische sancties. 

Meer info: Council of Europe, EMERGENCY BARRING ORDERS IN SITUATIONS OF DOMESTIC 

VIOLENCE: ARTICLE 52 OF THE ISTANBUL CONVENTION. A collection of papers on the Council of 

Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 2017. 

Aanbevelingen Schaduwrapport 

p. 93 Tijdelijk huisverbod:  

In het geval van intrafamiliaal geweld, moeten slachtoffers kunnen kiezen of ze in het huis blijven of het 

willen verlaten. In beide gevallen moet de veiligheid op lange termijn verzekerd blijven en dit op basis van 

een betere samenwerking tussen sociale ondersteuningsdiensten, gerechtelijke diensten en politie, die 

https://rm.coe.int/article-52-convention-istanbul-english-version/168073cae6
https://rm.coe.int/article-52-convention-istanbul-english-version/168073cae6
https://rm.coe.int/article-52-convention-istanbul-english-version/168073cae6
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risico’s evalueren en de veiligheid plannen (bijvoorbeeld door sloten te vervangen, buitenverlichting met 

bewegingsmelder, waakzaamheid van de politie).  

Afzwakking van de strikte toepassingsvoorwaarden van de wetten op tijdelijke uithuiszetting en prioritaire 

toewijzing van de woonst, zodanig dat alle slachtoffers ervan kunnen genieten, ongeacht hun verblijfsstatus, 

hun huwelijkse staat, hun financiële bronnen of de situatie van hun partner.  

Bij een gerechtelijk bevel dat tijdelijk de toegang tot de woonst verbiedt, moet de dader bewaakt worden om 

zo de effectieve veiligheid van het slachtoffer te verzekeren. Wanneer het bevel niet nageleefd wordt, erop 

toezien dat er sancties uitgesproken worden om recidive te vermijden. 

p. 95. Beschermingsmaatregelen voor kinderen: 

Wanneer een slachtoffer van geweld in een opvanghuis verblijft, het adres geheimhouden en verzekeren dat 

alle correspondentie (school, werk, facturen, enz.) rechtstreeks bij het slachtoffer terecht komt.  

Alle nodige maatregelen en specifieke garanties treffen tijdens een verhoor van een minderjarige (door de 

politie, de familierechercheurs, de officier van justitie, enz.). Het kind mag niet samen met de pleger van het 

geweld vertrekken na het verhoor, vooraleer een rechterlijke uitspraak is gedaan. Politie, familierechters, 

openbare aanklagers, enz. moeten opgeleid worden om kinderen te verhoren vanuit de invalshoek dat 

kinderen slachtoffers zijn. Ze ook bewust maken van de gevolgen van huiselijk geweld, zoals dominantie van 

één van de partners die blijft duren of erger wordt na de scheiding (bedreigingen, de kinderen gebruiken om 

dingen te verkrijgen). De begeleiding van jongeren die getuigen of slachtoffer waren van geweld na de 

leeftijd van 18 jaar verlengen tot de leeftijd van 25 jaar, door de betrokken jeugdhulpaanbieders. 

Aanbevelingen GREVIO 

203. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan:  

a. de inspanningen op te voeren om het gebruik van contactverbod en beschermingsbevelen te 

verhogen door hun nut te promoten en hun waakzame handhaving te verzekeren; 

b. het wegnemen van belemmeringen in wetgeving en/of in de praktische uitvoering van bestaande 

beschermingsmechanismen, in het bijzonder het feit dat slachtoffers een bezettingsvergoeding 

betalen als ze in de woning kunnen blijven kan dit de toegang tot deze regeling ernstig beperken; 

c. beoordelen van het implementatieniveau van bestaande mechanismen, inclusief burgerlijk 

rechtsmechanismen, door relevante gegevens te verzamelen; 

d. slachtoffers actief door te verwijzen naar gespecialiseerde vrouwenondersteuningsdiensten die 

slachtoffers helpen hun recht op beschermende maatregelen uitoefenen. 

Resultaten 

Omzendbrieven van het College van Procureurs-generaal: 

COL 18/2012: Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, van de minister van 
Binnenlandse zaken en van het College van procureurs-generaal betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval 
van huiselijk geweld en herziene versie 05/03/2020: Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van 

https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_18_2012.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_18_2012.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_18_2012.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_18_2012.zip
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Justitie, van de minister van Binnenlandse zaken en van het College van procureurs-generaal betreffende 
het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld 
COL 20/2020:  Veralgemening van het herbezoek door de politiediensten in situaties van partnergeweld 

tijdens de coronacrisis 

Het aantal bij de correctionele parketten van België geopende dossiers inzake tijdelijk huisverbod dat tussen 

1 januari 2017 en 31 december 2020 werd geregistreerd. De gegevens zijn uitgesplitst per parket en per jaar 

van instroom: er zijn 863 dossiers inzake tijdelijk huisverbod geregistreerd als niet-strafrechtelijke zaak, 

waarvan 243 in 2019 en 292 in 2020. Het parket Eupen meldt dat sinds 2016 10 maatregelen van tijdelijk 

huisverbod werden genomen. Het parket Luik meldt dat in 2020 één maatregel van tijdelijk huisverbod werd 

opgelegd. Uit de uitsplitsing van de dossiers per parket blijkt dat er grote onderlinge verschillen zijn. Bij het 

parket Limburg werden immers 414 dossiers (ofwel 58,97 %) geregistreerd, terwijl er slechts één zaak was 

voor het rechtsgebied Brussel (bij het parket Brussel). Bij het parket Antwerpen werden 201 maatregelen 

van tijdelijk huisverbod geregistreerd. Het succes in Limburg en Antwerpen kan deels ook te maken hebben 

met het bestaan van Family Justice Center. Sommige instanties hebben evenwel daadwerkelijk geen zaken 

van tijdelijk huisverbod gekend aangezien zij de voorkeur geven aan andere soorten maatregelen. 

Desalniettemin kan worden vastgesteld dat er vier parketten zijn die in 2020 een tijdelijk huisverbod hebben 

opgelegd, terwijl dat in de jaren ervoor niet was gebeurd. Het gaat om de parketten Brussel (1x), Halle-

Vilvoorde (6x), Oost-Vlaanderen (5x) en Charleroi (3x). Tot slot moet worden verduidelijkt dat het mogelijk is 

- zoals het parket Antwerpen aangeeft - dat de politiediensten niet wisten dat er een tijdelijk huisverbod kan 

worden opgelegd in de gevallen waarin er geen strafrechtelijk misdrijf is vastgesteld. Er kan dan ook worden 

gesteld dat de maatregel van tijdelijk huisverbod in veel gevallen niet langer wenselijk was op het tijdstip 

waarop het parket in kennis werd gesteld van de situatie, aangezien het niet onmiddellijk op de hoogte werd 

gebracht. In de gevallen waarin strafrechtelijke misdrijven werden vastgesteld, hebben de parketten 

overigens vaker gebruikgemaakt van andere soorten maatregelen die als meer doeltreffend worden 

beschouwd (bijv. voorlopige hechtenis). De actoren worden gaandeweg bewustgemaakt van de 

mogelijkheden die het tijdelijk huisverbod biedt, zelfs bij gebrek aan misdrijf, en in de toekomst zou er vaker 

een beroep kunnen worden gedaan op deze maatregel. 

De statistisch analisten van het openbaar ministerie konden informatie extraheren met betrekking tot het 

aantal zaken van overtreding van het huisverbod die in dezelfde periode zijn ingestroomd bij de correctionele 

parketten aangezien de gegevensbank van het College van procureurs-generaal werkt met een specifieke 

tenlasteleggingscode aan de hand waarvan de zaken van overtreding van het tijdelijk huisverbod kunnen 

worden geselecteerd. De over die problematiek opgenomen zaken betreffen de misdrijven vastgesteld op 

grond van de volgende voornaamste of secundaire tenlasteleggingscode: 53G - overtreding tijdelijk 

huisverbod. De gegevens zijn uitgesplitst per parket en per jaar van instroom van de zaak. Tussen 1 januari 

2017 en 31 december 2020 werden 104 zaken van overtreding van het tijdelijk huisverbod geregistreerd in 

het informaticasysteem van de correctionele parketten. 

Bron: https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0047.pdf, p. 221-222. 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER V Het strafrechtelijk beleid inzake gendergerelateerd geweld bijsturen en moderniseren, met 

bijzondere aandacht voor de bescherming van slachtoffers en hun erkenning als zodanig 

Specifieke doelstelling: Uitvoering van (tijdelijke) uithuiszetting en beschermende maatregelen 

Maatregel 143: De belemmeringen identificeren voor het gebruik van de methode van het tijdelijk huisverbod 

(COL 18/2012, herzien versie 05/03/2020) en hoe deze kunnen worden weggewerkt. 

https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_18_2012.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_18_2012.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col20_2020_revisite_fr-nl.pdf
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col20_2020_revisite_fr-nl.pdf
https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0047.pdf
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Maatregel 144: Inspanningen leveren om slachtoffers van wie de pleger een tijdelijk huisverbod of 

uithuiszetting heeft gekregen beter te beschermen (bv. door middel van instrumenten zoals een mobile 

stalkingalarm voor slachtoffers, een enkelband voor elektronisch toezicht met een alarm voor de pleger als 

hij in de buurt van de woonplaats komt, enz.). 

→ 16 maart 2022: Invoering van het anti-stalkingalarm in West- en Oost-Vlaanderen, vóór een nationale 

uitrol in 2023. Bron: https://sarahschlitz.be/nl/nederlands-lalarme-antirapprochement-un-dispositif-de-

protection-des-victimes-de-violences-entre-ex-partenaires/    

Maatregel 145: Initiatieven nemen om de politie en het openbare ministerie beter bekend te maken met het 

tijdelijk huisverbod (COL 18/2012, herzien versie 05/03/2020). 

Maatregel 146: Verbetering indien mogelijk van het verzamelen van gegevens over het tijdelijk huisverbod. 

Andere relevante maatregelen zijn: 

Maatregel 13: Versterken van de ontplooiing van multidisciplinaire hulpverleningsvoorzieningen bij 

partnergeweld en/of intrafamiliaal geweld over het gehele grondgebied (Family Justice Center/IFG-Centra in 

Vlaanderen, Brussels proefproject gericht op een intersectorale aanpak van intrafamiliaal geweld, 

ontwikkeling van multidisciplinaire centra in Wallonië,…) 

Maatregel 57: Opstarten van gesprekken tussen de federale staat en de deelstaten met het oog op het 

versterken van de samenwerking inzake de behandeling van plegers van partnergeweld, waarbij ten minste 

de federale overheden van binnenlandse zaken, justitie, sociale zaken en volksgezondheid betrokken 

worden, en op deelstatelijk niveau de overheden verantwoordelijk voor gezinsbeleid, psychosociale 

hulpverlening, justitiehuizen, jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg, om op deze manier de basis te 

leggen voor een samenwerkingsakkoord. 

Maatregel 59: Opstarten van gesprekken tussen de federale staat en de deelstaten met het oog op het 

versterken van de samenwerking inzake de behandeling van plegers van partnergeweld, waarbij ten minste 

de federale overheden van binnenlandse zaken, justitie, sociale zaken en volksgezondheid betrokken 

worden, en op deelstatelijk niveau de overheden verantwoordelijk voor gezinsbeleid, psychosociale 

hulpverlening, justitiehuizen, jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg, om op deze manier de basis te 

leggen voor een samenwerkingsakkoord. 

Maatregel 60: Evalueren van verschillende benaderingen om na te gaan welke methoden, en instrumenten 

de beste impact op het terugdringen van recidive hebben. 

Maatregel 83: De huisvesting in vlucht- en opvanghuizen of transitwoningen kan als noodoplossing dienen 

voor de bescherming van slachtoffers in direct gevaar. Om op lange termijn bij te dragen tot de 

wederopbouw van een zelfstandig leven, zal bij de toewijzing van sociale huurwoningen de nodige aandacht 

gaan naar personen in een precaire woonsituatie. Op die manier kan de brug worden gemaakt tussen 

noodoplossing en stabiele huisvesting 

Artikel 54 – Onderzoek en bewijs 

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat bewijsmateriaal met 

betrekking tot de seksuele achtergrond en gedragingen van het slachtoffer in civiele of strafrechtelijke procedures 

uitsluitend wordt toegelaten indien dat relevant en noodzakelijk is. 

https://sarahschlitz.be/nl/nederlands-lalarme-antirapprochement-un-dispositif-de-protection-des-victimes-de-violences-entre-ex-partenaires/
https://sarahschlitz.be/nl/nederlands-lalarme-antirapprochement-un-dispositif-de-protection-des-victimes-de-violences-entre-ex-partenaires/
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Resultaten 

Hiervoor verwijzen we naar de werking van de Zorgcentra na seksueel geweld: 

https://www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar  

Artikel 55 – Procedures op verzoek van partijen en 

ambtshalve procedures 

1 De partijen waarborgen dat onderzoek naar of vervolging van de overeenkomstig de artikelen 35, 36, 37, 38 en 39 van 

dit Verdrag strafbaar gestelde feiten niet volledig afhankelijk zijn van een melding of aangifte door een slachtoffer indien 

het feit geheel of gedeeltelijk op hun grondgebied heeft plaatsgevonden en dat de procedure kan worden voortgezet 

wanneer het slachtoffer haar of zijn verklaring of aangifte intrekt.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat overheidsinstanties, 

non-gouvernementele organisaties en hulpverleners op het gebied van huiselijk geweld in overeenstemming met de 

voorwaarden voorzien in hun nationale recht slachtoffers op hun verzoek kunnen bijstaan en/of ondersteunen tijdens het 

onderzoek en de gerechtelijke procedures ter zake van de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten. 

Resultaten 

Wat betreft seksueel geweld verwijzen we naar de werking van de Zorgcentra na seksueel geweld: 

https://www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar  

Artikel 56 – Beschermingsmaatregelen 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om de rechten en belangen van slachtoffers te 

beschermen, met inbegrip van hun bijzondere behoeften als getuigen, tijdens alle fasen van het onderzoek en de 

gerechtelijke procedure, en met name door:  

a hen, alsmede hun familie en getuigen, te beschermen tegen intimidatie, vergelding en de mogelijkheid dat zij opnieuw 

slachtoffer worden;  

b te waarborgen dat de slachtoffers in elk geval worden geïnformeerd wanneer zij en hun familie gevaar zouden kunnen 

lopen wanneer de pleger ontsnapt of tijdelijk of definitief wordt vrijgelaten;  

c hen onder de voorwaarden voorzien in hun nationale recht te informeren over hun rechten, de voorzieningen waarover 

zij kunnen beschikken en het gevolg dat is gegeven aan hun aangifte, de tenlastelegging, het algemene verloop van het 

onderzoek of de procedure en hun rol daarin alsmede de uitkomst van hun zaak;  

d slachtoffers in de gelegenheid te stellen, op een wijze die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale 

recht, te worden gehoord, bewijzen aan te dragen en hun opvattingen, behoeften en punten van zorg te laten 

presenteren, rechtstreeks of via een tussenpersoon, en in overweging te worden genomen;  

e slachtoffers te voorzien van passende ondersteuning zodat hun rechten en belangen naar behoren kenbaar worden 

gemaakt en in aanmerking worden genomen;  

f te waarborgen dat er maatregelen kunnen worden getroffen om de privacy en reputatie van het slachtoffer te 

beschermen;  

https://www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar
https://www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar
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g te waarborgen dat contact tussen slachtoffers en daders binnen de gerechtsgebouwen en die van de handhavende 

instanties zo veel mogelijk wordt vermeden;  

h de slachtoffers bij te laten staan door onafhankelijke en competente tolken wanneer ze partij zijn in een procedure of 

bewijs aanvoeren;  

i de slachtoffers in de gelegenheid te stellen in de rechtszaal een getuigenverklaring af te leggen in overeenstemming 

met de regels van het nationale recht zonder fysiek aanwezig te zijn of ten minste zonder dat de vermoedelijke dader 

aanwezig is, met name met behulp van geschikte communicatietechnologie indien beschikbaar.  

2 Voor kinderen die het slachtoffer of getuige zijn van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld worden waar nodig 

bijzondere beschermende maatregelen getroffen, rekening houdend met de belangen van het kind. 

Resultaten 

Zie commentaar Vrouwenraad op het wetsontwerp hervorming seksueel strafrecht: 

http://vrouwenraad.be/file?fle=99064&ssn= , p. 12-13  

Het strafwetboek is veel meer vanuit het daderperspectief dan vanuit het slachtofferperspectief 

geconcipieerd. Het is een maatschappelijke vraag waard of de positie van het slachtoffer geen ruimer deel 

moet van uitmaken van het Strafwetboek.  

Artikel 57 – Rechtsbijstand 

De partijen voorzien in het recht op juridische bijstand en gratis rechtsbijstand voor slachtoffers onder de voorwaarden 

voorzien in hun nationale recht. 

Aanbevelingen Schaduwrapport 

p. 97. Juridische rechtsbijstand: 

De Salduz-wet toepassen, niet alleen voor de daders maar ook voor de slachtoffers van geweld (ook 

degenen met een onzekere verblijfsstatus) zodat ze gratis rechtshulp krijgen tijdens het verhoor. 

Verlaging van de gerechtskosten (rolrechten, processtukken, risico veroordeeld te worden tot betaling van 

proceskosten). 

Aanbevelingen GREVIO 

205. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten aan om ervoor te zorgen dat de voorwaarden in de 

interne wetgeving inzake het recht op rechtsbijstand geen buitensporige belemmeringen creëren 

voor slachtoffers die geen financiële middelen hebben en geen diensten van een advocaat kunnen 

betalen, om te genieten van gratis rechtsbijstand en juridische hulp. 

Resultaten 

Stavaza regelgeving:  

http://vrouwenraad.be/file?fle=99064&ssn=
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Juridische eerstelijns rechtsbijstand  

Iedereen kan terecht bij de juridische eerstelijnsbijstand voor een gratis oriënterend advies van een 

advocaat. Op vaste momenten zetelen advocaten op verschillende locaties, zoals in een justitiehuis, OCMW, 

Sociaal Huis, ... om eenvoudige juridische vragen te beantwoorden. 

De eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor 

Juridische Bijstand (CJB). De adressen en openingsuren vind je hier terug. 

De decretale basis voor de Juridische Eerstelijnsbijstand is te vinden in het Decreet van 26 april 2019 

houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand 

Juridische tweedelijns rechtsbijstand  

Voor een omstandig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, kan je een beroep doen op een 

advocaat. 

Een pro-deo advocaat geeft advies en vertegenwoordiging via de juridische tweedelijnsbijstand, als je te 

weinig bestaansmiddelen hebt en aan bepaalde voorwaarden voldoet. De tweedelijnsbijstand kan gratis of 

‘gedeeltelijk’ gratis zijn (tussen de 25 en 125 euro). Procedurekosten vallen hier niet onder. Deze kosten 

kunnen wel ten laste worden genomen in het kader van de rechtsbijstand 

Rechtsbijstand 

Wanneer je niet genoeg inkomsten hebt, zorgt de rechtsbijstand ervoor dat je een deel van de 

procedurekosten niet moet betalen (ongeacht of de procedure gerechtelijk of buitengerechtelijk is). Het gaat 

over registratierechten, griffie- en expeditiekosten; kosten van gerechtsdeurwaarders en deskundigen. De 

voorwaarden zijn dezelfde als die van de tweedelijns rechtsbijstand. 

Rechtsbijstandsverzekering 

Een rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van een gerechtelijke of een buitengerechtelijke procedure. 

Het gaat om kosten voor: een advocaat, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, bemiddelaars (wanneer die 

nodig zijn om een geschil te beslechten). Deze verzekering is niet verplicht. De verschillende opties zijn: een 

rechtsbijstandverzekering als aanvulling op een andere verzekering (zoals een familiale verzekering of een 

andere); een op zichzelf staande rechtsbijstandverzekering; een rechtsbijstandverzekering die beantwoordt 

aan bepaalde criteria en daardoor recht geeft op een fiscale stimulans. 

Meer info: https://www.rechtbanken-

tribunaux.be/sites/default/files/Tarieven/een_betere_toegang_tot_justitie_2018.pdf  

De laatste jaren zijn er meermaals verstrengingen geweest om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijk) 

gratis juridische tweedelijns rechtsbijstand en rechtsbijstand waardoor de toegang tot dit systeem voor heel 

wat mensen wordt bemoeilijkt. 

In het midden van de zomer 2020 keurde het federaal parlement een verhoging van de inkomensgrenzen 

voor de bijstand door een pro-deo advocaat goed. Tot 31 augustus 2020 hadden alleenstaanden enkel 

toegang tot volledige rechtsbijstand als hun inkomen niet hoger was dan € 1026,00. Huishoudens met één of 

meer personen ten laste hadden toegang tot de volledige rechtsbijstand als hun inkomen niet hoger was dan 

€ 1317,00 (plus € 188,22 per persoon ten laste). Deze bedragen waren ruim onvoldoende omdat de 

armoedegrens, die zoals algemeen geweten is al een onderschatting is van de armoede, ligt op € 1184,00 

per maand voor een alleenstaande. 

http://www.advocaat.be/FooterMenu/Een-advocaat-raadplegen/Gratis-juridisch-advies
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2019/04/26/2019012937/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2019/04/26/2019012937/staatsblad
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/Tarieven/een_betere_toegang_tot_justitie_2018.pdf
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/Tarieven/een_betere_toegang_tot_justitie_2018.pdf
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Na de inwerkingtreding van de wet van 31 juli 2020, terecht getiteld “Wet tot wijziging van het gerechtelijk 

wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door 

de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen” (1), werden deze inkomensgrenzen met enkele 

honderden euro's verhoogd. Op 1 september 2020 is een eerste opmerkelijke verhoging van € 200 van 

kracht gegaan. Voortaan hebben alleenstaanden toegang tot de volledige rechtsbijstand als hun inkomen 

niet hoger is dan € 1226,00 (€ 1517,00 voor families). Het bedrag voor de persoon ten laste stijgt van € 

188,22 naar € 259,18 (van 15% van het leefloon vóór de hervorming, naar 20%). Deze bedragen worden op 

1 september 2021, 1 september 2022 en 1 september 2023 met € 100 verhoogd. Daarna worden de 

inkomensgrenzen vanaf 1 september 2024 geïndexeerd. 

Volgens het Platform Recht voor iedereen, waarvan de Vrouwenraad lid is, zijn er nog meer inspanningen 

nodig: 

Enerzijds ondervinden personen met een inkomen onder de bovengenoemde grenzen veel moeilijkheden 

om een aanvraag tot juridische bijstand in te dienen, nadat het principe van onweerlegbaar vermoeden van 

behoeftigheid werd afgeschaft. Sinds september 2016 is het aantal bewijzen dat mensen moeten 

binnenbrengen om aanspraak te kunnen maken op de rechtsbijstand sterk gestegen. De procedure voor de 

aanstelling van een advocaat is ingewikkelder geworden. Bovendien is het begrip "bestaansmiddelen" te 

ruim en zou het duidelijk de inkomsten moeten uitsluiten die het niet mogelijk maken onvoorziene en 

uitzonderlijke uitgaven te doen in het kader van een rechtszaak. Verder moet ervoor gezorgd worden dat er 

voldoende advocaten zijn, in de verschillende rechtsgebieden, die bereid zijn om te werken binnen de 

rechtsbijstand. 

Anderzijds hebben mensen met een inkomen boven de huidige inkomensgrenzen nog steeds te maken met 

exorbitante kosten. De cumulatieve effecten van de verschillende hervormingen op het gebied van justitie 

(verhoging van de griffierechten en de onderwerping van advocaten, deurwaarders en notarissen aan een 

BTW tarief van 21%) hebben ertoe geleid dat een groot aantal rechtzoekenden ontmoedigd werd en hun 

rechten niet meer durven te laten gelden bij de gerechtelijke instanties. De rechtsbijstandverzekering bereikt 

door haar intrinsieke beperkingen niet het gewenste doel, namelijk het vergemakkelijken van de toegang tot 

justitie voor de middenklasse 

Artikel 58 – Verjaringstermijn 

De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de verjaringstermijnen 

voor het instellen van gerechtelijke procedures ten aanzien van de overeenkomstig de artikelen 36, 37, 38 en 39 van dit 

Verdrag strafbaar gestelde feiten toereikend zijn en in verhouding staan tot de ernst van het desbetreffende strafbare 

feit, zodat het slachtoffer na het bereiken van de meerderjarigheid in de gelegenheid is een procedure in te stellen. 

Resultaten 

Daders van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen kunnen sinds eind 2019 altijd vervolgd worden. 

De strafvordering verjaart niet meer. Een rechtszaak tegen de daders is dus steeds mogelijk, ook al doen de 

minderjarige slachtoffers pas tientallen jaren later aangifte van het misbruik. 

De strafvordering verjaart niet meer voor bijvoorbeeld voyeurisme, aanranding van de eerbaarheid, 

verkrachting, online grooming, organisatie en exploitatie van prostitutie, kinderpornografie, genitale 

verminking en mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. Dit alles onder de voorwaarde dat deze 

misdrijven gepleegd zijn op minderjarigen. Voordien gold er voor seksuele misdrijven op minderjarigen in de 

meeste gevallen een verjaringstermijn van 15 jaar, soms 20 jaar. Die termijn begon te lopen vanaf de 
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meerderjarigheid van het slachtoffer. Maar lobby (ook door de Vrouwenraad) heeft zijn werk gedaan met als 

argument dat slachtoffers vaak pas vele jaren na de feiten klaar om het seksuele misbruik naar buiten te 

brengen. Vaak was de strafvordering dan al verjaard. Om te vermijden dat daders ongestraft kunnen blijven 

rondlopen, werd de verjaringstermijn dus afgeschaft. 

Volgens de indieners van het wetsvoorstel dat tot de wet van 2019 geleid heeft: “wij beseffen dat vele jaren 

na de feiten bewijzen niet meer te vinden zullen zijn en een juridische actie op een buitenvervolging zal 

uitmonden bij gebrek aan bewijs. Toch blijft naar onze mening het beschikken over de mogelijkheid om zich 

alsnog tot de rechtbank te wenden symbolisch belangrijk, niet alleen voor de maatschappij maar vooral voor 

het verwerkingsproces van de slachtoffers.” 

- Wet van 14 november 2019 tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van 

het Wetboek van Strafvordering wat de afschaffing van de verjaring van ernstige seksuele misdrijven op 

minderjarigen betreft, BS 20 december 2019 

- Wet van 5 december 2019 tot wijziging van artikel 21 van de voorafgaande titel van het Wetboek van 

Strafvordering 

Maar: voor seksuele misdrijven op meerderjarigen veranderde er niets. Daar zijn er 3 categorieën qua 

verjaringstermijnen: 

• 5 jaar: aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging 

• 10 jaar: verkrachting 

• 15 jaar: wanneer de feiten de dood van het slachtoffer tot gevolg hebben 
 

Hoofdstuk 7 – Migratie en asiel 

Artikel 59 – Verblijfstitel 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat slachtoffers 

van wie de verblijfstitel afhangt van die van hun echtgenoot of van een volgens het nationale recht als 

zodanig erkende partner bij beëindiging van het huwelijk of de relatie, wanneer zich zeer moeilijke 

omstandigheden voordoen, op verzoek een eigen verblijfsvergunning krijgen ongeacht de duur van het 

huwelijk of de relatie. De voorwaarden voor de toekenning en duur van de zelfstandige verblijfsvergunning 

worden vastgesteld in het nationale recht.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat slachtoffers 

kunnen bewerkstelligen dat de uitzettingsprocedure wordt opgeschort in het geval van een verblijfstitel die 

afhankelijk is van die van hun echtgenoot of van hun volgens het nationale recht als zodanig erkende partner 

zodat ze een eigen verblijfsvergunning kunnen aanvragen.  

3 De partijen verlenen een verlengbare verblijfsvergunning aan slachtoffers, in een of in beide van de 

volgende situaties: a de bevoegde autoriteit is van oordeel dat hun verblijf vanwege hun persoonlijke situatie 

noodzakelijk is; b de bevoegde autoriteit is van oordeel dat hun verblijf noodzakelijk is met het oog op hun 

samenwerking met de bevoegde autoriteiten bij het onderzoek of de strafrechtelijke procedure.  

4 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat slachtoffers 

van gedwongen huwelijken die voor dat huwelijk naar een ander land zijn overgebracht en als gevolg 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/12/20_1.pdf#Page12
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/12/20_1.pdf#Page13
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daarvan hun verblijfstitel hebben verloren in het land waar zij hun vaste woon- of verblijfplaats hebben, deze 

kunnen herkrijgen. 

Aanbevelingen Schaduwrapport 

p. 11. Garanderen dat alle migrantenvrouwen die slachtoffer zijn van geweld een individuele 

verblijfsvergunning en bescherming krijgen, ongeacht hun verblijfsstatus. 

p. 102. Verblijfsstatuut: 

De wettelijke, reglementaire en administratieve bepalingen die nodig zijn conform de paragrafen 1 tot 3 van 

artikel 59 toepassen.  

De beschermingsclausules wijzigen om alle vrouwelijke nieuwkomers in gezinshereniging van wie de 

verblijfsrechten afhangen van hun relatie met een gewelddadige partner toe te laten zelf een aanvraag voor 

een verblijfsvergunning in te dienen.  

Het mogelijk maken voor vrouwelijke vluchtelingen zonder papieren om een verblijfsvergunning te vragen 

om humanitaire redenen – daarin expliciet gendergebonden geweld opnemen als uitzonderlijke 

omstandigheid.  

Publieke fondsen ter beschikking stellen van geweldslachtoffers die hier illegaal zijn of met een precair 

verblijfsstatuut, dit om hen toegang te bieden tot opvang en ondersteuning.  

In het integratieparcours systematisch sensibiliseringsmodules integreren met betrekking tot 

gendergebonden geweld en de bestaande hulpvoorzieningen.  

Zelfs vóór het vertrek uit het thuisland de vrouwen die weg willen in het kader van gezinshereniging bewust 

maken van de moeilijkheden die gepaard gaan met echtelijk geweld.  

De programma’s en projecten van Ontwikkelingssamenwerking, gefinancierd door de Belgische overheid 

(uitgebreide seksuele opvoeding, steun voor de lokale burgergemeenschap, programma’s tegen gedwongen 

huwelijken) verder ondersteunen. 

Aanbevelingen GREVIO 

215. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om een diepgaande evaluatie van hun 

immigratiewetten en -beleid uit te voeren om deze in overeenstemming te brengen met hun 

verplichtingen krachtens artikel 59 van het Verdrag van Istanbul. 

Resultaten 

Hiervoor verwijzen we naar de publicatie van La voix des Femmes: La Convention d'Istanbul et les 

violences fondées sur le genre à l’égard des femmes migrantes, 2020. 

Overzicht aanbevelingen: 

Algemeen: 

https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
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- Systematisch bewustmakingsmodules opnemen in het integratieproces van bewustmakingsmodules 

over gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en over bestaande en steunmechanismen, 

waaronder praktische informatie om vrouwen beter uit te rusten. 

- Bewustmaking en opleiding van toekomstige beroepsbeoefenaars die mogelijks in contact komen 

met migrantenvrouwen en asielzoeksters over gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en de 

specifieke behoeften van migrantenvrouwen en slachtoffers van gendergerelateerd geweld. 

- Meer structurele financiering toekennen aan terreinorganisaties die op dit gebied actief zijn. 

- Het aantal opvangplaatsen en diensten voor slachtoffers van geweld verhogen; deze voorzien van  

middelen voor een adequate en duurzame werking. Deze maatregelen moeten worden gekoppeld 

aan een huisvestingsbeleid dat inspeelt op: 

o Noodsituaties voor slachtoffers die bescherming nodig hebben in situaties van onmiddellijk 

gevaar 

o Herstel van de autonomie van vrouwen op de lange termijn 

In het kader van gezinshereniging: 

- Bewustmaking, nog vóór het vertrek uit het land van herkomst, van de moeilijkheden die zich 

kunnen voordoen op het vlak van familiaal geweld in de context van gezinshereniging.  

- Wijziging van de beschermingsclausules om aan alle vrouwen in gezinshereniging, waarvan de 

verblijfsrechten afhangen van hun relatie met een partner die geweldpleger is, de mogelijkheid te 

geven om zelfstandig een aanvraag in te dienen voor een verblijfsvergunning. 

- De Dienst Vreemdelingenzaken moet duidelijke en transparante richtsnoeren opstellen om de 

toegepaste regels te verduidelijken, met name met betrekking tot bewijslast, om verblijfsrecht toe te 

staan aan vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. 

In het kader van asielaanvraag: 

- Bewustmaking en opleiding van immigratieambtenaren van gendergerelateerd geweld tegen 

vrouwen, en in het bijzonder het personeel van FEDASIL, dat verantwoordelijk is voor het beheer en 

de coördinatie van het hele opvangnetwerk. 

- De genderrichtsnoeren voor asielzoeksters op basis van de UNHCR-richtlijnen moet in België strikt 

worden toegepast. 

- De gronden voor vervolging moeten worden geïnterpreteerd op een gendergevoelige manier. 

- De onthaalprocedures en ondersteunende diensten voor asielzoekers moeten meer oog hebben 

voor de behoeften van van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. In dit verband wordt 

aanbevolen dat richtsnoeren en protocollen worden opgesteld en uitgevoerd en opleiding in alle 

opvangcentra, zoals Grevio de Belgische staat oproept te doen. 

- Asielzoeksters die het slachtoffer zijn van geweld moet huisvesting worden geboden die aan hun 

specifieke behoeften voldoet. Om dit te bereiken, is het nodig om het aantal geschikte 

accommodaties te verhogen. 

Vrouwen zonder papieren: 

- Vrouwen zonder papieren in staat stellen om op humanitaire gronden een verblijfsvergunning te 

krijgen omwille van humanitaire redenen en gendergerelateerd geweld expliciet opnemen als een 

"uitzonderlijke omstandigheid". 

- Overheidsmiddelen beschikbaar stellen voor slachtoffers van geweld met een onzekere 

rechtspositie, zodat zij toegang kunnen krijgen tot vluchthuizen en ondersteunende diensten. 

Aanbeveling van de Federale ombudsman aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers 4 februari 2022: 

Specifieke wettelijke status voor ouders van kinderen die erkend zijn als vluchteling: Meisjes die met 

https://news.belgium.be/nl/migratie-de-federale-ombudsman-vraagt-een-specifieke-wettelijke-status-voor-ouders-van-kinderen-die


Vrouwenraadnota Opvolging Verdrag van Istanbul - België en Vlaanderen - 2022 

 

 

147 

genitale verminking worden bedreigd en die hun land zijn ontvlucht, worden in België als vluchteling erkend. 

Zij zijn beschermd tegen gedwongen terugkeer naar huis, maar dit geldt niet noodzakelijk voor hun ouders. 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER VI: Ervoor zorgen dat in het asiel- en migratiebeleid rekening wordt gehouden met 

gendergerelateerd geweld 

Specifieke doelstelling: Verbetering van de verblijfsstatus van slachtoffers van gendergerelateerd geweld die 

in het kader van gezinshereniging verblijven 

Maatregel 161: De mogelijkheid onderzoeken, binnen het kader voorzien door het federale Regeerakkoord, 

om de vreemdelingenwet te wijzigen om de status van slachtoffers van intra-familiaal geweld met een 

verblijfsrecht op basis van gezinshereniging te verbeteren. 

Maatregel 162: De procedure en praktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verduidelijken voor 

slachtoffers van intrafamiliaal geweld met verblijf op basis van gezinshereniging door middel van een 

publieke omzendbrief. 

Maatregel 163: Standaardisering van de verschillende regelingen op grond waarvan slachtoffer zijn van 

familiaal geweld hun verblijfsvergunning kunnen behouden in het kader van gezinshereniging. 

Maatregel 164: Verbeteren van de communicatie tussen de politie en het Bureau Gezinshereniging van DVZ 

met betrekking tot slachtoffers van intrafamiliaal geweld door middel van het optimaliseren van het gebruik 

van de bestaande signaleringsfiche. 

Artikel 60 – Gendergerelateerde asielverzoeken 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat gendergerelateerd 

geweld tegen vrouwen kan worden erkend als een vorm van vervolging in de zin van artikel 1, A, tweede lid, van het 

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en als een vorm van ernstig gevaar die aanleiding geeft voor 

aanvullende/extra bescherming.  

2 De partijen waarborgen dat elk van de gronden uit dat Verdrag op gendersensitieve wijze wordt uitgelegd en dat, 

indien wordt vastgesteld dat er op basis van een of meer van deze gronden reden is voor vrees voor vervolging, de 

aanvragers de vluchtelingenstatus wordt toegekend in overeenstemming met de van toepassing zijnde instrumenten.  

3 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om gendersensitieve opvangprocedures en 

ondersteuningsdiensten voor asielzoekers op te zetten alsmede genderrichtlijnen en gendersensitieve asielprocedures, 

met inbegrip van de vaststelling van de vluchtelingenstatus en verzoeken om internationale bescherming 

Aanbevelingen Schaduwrapport 

p. 106. Internationale bescherming/gendergebonden vervolging: 

Sensibilisering en vorming organiseren voor toekomstige professionals van wie verwacht wordt dat ze met 

migrantenvrouwen en asielzoeksters in contact zullen komen, dit met betrekking tot gendergebonden geweld 

en de specifieke noden van migrantenvrouwen en slachtoffers van dit geweld. 

Sensibilisering en vorming van de immigratieambtenaren (CGVS, Fedasil, enz.) voor de genderinvalshoek 

zodanig dat ze het verband kunnen leggen tussen hetgeen verteld wordt en het genderperspectief.  
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De genderrichtlijnen voor de asielzoeksters gebaseerd op de hoofdprincipes van UNHCR moeten strikt 

toegepast worden in België.  

België moet de Conventie van Istanbul integraal toepassen wat betreft het genderperspectief en de 

migrantenvrouwen, de asielzoeksters en de vrouwelijke vluchtelingen. De Conventie erkent immers dat 

vrouwen net omwille van hun geslacht het slachtoffer kunnen zijn van geweld.  

Het gebrek aan nationale coördinatie wat betreft vrouwelijke genitale verminking aanpakken. 

Referentiepersonen aanduiden binnen alle beroepen die in contact komen met jonge meisjes die gevaar 

lopen voor vrouwelijk genitale verminking of dit al moeten ondergaan hebben, rekening houdend met de 

specificiteit van deze vorm van geweld.  

Aangepaste richtlijnen ontwerpen voor de kinderen en ook specifieke diensten voor jonge meisjes die het 

slachtoffer zijn van genitale verminking. Meer structurele financiële middelen toekennen aan verenigingen 

die actief zijn op dit terrein. 

Aanbevelingen GREVIO 

225. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om maatregelen te nemen om het tekort 

aan plaatsen in opvangcentra aan te pakken, om de wetten ten volle te kunnen uitvoeren m.b.t. het 

identificeren en ondersteunen van vrouwelijke asielzoekers in situaties die kwetsbaar zijn vanwege 

geweld en om gecentraliseerde gendersensitieve richtlijnen en protocollen op te stellen en te 

implementeren en opleidingen voor alle opvangcentra. 

226. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten aan om ervoor te zorgen dat een gendersensitieve 

aanpak consequent wordt toegepast op alle gronden voor vervolging en dat vrouwen optimale 

ondersteuning ontvangen bij het bekendmaken van de gronden waarop ze zich beroepen voor  

internationale bescherming. 

227. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten aan om genderrichtlijnen op te stellen en te 

publiceren, die betere garanties bieden dat er met geweld rekening wordt gehouden bij kwetsbare 

vrouwen op wie de procedures voor terugkeer en verwijdering en versnelde procedures van 

toepassing zijn. 

Resultaten 

België heeft sinds het begin van de jaren 2000 een reeks maatregelen genomen met het oog op de 

integratie van de genderdimensie in zijn asielbeleid en dit op drie niveaus: de beoordeling van 

asielaanvragen, de asielprocedure en de opvang van vrouwelijke asielzoekers.23 

Een genderbewuste beoordeling van aanvragen: maar op een beperkte manier: 

Het rechtskader biedt de asielinstanties de mogelijkheid om de vluchtelingenstatus te verlenen aan vrouwen 

en meisjes die zich beroepen op een angst voor gendergerelateerde vervolging, zoals gedwongen 

huwelijken, gedwongen sterilisatie, huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, verkrachting, genitale 

verminking. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft instructies 

over hoe een interview af te nemen en over de beoordeling van de geloofwaardigheid van asielzoekers, die 

 
23 Bron: La Voix des Femmes, La Convention d'Istanbul et les violences fondées sur le genre à l’égard des 
femmes migrantes, 2021. 

https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
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aantonen dat ze slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld. Het CGVS verspreidt ook een 

informatiebrochure speciaal voor vrouwelijke asielzoekers om hen te informeren over hun rechten, zoals het 

recht om een vrouwelijke tolk te vragen en het recht op een individueel onderhoud indien zij met hun 

echtgenoot komen. 

In haar verslag over België wees GREVIO er echter op dat deze voorlichtingsbrochure niet beschikbaar was 

in de wachtruimtes van Fedasil (Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers) bekend als "het 

Klein Kasteeltje", dat de eerste plaats is van registratie voor internationale bescherming en onderdak. In de 

eerste versies was de brochure beschikbaar in 11 talen en in de versie van 2020 enkel in het Nederlands, 

Frans en Engels. De 2020-versie werd bijgewerkt zonder rekening te houden met enkele wijzigingen in de 

leiding van organisaties die vluchtelingen steunen. 

Gendergevoelige opvang: niet efficiënt genoeg 

Wat de opvang van asielzoekers betreft, is FEDASIL verantwoordelijk voor België. De wet van 12 januari 

2007 inzake de opvang van asielzoekers bepaalt dat rekening moet worden gehouden met de 

kwetsbaarheid van asielzoekers in een vroeg stadium van de asielprocedure voor de toewijzing van een 

huisvestingsplaats aangepast aan de individuele behoeften en rekening houdend met de kwetsbaarheden. 

Deze kwetsbaarheden omvatten bijvoorbeeld foltering, fysiek, psychologisch en seksueel geweld. Het 

verslag van GREVIO benadrukt dat het personeel van het Klein Kasteeltje geen specifieke opleiding krijgt 

over seksueel en gendergerelateerd geweld, waardoor hun vermogen om geweld tegen vrouwen op te 

sporen beperkt is. 

Bovendien betekent de verzadiging van de opvangcapaciteiten van het FEDASIL-netwerk (bezettingsgraad 

van 99% in 2020 voor het hele opvangnetwerk) dat de mogelijkheid om aangepaste huisvesting aan te 

bieden zo goed als nihil is. 

Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden voor aanvragers om toegang te krijgen tot zorg- en 

ondersteuningsdiensten die worden aangeboden door opvangcentra van FEDASIL, op medisch, 

psychologisch en sociaal vlak. Sinds 2015 is een reeks minimum minimumnormen die rekening houden met 

de genderdimensie en die worden toegepast in de opvangcentra. Zij hebben o.a. betrekking op materiële, 

sociale, juridische, medische en psychologische bijstand en veiligheid. FEDASIL geeft echter zelf in een 

recente studie aan dat sommige van deze diensten moeilijk toegankelijk zijn. De gezondheidsdiensten die in 

de centra worden aangeboden, zijn overbevraagd en bij externe diensten zijn er lange wachtlijsten en zijn ze 

niet gemakkelijk toegankelijk voor mensen die in landelijke gebieden wonen. 

6 februari 2021: actie en aanklacht (open brief) organisaties (ook Vrouwenraad) over meisjesbesnijdenis: 

“Meisjes die in het land van herkomst verminking riskeren, hebben recht op bescherming. In België krijgen ze 

de vluchtelingenstatus. Onlangs veranderde de praktijk van de asielinstanties evenwel. Het gevolg is minder 

bescherming voor de slachtoffers, meer rechtsonzekerheid, en misschien zelfs nieuwe verminkingen, die 

vermeden hadden kunnen worden. In de meeste gevallen komt een ouder met een kindje naar België, om het 

meisje voor verminking te beschermen. Vóór 2019 kregen zowel het kindje, dat vaak erg jong is, als de 

ouder(s) de asielstatus. Met één procedure werd het gezin beschermd.  

In 2019 veranderde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) van idee, en 

werd slechts het meisje beschermd en niet de mama/ouder. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zag 

hierin juridisch geen probleem. Op dit moment buigt de Raad van State zich over deze zaken. Resultaat is 

een kafkaiaans kluwen, waarbij een baby of kindje wel het recht krijgt om in België te blijven, maar de mama 

(of papa in sommige gevallen) een bevel om het grondgebied te verlaten krijgt. De ouder moet andere 

procedures voeren: een beroep tegen het bevel om het grondgebied te verlaten (eens dit definitief is, kan men 

gedwongen verwijderd worden), een humanitaire regularisatieprocedure. Hiervoor moet men een nationaal 
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paspoort hebben, wat voor veel vluchtelingen moeilijk te krijgen is en ook duur is. Er moet 363 euro 

‘administratieve kost’ betaald worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Tijdens deze procedure mag de 

ouder niet werken, en is er geen recht op opvang of op sociale steun, mutualiteit of andere voorzieningen. Ten 

slotte is de procedure afhankelijk van de arbitraire bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken, die kan 

kiezen of het dossier positief of negatief wordt, en binnen welke termijn.” 

 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER VI: Ervoor zorgen dat in het asiel- en migratiebeleid rekening wordt gehouden met 

gendergerelateerd geweld 

Specifieke doelstelling: Gendergevoelige richtlijnen, procedures en ondersteuningsdiensten invoeren in de 

asielprocedures 

Maatregel 165: Voortzetting van het specialisatieprogramma voor het team van protection officers dat belast 

is met de behandeling van genderzaken. 

Maatregel 166: De controle van de kwaliteit van de behandeling van de dossiers op basis van 

gendergerelateerde gronden actief blijven bewaken. 

Maatregel 167: Aandacht blijven voor de genderdimensie bij de opstelling van de lijst van "veilige landen van 

herkomst. 

Specifieke doelstelling: Opvang van en tegemoetkoming aan specifieke behoeften van migranten die te 

maken hebben met gendergerelateerd geweld 

Maatregel 168: De veiligheid van vrouwen en LGBTQI+-personen in en rond de opvangcentra van Fedasil te 

allen tijde waarborgen, ook in tijden van crisis. Hier wordt ook rekening mee gehouden bij het inrichten en de 

indeling van het opvangcentrum. 

Maatregel 169: Gendergerelateerd geweld structureel opnemen in het opleidingsplan van personeel van de 

opvangcentra van Fedasil. 

Maatregel 170: Nagaan hoe de opvang en verzorging van kinderen (voornamelijk bij moeders ligt) in 

opvangcentra kan worden verbeterd om de positie van vrouwen slachtoffers van gender-gerelateerd geweld 

die internationale bescherming zoeken te versterken (Vlaanderen niet?). 

Maatregel 171: Bij projectoproepen van Fedasil aandacht besteden aan de genderdimensie. 

Maatregel 172: In de statistieken over incidenten in de opvangcentra van Fedasil opsplitsing mogelijk maken 

voor gendergerelateerd geweld. 

Maatregel 173: Een gender coördinator aanduiden binnen de DVZ en Fedasil. 

Maatregel 174: Een uitwisseling organiseren tussen de opvangcentra van Fedasil om goede praktijken te 

delen met betrekking tot gendergerelateerd geweld. 

Maatregel 175: Het CGVS zet verder in op projecten van vorming van tolken, vorming over 

gendergerelateerde aspecten inbegrepen. 

Specifieke doelstelling: Rekening houden met personen zonder wettig verblijf die het slachtoffer zijn van 

gendergerelateerd geweld 
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Maatregel 176: Communicatie tussen de politie en DVZ verbeteren opdat, wanneer de politie voldoet aan 

haar wettelijke verplichting om DVZ op de hoogte te brengen dat een persoon zonder wettig verblijf is 

aangetroffen, de politie steeds duidelijk vermeldt dat het gaat om een slachtoffer van (seksueel) geweld dat 

aangifte doet. Dit om te verzekeren dat DVZ hiermee rekening kan houden bij het opvolgen van de melding 

en hier het gepaste gevolg aan kan geven. 

Maatregel 177: In het kader van de adviezen gegeven aan slachtoffers, de praktijk van de DVZ beter 

kenbaar maken dat indien een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) wordt uitgevaardigd ten aanzien 

van een persoon zonder verblijfstitel die klacht neerlegt wegens partnergeweld, er in de regel geen 

vasthouding zal volgen. 

Maatregel 178: De opvang van slachtoffers zonder papieren in de ZSG vergemakkelijken: ervoor zorgen dat 

het personeel van het ZSG geen identiteitskaart nodig heeft voor toegang tot zorg en begeleiding. Op grote 

schaal communiceren over deze toegankelijkheid, met name via partnerschappen met de actoren op het 

terrein die in contact staan met mensen zonder papieren. 

Maatregel 179: Een effectieve bescherming garanderen aan meisjes die in hun land van oorsprong het risico 

lopen op genitale verminking, alsook hun recht op respect voor hun familieleven met hun ouders 

daadwerkelijk waarborgen, en daarbij terdege rekening houden met het hoger belang van het kind. 

Maatregel 180: Bij het opstellen van het Migratiewetboek nagaan hoe rekening kan worden gehouden met 

het Verdrag van Istanbul. 

Artikel 61 – Non-refoulement 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat het beginsel van non-

refoulement wordt geëerbiedigd in overeenstemming met bestaande verplichtingen uit hoofde van het internationale 

recht.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat slachtoffers van geweld 

tegen vrouwen die bescherming nodig hebben ongeacht hun verblijfstitel of woonplaats onder geen enkele 

omstandigheid worden teruggezonden naar een land waar hun leven gevaar zou lopen of waar zij onderworpen zouden 

kunnen worden aan marteling of een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. 

Meer info: GREVIO GENDER-BASED ASYLUM CLAIMS AND NON-REFOULEMENT: ARTICLES 60 AND 

61 OF THE ISTANBUL CONVENTION A collection of papers on the Council of Europe Convention on 

preventing and combating violence against women and domestic violence, 2019. 

Resultaten  

Zie ook art. 60 probleem: Meisjes die in het land van herkomst genitale verminking riskeren, hebben recht 

op bescherming. In België krijgen ze de vluchtelingenstatus. In 2019 veranderde het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) van idee, en werd slechts het meisje beschermd en 

niet de mama/ouder. 

Aanbeveling Vrouwenraad: 

De betrokken overheden en diensten moeten gebruik maken van de checklist die opgenomen is in de 

GREVIO publicatie GREVIO GENDER-BASED ASYLUM CLAIMS AND NON-REFOULEMENT: ARTICLES 

60 AND 61 OF THE ISTANBUL CONVENTION (zie hierboven). 

https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244
https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244
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Hoofstuk 8 – Internationale samenwerking 

Artikel 62 – Algemene beginselen 

1 De partijen werken, overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag en door toepassing van relevante toepasselijke 

internationale en regionale instrumenten voor samenwerking in civielrechtelijke en strafrechtelijke zaken, regelingen die 

zijn overeengekomen op basis van uniforme of wederkerige wetgeving en hun nationale recht, in zo ruim mogelijke mate 

met elkaar samen ten behoeve van:  

a de voorkoming, bestrijding en vervolging van alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag;  

b de bescherming van en hulpverlening aan slachtoffers;  

c onderzoek of procedures met betrekking tot de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten;  

d de tenuitvoerlegging van relevante civielrechtelijke en strafrechtelijke vonnissen van de gerechtelijke autoriteiten van 

de partijen, met inbegrip van beschermingsbevelen.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat slachtoffers van de 

overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten gepleegd op het grondgebied van een partij anders dan de partij op 

het grondgebied waarvan zij wonen, aangifte kunnen doen bij de bevoegde autoriteiten van de staat waarin zij wonen.  

3 Indien een partij die wederzijdse rechtshulp in strafzaken, uitlevering of de tenuitvoerlegging van door een andere partij 

uitgesproken civielrechtelijke of strafrechtelijke vonnissen afhankelijk maakt van het bestaan van een verdrag, een 

verzoek om deze samenwerking in rechtszaken ontvangt van een partij waarmee zij een dergelijk verdrag niet heeft 

gesloten, kan zij dit Verdrag beschouwen als de juridische grondslag voor wederzijdse rechtshulp in strafzaken, 

uitlevering of de tenuitvoerlegging van door een andere partij uitgesproken civielrechtelijke of strafrechtelijke vonnissen 

met betrekking tot de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten.  

4 De partijen trachten waar passend de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te 

integreren in programma’s voor ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van derde staten, onder meer door het sluiten 

van bilaterale en multilaterale verdragen met derde staten teneinde de bescherming van slachtoffers in 

overeenstemming met artikel 18, vijfde lid, te vergemakkelijken. 

Resultaten 

4.  

De Vlaamse overheid draagt de waarden vervat in de mensenrechtenverdragen uit in zijn internationaal 

beleid. De educatie en emancipatie van de vrouw biedt daarbij de sleutel tot (financiële) vrijheid. Door volop 

in  te  zetten  op  projecten  die  de  gelijkheid  tussen  man  en  vrouw  bevorderen  en  door  te focussen op 

thema's  zoals gendergelijkheid, seksuele opvoeding  en educatie, genereert de Vlaamse Overheid met haar 

beleid rond ontwikkelingssamenwerking impact en succesvolle resultaten.24 

Beleidsverklaring van de federale minister van ontwikkelingssamenwerking:25 “We zullen de opvolging en het 

gebruik van hulpmiddelen voor de transversale integratie van gender – zoals “gender budgeting” en de 

gender markers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) – in onze 

coöperatie versterken. Seksuele en reproductieve rechten blijven een transversale prioriteit. We blijven 

 
24 Beleidsnota 2019-2024 Buitenlands Beleid en Ontwikkelingssamenwerking, p. 45. 
25 Beleidsverklaring van de federale minister van Ontwikkelingssamenwerking, 2020, p. 11. 

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/32213
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/beleidsverklaring_kitir_2020.pdf
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strijden tegen gendergerelateerd geweld en straffeloosheid voor daders, zeker in COVID-19-tijden. Meisjes 

en vrouwen economisch onafhankelijk maken: daar willen we op inzetten door vrouwelijk ondernemerschap 

te promoten en hen gelijke toegang te verschaffen tot productiemechanismen, grondstoffen en een inkomen. 

We steunen vrouwen in hun wil tot leiderschap en versterken jongens en mannen in een positieve 

mannelijkheid.” 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021) 

PIJLER VII: Optreden en strijden tegen gendergerelateerd geweld op internationaal vlak 

Maatregel 181: De bestrijding van gendergerelateerd geweld en de strijd tegen geweld tegen vrouwen 

centraal stellen in internationale interventies, toespraken, teksten of bezoeken. 

Maatregel 182: Promoten van gendergelijkheid in het buitenlands beleid en in ontwikkelingssamenwerking. 

Maatregel 183: De ratificatie van het Verdrag van Istanbul door de Europese Unie blijven steunen. 

Maatregel 184: De ratificatie door België van het Verdrag van Istanbul door andere staten (EU of niet-EU) 

blijven steunen. 

Maatregel 185: De landen oproepen om de verschillende internationale instrumenten die bijdragen tot de 

bestrijding van gendergerelateerd geweld te ratificeren en toe te passen, met name het Verdrag van Istanbul 

en Verdrag IAO 190 betreffende de uitbanning van geweld en pesterijen op de werkplek. 

Maatregel 186: Op het Europese en internationale niveau communiceren over het positieve effect van het 

Verdrag van Istanbul op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van vrouwen en meisjes. 

Maatregel 191: Pleiten voor de structurele integratie van de genderdimensie in de voorbereiding en analyse 

van het mandaat van vredeshandhavingsmissies van de VN, de EU en de NAVO, alsmede van civiele 

crisisbeheersingsmissies, met inbegrip van de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes. Oproep tot 

het opnemen van naar geslacht uitgesplitste indicatoren in het kader van de preventie van geweld tegen 

vrouwen en de bevordering van gendergelijkheid. 

Maatregel 192: Bewustmaking inzake alle vormen van geweld tegen vrouwen opnemen in de initiële en/of 

permanente opleiding van leden van Belgische diplomatieke missies, met bijzondere aandacht voor het 

continuüm van geweld, het genderperspectief, genitale verminking van vrouwen en gedwongen huwelijken. 

Maatregel 193: Uitvoering van VN-resolutie 1325 "Vrouwen, vrede en veiligheid. 

Maatregel 195: Multilaterale partnerorganisaties financieren die een normatieve, innoverende en 

katalyserende rol spelen op het gebied van gendergelijkheid en in het bijzonder bij de bestrijding van 

gendergerelateerd geweld en andere schadelijke praktijken. 

Maatregel 196: Financiële steun verlenen aan niet-gouvernementele instellingen die tot doel hebben 

gendergerelateerd geweld te bestrijden en de mensenrechten van vrouwen en meisjes te bevorderen. 

Maatregel 198: Bij te dragen tot de uitvoering van het derde Gender Action Plan van de EU. 

Maatregel 199: Momenteel bevat de Belgische humanitaire strategie geen verwijzing naar gendergerelateerd 

geweld. België is voornemens dit als een concrete strategische prioriteit op te nemen bij de actualisering van 

zijn strategie. Deze strategische prioriteit zal onder meer betrekking hebben op het belang van de integratie 

van acties ter bestrijding van gendergerelateerd geweld vanaf de eerste fasen van een noodsituatie en in 
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alle sectoren, alsmede op de noodzaak van specifieke acties ter bestrijding van dit geweld. Voorts zal het 

worden geïntegreerd in het algemene genderbeleid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en in alle 

Belgische humanitaire verbintenissen in verband met gendergerelateerd geweld. 

Artikel 63 – Maatregelen ten behoeve van personen 

die gevaar lopen 

Indien een partij op grond van de haar beschikbare informatie gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een 

persoon op het grondgebied van een andere partij direct gevaar loopt het slachtoffer te worden van een van de daden 

van geweld bedoeld in de artikelen 36, 37, 38 en 39 van dit Verdrag, wordt de partij die over deze informatie beschikt 

aangemoedigd deze onverwijld door te zenden naar de laatstgenoemde teneinde te waarborgen dat alle relevante 

beschermende maatregelen worden genomen. Indien van toepassing omvat deze informatie gegevens over bestaande 

beschermingsvoorzieningen ten behoeve van de persoon die gevaar loopt. 

Resultaten 

Uitleg GREVIO bij dit artikel: Het hoofddoel van deze bepaling is de partijen bij dit Verdrag aan te moedigen 

om de uitwisseling van informatie te intensiveren en bepaalde daden van geweld tegen vrouwen en familiaal 

geweld die verband houden met een aantal strafbare feiten die in dit Verdrag zijn vastgesteld, te voorkomen 

Sommige van de vormen van geweld die onder de werkingssfeer van dit Verdrag vallen, kunnen een 

transnationale dimensie hebben, zoals bijvoorbeeld gedwongen huwelijken of genitale verminking van 

vrouwen. Het Verdrag stelt het beginsel vast volgens hetwelk een partij die in het bezit is van informatie die 

redelijkerwijs kan bewijzen dat een persoon een onmiddellijk risico loopt te worden onderworpen aan een 

van de genoemde gewelddaden, deze informatie dient door te geven aan de partij waar deze gewelddaden 

zouden kunnen plaatsvinden. De informatie moet gebaseerd zijn op "redelijke gronden" dat er een 

onmiddellijk risico bestaat. De opstellers van het Verdrag achtten het niet het niet nodig om in het verdrag 

criteria op te nemen voor wat onder redelijke gronden moet worden verstaan. De landen moeten zelf 

bepalen wanneer deze informatie moet worden gedeeld om dergelijke gewelddaden te voorkomen. Deze 

informatie omvat gegevens over beschermingsbevelen die ten behoeve van de bedreigde personen zijn 

uitgevaardigd? 

Stavaza België: ? 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021) 

PIJLER VII: Optreden en strijden tegen gendergerelateerd geweld op internationaal vlak 

Maatregel 187: Samenwerking binnen de STOP-groep (waarin overheids- en particuliere actoren en NGO's, 

waaronder ECPAT, samenwerken), met name door deel te nemen aan campagnes om reizigers bewust te 

maken van seksuele en commerciële uitbuiting van kinderen (website www.ikzegstop.be), door deel te 

nemen aan studies van ECPAT, en door goede praktijken uit te wisselen. 

Maatregel 188: De Belgische ambassades en consulaten bewust maken van de problematiek van 

gendergerelateerd geweld. 

Maatregel 189: Gebruik maken van de beschikbare middelen om diplomatiek huispersoneel te beschermen 

(bewustmaking, waakzaamheid tijdens gesprekken, controles). 
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Maatregel 194. Initiatieven ondersteunen die bijdragen tot de ontwikkeling en uitvoering van nationale 

wetgeving tegen gendergerelateerd en seksueel geweld in derde landen, waaronder het bestrijden van 

straffeloosheid en het vergemakkelijken van de toegang tot rechtspraak voor vrouwen en meisjes. 

Maatregel 197: Prioriteit geven, op politiek en operationeel niveau, aan de bestrijding van alle vormen van 

geweld voor, tijdens en na gewapende conflicten, met bijzondere aandacht voor seksueel geweld. 

Artikel 64 – Informatie 

1 De aangezochte partij licht de verzoekende partij onverwijld in over het eindresultaat van de krachtens dit hoofdstuk 

ondernomen actie. De aangezochte partij licht de verzoekende partij eveneens onverwijld in over omstandigheden die de 

uitvoering van de beoogde maatregelen onmogelijk maken of deze aanzienlijk dreigen te vertragen.  

2 Een partij kan, binnen de grenzen van haar nationale recht en zonder voorafgaand verzoek, informatie die in het kader 

van haar eigen onderzoek is verkregen aan een andere partij verstrekken wanneer zij van oordeel is dat het verstrekken 

van dergelijke informatie de ontvangende partij kan helpen bij het voorkomen van de overeenkomstig dit Verdrag 

strafbaar gestelde feiten of bij het instellen of uitvoeren van onderzoeken of strafvervolgingen ter zake van dergelijke 

strafbare feiten, of kan leiden tot een verzoek om samenwerking van deze partij in de zin van dit hoofdstuk.  

3 Een partij die in overeenstemming met het tweede lid informatie ontvangt, verstrekt deze aan haar bevoegde 

autoriteiten zodat indien dit passend wordt geacht een procedure kan worden ingesteld of de informatie in aanmerking 

kan worden genomen in civielrechtelijke of strafrechtelijke procedures. 

Resultaten 

? 

Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025 (26 november 2021):  

PIJLER VII: Optreden en strijden tegen gendergerelateerd geweld op internationaal vlak 

Maatregel 187: Samenwerking binnen de STOP-groep (waarin overheids- en particuliere actoren en NGO's, 

waaronder ECPAT, samenwerken), met name door deel te nemen aan campagnes om reizigers bewust te 

maken van seksuele en commerciële uitbuiting van kinderen (website www.ikzegstop.be), door deel te 

nemen aan studies van ECPAT, en door goede praktijken uit te wisselen. 

Maatregel 190: Het initiatief updaten waarbij het reisadvies werd ontwikkeld voor landen waar deze praktijk 

bestaat, en waarbij vermeld wordt dat genitale verminking bij vrouwen verboden is en dat deze praktijk, ook 

als ze buiten het Belgische grondgebied wordt toegepast, in België strafrechtelijk kan worden vervolgd. 

Maatregel 192: Bewustmaking inzake alle vormen van geweld tegen vrouwen opnemen in de initiële en/of 

permanente opleiding van leden van Belgische diplomatieke missies, met bijzondere aandacht voor het 

continuüm van geweld, het genderperspectief, genitale verminking van vrouwen en gedwongen huwelijken. 

Maatregel 200: Zoveel mogelijk integreren in de verschillende samenwerkingsprogramma's en mensen 

bewust maken van het belang van een billijke en specifieke toegang tot diensten op het gebied van seksuele 

en reproductieve gezondheid en rechten. 

Maatregel 201: In het kader van projecten en programma's met betrekking tot gender en op 

gendergerelateerd geweld, strategieën invoeren die bijdragen tot de transformatie van sociale normen en 
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genderstereotypen, met inbegrip van mannelijkheid, alsmede strategieën om de betrokkenheid van mannen, 

jongens, dorpshoofden en religieuze leiders te bevorderen. 

Artikel 65 – Bescherming van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de verplichtingen van de partijen uit hoofde 

van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens (ETS nr. 108). 

Resultaten 

? 

Hoofdstuk 9 - Toezichtsmechanisme 

Overige artikels 66-81 

Hoofdstuk 9 van het Verdrag handelt over het Toezichtsmechanisme (GREVIO, het Comité van de Partijen, 

procedure, betrokkenheid parlementen,...) en bevat de artikels 66 tot en met 70. 

Hoofdstuk 10 – artikel 71 handelt over de verhouding tot andere internationale instrumenten. 

Hoofdstuk 11- artikel 72 gaat over de wijzigingen van het Verdrag. 

Hoofdstuk 12 – bevat de slotbepalingen – artikels 73-81. 


