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Inleiding
De Nationale Raad van Belgische Vrouwen werd opgericht in 1905. In de jaren ’70 werd de organisatie
opgesplitst in twee verschillende vzw’s: de Nederlandstalige Vrouwenraad – NVR en de Conseil des
Femmes Francophones de Belgique - CFFB. Samen vertegenwoordigen ze een honderdtal verenigingen, in
totaal meer dan anderhalf miljoen vrouwen in België
Beide organisaties zijn pluralistisch en hebben als voornaamste doel de verdediging en de bevordering van
vrouwenrechten. Zij verdedigen de aanbevelingen van hun aangesloten verenigingen bij het beleid.
Artikel 3
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen op alle gebieden, in het bijzonder op politiek, sociaal, economisch en
cultureel gebied, alle passende maatregelen, (…) de fundamentele vrijheden op gelijke voet met mannen te
waarborgen.

Vrouwen en Ontwikkeling
In maart 2013 werd een nieuwe wet betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking aangenomen.
Deze wet bevestigt de gelijkheid van vrouwen en mannen en de empowerment van vrouwen als een
transversale prioriteit in het ontwikkelingsbeleid en de programma’s die door België ondersteund worden.
Ondanks deze goedkeuring werden er enkele beslissingen over gendergerelateerde zaken genomen die
vragen oproepen, in het bijzonder over het lot van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling (CVO). Deze
commissie werd geherstructureerd na een evaluatie van haar werking en haar impact. Daarbij werd
gewezen werd op de nodige verbeteringen en de vereiste middelen voor de werking van de commissie en
op de nood om de genderstrategie van de DGD1 opgesteld in 2002 te actualiseren.
De CVO werd ontbonden in april 2014 en haar taken werden verdeeld over twee afzonderlijke organen.
Enerzijds de Adviesraad Gender en Ontwikkeling, zonder budgettaire middelen, die adviezen verstrekt op
vraag van de minister of van de administratie belast met ontwikkelingssamenwerking. Anderzijds werd het
platform Be Gender opgericht dat gecoördineerd wordt door de twee koepels van ngo’s voor
ontwikkelingssamenwerking. De beschikbare financiële middelen worden aangewend voor de aanwerving
van het personeel en de rest voor activiteiten.
De vrouwenorganisaties betreuren deze informalisering van de instanties en de vermindering van de
financiële middelen
Aanbevelingen:
 zorgen voor de uitwisseling, interpellaties en aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de
Adviesraad Gender en ontwikkeling op internationale bijeenkomsten, zoals bijv. de CSW;
 maatregelen nemen om de steun en de samenwerking van het platform Be Gender te verzekeren voor
de werking en de opdrachten van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling.

Gendermainstreaming en antidiscriminatie v/m
Wet gendermainstreaming
Volgens de wet op gendermainstreaming van 12 januari 2007 moet de regering toezien op de integratie
van de genderdimensie in het geheel van alle beleidslijnen. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen
en Mannen (IGVM) is belast met de begeleiding en ondersteuning van de integratie van het
1

http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Themas/Gender/
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genderperspectief in het beleid en in de maatregelen en acties van de regering. Het IGVM verzorgt
eveneens het secretariaat van de Interdepartementale Coördinatiegroep die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van deze wet. Daarnaast is het de taak van het Instituut om het Federaal Plan voor de
integratie van de genderdimensie op te stellen.
Een eerste poging om de wet van 2007 op gendermainstreaming toe te passen vinden wij in het Federaal
Plan Gendermainstreaming dat in juli 2012 door de Ministerraad goedgekeurd werd. Conform de huidige
wet werd een verslag opgesteld voor de legislatuur 2011-20142.
Gezien de beperkte duur van dit plan (goedkeuring in juli 2012 en rapporteringsproces in september
2013) en de vaststelling dat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen een langdurig leerproces vraagt
kunnen we op dit moment de reële impact van het plan niet meten.
Wij noteerden wel een aantal belangrijke knelpunten voor de gendermainstreaming in de volgende
jaren: niet in elk domein worden naar geslacht opgesplitste statistieken opgesteld, en indien ze wel
beschikbaar zijn wordt ermee in de beleidsmaatregelen niet systematisch rekening gehouden. Nochtans
zijn die statistieken en de genderindicatoren onontbeerlijk voor de Regelgevingsimpactanalyse (met
inbegrip van de gendertest/gelijkekansentest m/v) die sinds 1 januari 2014 van kracht is.
Ook is er nog steeds geen coherente en systematische toepassing van het genderbudgetting principe.
Aanbevelingen:
 een nieuw Federaal Plan Gendermainstreaming opstellen voor elke legislatuur ;
 erop toezien dat de administraties naar geslacht opgesplitste statistieken en genderindicatoren
publiceren;
 alle ministers aansporen om de impactanalyse/gendertest toe te passen op hun wetsontwerpen, om
hiervoor samen te werken met het IGVM en het advies te vragen aan de Raad van Gelijke Kansen
voor Mannen en Vrouwen in gevallen van discriminatie op grond van geslacht;
 alle controlerende instellingen, zoals het Parlement, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, te
sensibiliseren, zodat zij onderzoeken in welke mate de genderdimensie geïntegreerd is in de nieuwe
wetgeving en of de gendertest toegepast werd conform de wet gendermainstreaming.

Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 moet om de 5 jaar geëvalueerd worden (art. 52). De genderwet
biedt onder andere ook bescherming tegen discriminatie op basis van geslachtsverandering.
Aanbevelingen:
 de antidiscriminatiewet evalueren met het oog op de Europese regelgeving (omzetting van de
richtlijnen) en met respect voor de besluiten van het Europees Hof van Justitie;
 niet langer de bewijslast leggen bij het slachtoffer;
 ontbrekende uitvoeringsbesluiten aannemen voor discriminaties op gebied van goederen en diensten
en positieve acties;
 de wet aanpassen aan de actuele sociale evolutie betreffende de transgenders.

Artikel 5

2

http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/Verslag%20op%20het%20eind%20van%20de%20legislatuur%20NL_tcm336-245613.pdf
Shadow report 2014 – CFFB & NVR

5
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om het sociale en culturele gedragspatroon
van de man en de vrouw te veranderen {…} met dien verstande dat het belang van de kinderen in alle gevallen
vooropstaat.

Seksisme
De sensibilisering van het brede publiek voor de strijd tegen het seksisme blijft een echte uitdaging voor de
burgereducatie en de samenleving in zijn geheel. In een multiculturele omgeving bestaat er een reële
verwarring tussen racisme en seksisme wat kan leiden tot toenemende vreemdelingenhaat en nietherkenning van seksismefenomenen. De laatste jaren werden een aantal campagnes gerealiseerd met
bruikbare beelden voor het afbreken van seksistische vooroordelen. Zo voert de Vrouwenraad sinds 2011
de AUWCH AWARD campagne3 die elk jaar de ‘pijnlijke prijs voor vrouwonvriendelijkheid’ toekent voor
seksistische beelden of uitspraken. In 2012 realiseerde een jonge studente, Sofie Peeters, de documentaire
‘Femme de la Rue’ die de verschillende actoren wakker schudde en leidde tot initiatieven zoals ‘Touche pas
à ma pote’.4
De oprichting van dynamische platforms voor samenwerking tussen het middenveld en de overheid
gebeurt nu op het niveau van de gemeenschappen.
Op 24 april 2014 keurde de Kamer het wetsontwerp ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte
goed dat was neergelegd door de vice-eerste minister en minister van gelijke kansen. Deze wet5 geeft een
kader aan de samenleving met begrenzing van wat toelaatbaar is en wat niet. Discriminaties op het vlak van
seksisme in de openbare ruimte (en enkele andere federale domeinen: arbeid, diensten en goederen enz.)
kunnen voortaan strafrechtelijk vervolgd worden.
In deze wet wordt seksisme gedefinieerd als “elke verbale of andere daad of handelwijze die (…) er
duidelijk op gericht is om minachting uit te drukken ten opzichte van een persoon wegens zijn geslacht, of
deze, om dezelfde reden, als minderwaardig te beschouwen of te reduceren tot diens geslachtelijke
dimensie en die een ernstige aantasting van de waardigheid van deze persoon ten gevolge heeft”.
Deze wet is een nuttig instrument maar moet gepaard gaan met concrete middelen om de betrokken
vrouwen te kunnen bereiken.
Aanbevelingen:
 verdergaan met de campagnes gericht op doelgroepen met positieve boodschappen voor
gedragsverandering;
 een evaluatie maken van het effect van die campagnes;
 de samenwerking tussen het middenveld en de overheid verbreden voor de verwezenlijking van
dynamische platformen op nationaal niveau;
 de verschillende initiatieven inventariseren en samenbrengen in de vorm van goede praktijken;
 de knowhow centraliseren zodat organisaties of instellingen die te maken krijgen met seksismen een
beroep kunnen doen op deze ervaringen en kennis;
 de wet concrete vorm geven door informatie- en sensibiliseringscampagnes, met de steun van de
verenigingen op het terrein (vrouwenorganisaties, diensten voor gezinsplanning enz.) die het
doelpubliek reeds bereiken.
3

Zie website http://www.auwchaward.be
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/903330/-touche-pas-a-ma-pote-une-campagne-contre-le-harcelement-verbal-enversles-femmes
5
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/3297/53K3297001.pdf
4
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Artikel 6
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen, waaronder wetgevende, ter bestrijding van
alle vormen van handel in vrouwen en van het exploiteren van prostitutie van vrouwen.

Mensenhandel
Zoals in het Belgisch rapport van 2012 kiezen wij voor een bredere benadering van de discriminatie van
vrouwen (art. 1, art. 2 en art. 3 §3) door geweld tegen vrouwen bij deze problematiek te betrekken.

Algemeen
1. omvang van het fenomeen
In het Belgisch rapport van 2012 klaagden wij aan dat er weinig informatie bestaat over de veroordelingen
en straffen voor geweld tegen vrouwen. Op pagina 48 van dat rapport geeft bijlage 3 daarover enkele
statistieken: tussen 2007 en 2010 werd door de correctionele parketten in België 189 507 gevallen van
partnergeweld geregistreerd, een gemiddelde van 130 per dag wat heel hoog is. In diezelfde periode:
₋ werden 15 842 rechtszaken afgehandeld, wat neerkomt op 8,4% van de geregistreerde gevallen van
partnergeweld;
₋ in slechts 11 062 zaken werd een veroordeling uitgesproken, d.w.z. in 6,1% van de gevallen.
Gezien de langere onderzoeksperiode gaan die cijfers waarschijnlijk eerder over vroeger geregistreerde
gevallen, maar zelfs rekening houdend met de gerechtelijke achterstand en de lange onderzoekstermijnen
zijn die percentages niet bevredigend te noemen.
Bovendien werd ongeveer de helft van de 10 700 verkrachtingszaken die tussen 2008 en 2010 ingediend
werden bij de parketten geseponeerd6.
Maar waarom worden op de website van het Openbaar Ministerie7 tientallen gedetailleerde tabellen
afzonderlijk gepubliceerd voor elk van de 27 gerechtelijke arrondissementen (en dus moeilijk te gebruiken):
₋ zonder die statistieken samen te voegen op nationaal niveau, en
₋ zonder dat de longitudinale analyses het mogelijk maken om na te gaan welk type beslissingen hoort bij
welk type vermeend misdrijf?
2. de diagnose laat te wensen over
Het lijkt ons essentieel dat het fenomeen van geweld tegen vrouwen beter onderzocht wordt om het
structureel beleid inzake geweld te bevorderen. In 2010 werd een studie8 uitgevoerd naar de prevalentie
van fysiek, seksueel en psychisch geweld maar die was te algemeen opgevat om de onderliggende
machtsmechanismen te kunnen begrijpen. Ook de kost van het geweld voor de maatschappij en de impact
op kinderen op lange termijn werden niet onderzocht, in tegenstelling tot andere Europese landen waar dit
soort onderzoeken wel uitgevoerd werden.
Aanbeveling:
 dringend werk maken van onderzoeken uitgevoerd door teams die vertrouwd zijn met het maken van
genderanalyses.

6

http://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SVPrintNLFR&LEG=5&NR=2719&LANG=fr
http://www.om-mp.be/stat/corr/jstat2012/n/home.html
8
zie deze studie (geciteerd op § 2.2 p.12 van het 7de CEDAW rapport van België 2012) op de website van het IGVM :http://igvmiefh.belgium.be/fr/publications/ervaringen_van_vrouwen_en_mannen_met_psychologisch_fysiek_en_seksueel_geweld.jsp?referer=
tcm:337-102291-64.
7
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3. een absurde situatie voor bepaalde migrantenvrouwen (zie ook art. 16 § gezinshereniging)
Hoe langer hoe minder verblijfstitels worden uitgereikt aan vrouwen en dat leidt tot complexe situaties.
Zo zijn er vrouwen die een job hebben en toch geen papieren hebben: indien zij een gewelddadige partner
ontvluchten kunnen zij geen stappen ondernemen om aangifte te doen uit schrik om uitgewezen te worden
(er is een termijn van 3 jaar voor huwelijken afgesloten voor 2010 en van 5 jaar voor huwelijken na 2010
om verblijfsrecht te krijgen).
Met de toenemende onzekere situatie van vrouwen stelde het middenveld vast dat er een toename is van
partnergeweld en tegelijkertijd dat de slachtoffers dit geweld niet kunnen stoppen zonder het risico te
lopen om op straat te belanden.
Aanbeveling:
 aan vrouwen individuele rechten toekennen in geval van gezinshereniging.
4. bijzondere problematiek: de dakloze vrouwen
In België zijn er hoe langer hoe meer dakloze vrouwen. In 5 jaar tijd is het aantal vrouwen die op straat
leven verdubbeld: nu is 1 op de 6 daklozen een vrouw. Zij leven op straat met alle risico’s van dien, vooral
van seksueel geweld9.
Aanbeveling :
 deze bijzondere problematiek aanpakken door de opleiding te verbeteren van experten inzake
verkrachting.
5. de bestrijdingsstrategieën
In zijn besluiten bij het CEDAW rapport van België dat door de VN in 2008 onderzocht werd, werd ons
gevraagd om in een volgend rapport een volledig overzicht te geven van alle beleidslijnen en maatregelen
op federaal, regionaal en gemeenschapsniveau. Dit overzicht werd niet gegeven in het rapport van 2012.

De strijd tegen verkrachting
De situatie m.b.t. verkrachting is alarmerend, zeker voor wat de groepsverkrachtingen betreft. Zo ontbreekt
in het Nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld (2010-2014)10 een luik gewijd aan verkrachting.
De middelen die op het niveau van justitie ingezet worden blijven ontoereikend. Het vergt heel wat
doorzettingsvermogen om gemotiveerd personeel te vinden die de nodige expertise of begeleiding kunnen
leveren om gerechtigheid te krijgen. Vooral de late uitbetalingen voor de geleverde prestaties verklaart het
gebrek aan motivatie van de experts11.
Wat de slachtofferhulp betreft laat de samenhang in het beleid tussen de verschillende sectoren en
interventieniveaus veel te wensen over.
Aanbevelingen:
 alles in het werk stellen om de slachtoffers van seksueel geweld aan te sporen zo vlug mogelijk aangifte
te doen, en dit binnen de 72 uur na de feiten om met het medisch onderzoek en het gebruik van de Set
Seksuele Agressie (SAS) nog geschikt DNA-materiaal te vinden;
 de opvang van de slachtoffers door de politie verbeteren door persoonsgerichte begeleiding;
 specifieke opleiding voor de verkrachtingsproblematiek voorzien voor de verschillende betrokken
professionals (artsen, gynaecologen, magistraten, politiemensen, rechters enz.);

9

Activiteitenrapport online 2013 van Samu Social – www.samusocial.beCentre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri –
www.lstb.be
10
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/101123-PAN%20NL_tcm336-113077.pdf
11
Artikel in Le soir 14 mei 2013
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 sneller de toelating krijgen van de substituut van de procureur des Konings voor het gebruik van de SASset;
 werk maken van een snellere bijstand van de slachtoffers vanaf de eerste opvang tot en met de
voortgezette begeleiding (psychisch, medisch en sociaal);
 de volledige zorg voor de verkrachtingsslachtoffers opnemen (zowel door de staat als door een systeem
van sociale bescherming);
 de werkmethodes uniformiseren voor een betere samenhang in de behandeling van de dossiers;
 een samenhangend beleid invoeren voor het herstel na de agressie. Ondanks het beladen verleden van
België inzake seksueel misbruik blijven de organisaties die werken rond seksueel misbruik (en met
volwassen slachtoffers van incest zoals ‘SOS Inceste’) vaak in een precaire situatie zitten en moeten ze
rekenen op de steun van vrijwilligers;
 in de strafwet erkennen dat incest (verkrachting met verzwarende omstandigheden) een bijzonder
zwaar misdrijf is en elke verjaringstermijn definitief uitsluiten;
 voor bijzondere misdrijven, zoals groepsverkrachtingen, zo snel mogelijk een expertgroep samenstellen
die rond deze kwestie werkt;
 de sancties voor seksueel geweld verzwaren;
 een nationale database creëren die de lijst van de daders van seksueel geweld koppelt aan de categorie
van de feiten (bijv. verkrachting door de (ex-)partner, een onbekende, een bekende, familieleden, een
groepsverkrachting). Zowel het parket als de politiediensten moeten toegang hebben tot deze database.
De CFFB heeft naast deze aanbevelingen nog andere12 opgesteld met name over de juridische procedures,
slachtofferhulp en de opleiding van de verschillende actoren op het terrein13.

Strijd tegen het prostitutiesysteem
De prostitutiepraktijken hangen nauw samen met mensenhandel en de seksuele uitbuiting van vrouwen. In
België is de seksuele en economische uitbuiting van vrouwen één van de voornaamste vormen van seksueel
geweld die getolereerd wordt door het gevoerd beleid.
1. de cijfers ontbreken
In België beschikken wij noch over de cijfers, noch over gedragsanalyses van de prostitutieklanten. Er is ook
geen overzicht van het aantal vrouwen in de prostitutie die met geweld te maken krijgen. Het rapport van
2012 uitgebracht door de Fondation Scelles14 spreekt van 15 000 prostituees. De officiële cijfers blijven
onvolledig voor bepaalde regio’s omdat België ook een transitland is voor slachtoffers van seksuele
uitbuiting.
Toch baren enkele beschikbare gegevens ons zorgen:
 10% van de meisjes en 37% van de bevraagde jongens vinden het normaal om geld of cadeaus te krijgen
in ruil voor een fellatie;
 80% van de jongens tussen 14 en 18 en 45% van de meisjes van dezelfde leeftijd hebben het afgelopen
jaar naar een pornografische film gekeken; bijna 75% van de jongens ontdekken porno als ze 14 of 15
jaar zijn.
2. de ‘Eroscenters’ maken de sekshandel aanvaardbaar!
De vestiging van bordelen in zogenoemde ‘Eroscenters’ heeft de gewelddadige praktijk van seksuele
uitbuiting gelegitimeerd. Over deze centra werd nooit een debat gevoerd met het middenveld, noch een
12

http://www.cffb.be/images/stories/downloads/archives2013/pdf/cp%20violences%20sexuelles.pdf
Recommandations du CFFB contre les violences sexuelles, mars 2013
14
Exploitation sexuelle, prostitution et crime organisé, Fondation Scelles - Economica, 2012.
13
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overleg gehouden met de koepels van vrouwenorganisaties15. Maar dergelijke initiatieven houden impliciet
een goedkeuring in van een reglementerende aanpak door bepaalde steden die in strijd is met de Belgische
wetgeving (die het pooierschap of de uitbating van bordelen strafbaar stelt). De vrouwenorganisaties zijn
erin geslaagd een project tegen te houden dat goedgekeurd en gesteund zou worden door de stad Luik. De
lening zou zelfs terugbetaald worden met de inkomsten uit de prostitutie!
De ontwikkeling van ‘Eroscenters’ projecten (zoals Villa Tinto in Antwerpen) bestrijdt de seksuele en
economische uitbuiting niet die inherent is aan de prostitutiepraktijken. Dergelijke projecten pakken de
mensenhandel niet aan, helpen niet om de clandestiene netwerken te bestrijden of de veiligheid van de
meest kwetsbare personen te verhogen. Indien er ‘Eroscenters’ gebouwd worden met de goedkeuring van
de gemeenten, die zoals in Antwerpen16 vaak eigenaar zijn van het terrein, dan is er in zekere zin sprake van
de oprichting van ‘gemeentelijke bordelen’!
3. sekswerkster of slachtoffer van pooierschap?
De term ‘sekswerkster’ is een woord dat gehanteerd wordt door de seksindustrie om te proberen van
prostitutie een beroep zoals een ander te maken. Nochtans is die term in strijd met artikel 6 van het
CEDAW-verdrag en met het Internationaal Verdrag inzake de bestrijding van mensenhandel en de
exploitatie van andermans prostitutie17. De VN-Commissie Status van de Vrouw heeft de term ‘sekswerker’
trouwens verbannen omdat die het geweld verdoezelt en prostituees kan doen beschouwen als gewone
werknemers. Het geweld dat heel vaak gepaard gaat met de prostitutiepraktijken mag niet vergoelijkt
worden door ze gelijk te stellen met werk.
4. de strijd tegen het prostitutiesysteem
De preventie van seksueel geweld behoort tot de gemeenschapsbevoegdheden. In de FWB ligt de focus van
het onderwijsbeleid op relationele, emotionele en seksuele vorming met het zogenaamde EVRAS-project
(Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle). Maar de financieringsmechanismen om de hele
onderwijssector te kunnen bereiken moeten nog vastgesteld worden, samen met de middelen om
gendergerelateerd geweld op te nemen in de opleidingsprogramma’s van de professionals. De
hulpdiensten voor slachtoffers van vrouwenhandel en prostitutie zijn niet efficiënt genoeg omdat hun
benadering gericht is op de beperking van de risico’s voor personen in de straatprostitutie en niet op de
andere vormen die het onzichtbaar deel van de ijsberg uitmaken. Het onderzoeksrapport uit 2008 van
Child Focus18 over de verschillende vormen van prostitutie in Brussel onderzocht de link met de nieuwe
informatie- en communicatie technologieën. Child Focus stelde vast dat er met de komst van die nieuwe
technologieën een nieuwe verborgen vorm van jongerenprostitutie opgedoken was en wilde ervoor
waarschuwen om mogelijke verschuivingen naar problematisch gedrag te vermijden. Uit deze studie blijkt
dat er minderjarige prostituees zijn in de klassieke prostitutiemilieus.
De koepels voor vrouwenorganisaties, Vrouwenraad19 en CFFB, staan achter de initiatieven die enkele
parlementsleden genomen hebben om het debat over prostitutie als een systeem van commercialisering
van het vrouwenlichaam en een vorm van seksueel geweld te openen en te verbreden.
De CFFB heeft in de loop van 2011 hoorzittingen georganiseerd en maakte zijn standpunt kenbaar in een
manifest20 met zijn aanbevelingen tegen het prostitutiesysteem.

15

La Belgique : bientôt le nouveau paradis des proxénètes ?http://www.cffb.be/toutes-les-actualites/158-tribune-contre-leproxenetisme
16
Rapport de la Fondation Scelles 2012
17
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx
18
http://childfocus.be/sites/default/files/ophetscherpvanhetnet.pdf
19
http://www.vrouwenraad.be
20
http://www.cffb.be/toutes-les-actualites/118-manifeste-contre-le-systeme-prostitueur-8
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Aanbevelingen:
 seksuele vorming met respect voor de andere bevorderen bij de jongeren, in het onderwijs en in de
media;
 strijden tegen de overgeseksualiseerde reclame en seksistische stereotypen via de oprichting van een
onafhankelijk controleorgaan;
 begeleiding en efficiënte bescherming bieden aan personen die uit de prostitutie willen stappen, hun
toegang tot het gerecht verzekeren indien ze klacht willen neerleggen (voor geweld, pooierschap of
mensenhandel), voor hen een medische, psychologische en economische omkadering voorzien en
concrete alternatieven;
 de klanten / prostituanten verantwoordelijk stellen door het kopen van seksuele diensten te bestraffen;
 alle vormen van pooierschap veroordelen en zeker niet uit het strafrecht halen.

Vrouwenhandel
In vele landen (zelfs in Europa !) worden vrouwen die in armoede leven ertoe aangezet om te migreren op
zoek naar een beter leven, maar vaak worden ze dan het slachtoffer van pooiersnetwerken.
Hoe kan deze vorm van seksuele slavernij vermeden worden ?
Hoe zit het met de verbintenissen die België aangegaan heeft in verband met het VN-verdrag tegen
transnationale georganiseerde misdaad en het aanvullend protocol van Palermo inzake vrouwenhandel en
kinderhandel21?
De Staat geeft nog steeds geen prioriteit aan de strijd tegen mensenhandel door de fundamentele
oorzaken ervan aan te pakken en de toegekende budgetten blijven ontoereikend.
Er zijn slechts weinig veroordelingen van mensensmokkelaars voor seksuele uitbuiting wat doet vermoeden
dat er ernstige tekortkomingen zijn. Zo werden er in 2008 en 2009 1603 vervolgingen voor mensenhandel
ingesteld maar werden slechts 330 veroordelingen uitgesproken, of slechts 21%22.
Zelfs rekening houdend met het feit dat die gegevens van verschillende bronnen komen, dat het onderzoek
kan uitwijzen dat de feiten niet strafbaar zijn en dat justitie kampt met een algemene achterstand, dan nog
kan een dergelijk laag percentage moeilijk als bevredigend beschouwd worden.
Er worden weinig afschrikkende maatregelen genomen en de media informeren zelden over dit onderwerp.
In het rapport van Eurostat23 van 2013 is de informatie over het aantal vervolgde en veroordeelde
mensensmokkelaars niet beschikbaar voor de voorgaande jaren omwille van een coderingsprobleem.
Vanaf 2014 stelt de Europese Commissie om de twee jaar een voortgangsrapport op over de strijd tegen de
mensenhandel door de lidstaten. Dat zal misschien leiden tot een meer proactief beleid van de lidstaten.
Aanbevelingen:
 een publiek debat voeren over de oorzaken en de sociale, economische en politieke gevolgen van de
prostitutie;
 nauwkeurige statistieken opstellen over het aantal slachtoffers van mensenhandel;
 informatie verzamelen over de karakteristieken van de opvangcentra (aantal, capaciteit en ligging);
21

http://www.diversiteit.be/sites/default/files/legacy_files/wetgeving_legislation/international/Aanvullend%20protocolNY_MH151
12000_10PG.pdf
22
Zie “Mensenhandel en Mensensmokkel, Sociale fraude bestrijden is mensenhandel voorkomen, jaarverslag 2010 Centrum voor
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding” pp. 62-63:
http://www.diversiteit.be/sites/default/files/legacy_files/publications/rapport_annuel/JVMensenhandel2010/CGKR_JV_2010_mh_NL-web%281%29.pdf; Deze gegevens zijn opgenomen in het Belgisch rapport 2012
(bijlage 4). De gegevens over de vervolgingen komen van de databank van het College van procureurs-generaal, die van de
veroordelingen uit het Centraal strafregister.
23
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/20130415_thb_stats_report_en.pdf
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 de link duidelijk maken tussen seksuele uitbuiting en mensenhandel;
 in het jaarlijks rapport verslag uitbrengen over de situatie in België zowel wat betreft de
mensensmokkelaars als de slachtoffers.
Artikel 10
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen uit te bannen
ten einde vrouwen rechten te verzekeren die gelijk zijn aan die van mannen op het gebied van onderwijs en vorming
[…]
De toegang tot bijzondere informatie van opvoedkundige aard, die kan bijdragen tot het waarborgen van de
gezondheid en het welzijn van het gezin, met inbegrip van informatie en advies inzake geboorteregeling.

Onderwijs
In België is de gelijke toegang van meisjes en jongens tot het onderwijs (in al zijn afdelingen, richtingen,
programma’s, van kleuterschool tot het hoger onderwijs enz.) verzekerd in de wet van 4 augustus 1978.
Met deze wet wordt gemengd onderwijs verplicht in het hele onderwijssysteem met uitzondering van de
vakken lichamelijke opvoeding en sport in het secundair onderwijs.
Ook in België is een enorme vooruitgang vastgesteld in de opleiding van meisjes, wat nu leidt tot betere
resultaten van meisjes op alle niveaus en zelfs tot een oververtegenwoordiging van studentes in het
universitair onderwijs. Ondanks deze vooruitgang blijft de gegenderde (en sociale) opdeling van kennis een
actueel gegeven wat tot uiting komt in een gendersegregatie, zowel horizontaal (verschillende verspreiding
van leerlingen of studenten naargelang hun sekse over studierichtingen, afdelingen enz.) als verticaal
(verspreiding van de lesgevers v/m in functie van hun sekse volgens de onderwijsniveaus en binnen elk
niveau volgens de functies). Deze erkende en becijferde fenomenen zijn gelinkt aan subtiele
discriminatiemechanismen in een context van formele gelijkheid.
Het onderwijs is in België een bevoegdheid van de verschillende deelregeringen. Daardoor zijn er een
aantal verschillen ontstaan in het gelijkekansenbeleid van de gemeenschappen.

De Franstalige Gemeenschap - Fédération Wallonie-Bruxelles(FWB)
De Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) heeft sinds 2000 plannen uitgewerkt voor de gelijkheid in het
onderwijs, in antwoord op de vraag van CEDAW om de stereotypen die de genderdiscriminaties in stand
houden uit te bannen. De volgende analyse geeft enerzijds kritiek op de bestaande maatregelen en lijst de
huidige gebreken op in de aanpak van de reële ongelijkheden tussen meisjes en jongens in het
onderwijssysteem. Anderzijds formuleert zij voorstellen om die aanpak te verbeteren.
Kritische analyse van de bestaande maatregelen

1. vaststelling van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens
Ondanks de inspanningen in de FWB om gedesegregeerde gegevens te verstrekken stelt men vast dat voor
de ‘indicatoren’ van het onderwijs de cijfers niet altijd uitgesplitst worden. Twee soorten strategische
gegevens zouden moeten toelaten om de evolutie v/m in het lerarenkorps te analyseren: de
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oorspronkelijke opleiding van het onderwijzend personeel van het leerplichtonderwijs (cf. indicatoren
201224, tabel 30) en de ratio leerlingen/leraren van het lager en middelbaar onderwijs (zie tabel 31).
Daarnaast zijn de bestaande onderzoeken met integratie van de genderdimensie in België nog weinig talrijk
in vergelijking met andere Europese lidstaten; de meesten werden gerealiseerd en gefinancierd door de EU
of door de Direction de l’Egalité des Chances van de CFWB of FWB.
Aanbeveling:
 de regering van de FWB aansporen om de integratie van de genderdimensie te verplichten in de
onderzoeken die door de onderwijsdiensten besteld of gefinancierd worden.
De eerste slachtofferenquête naar geweld op school ging niet over seksistisch geweld25.
Volgend op de vraag van de Direction de l’Egalité bevatte de tweede enquête het item “seksistische
beledigingen”. Maar bijvoorbeeld de fenomenen seksistische en seksuele intimidatie in de scholen werden
daarbij niet grondig bestudeerd.
2. maatregelen om de stereotiepe beeldvorming rond de rol en de verantwoordelijkheid van vrouwen
en mannen uit te bannen.
Op dit gebied werden inspanningen gedaan maar de genomen maatregelen blijven te beperkt en te
vrijblijvend. Gezien het gebrek aan kennis over het begrip gender zowel bij de besluitvormers als in de
educatieve sector in zijn geheel zijn die maatregelen weinig doeltreffend. Hiervan volgen drie voorbeelden:
a. de schoolboeken: overtuigende resultaten
Het decreet van de Franstalige Gemeenschap betreffende de goedkeuring en de verspreiding van
schoolboeken, educatieve software en andere pedagogische hulpmiddelen in de scholen van het verplicht
onderwijs (goedgekeurd op 19 mei 2006) bepaalt dat een goedkeuring verleend wordt aan leerboeken die
de principes van gelijkheid en non-discriminatie respecteren. De Stuurgroep die deze vergunning verleent
baseert zich daarbij op een evaluatieschema (met aandacht voor de genderdimensie) aangevuld door de
inspecteurs.
Toch blijkt uit recente onderzoeken26 dat de stereotypen nog niet volledig verdwenen zijn. Bovendien blijft
de integratie van het begrip gender een groot probleem in de vakken geschiedenis, kunstgeschiedenis,
literatuur, moderne talen, aardrijkskunde, economie, menswetenschappen enz. Het gaat namelijk niet
alleen om het uitbannen van stereotypen maar vooral om via de inhoud van het onderwijs aan de hele
samenleving de waarde van beide seksen aan te tonen. De discriminaties waarvan vrouwen het slachtoffer
(geweest) zijn verklaart hun zwakke aanwezigheid in de inhoud van de onderwijsvakken.

24

zie http://www.enseignement.be/index.php?page=26723
Enquête van 2000 : Buidin G., Petit S., Galand B., Philippot P., Born M. (2000). Violences à l’école : Enquête de victimisation dans
l’enseignement secondaire de la Communauté française de Belgique. Etude interuniversitaire commanditée par le Ministère de la
Communauté française de Belgique, à l’initiative de Monsieur Pierre Hazette, Ministre de l’Enseignement Secondaire, des Arts et
des Lettres (arrêté du 17 mars 2000 du Gouvernement de la Communauté française). Niet gepubliceerd onderzoeksrapport.
26
Sexe et manuel. Promouvoir l’égalité dans les manuels scolaires. Fédération Wallonie-Bruxelles.
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_edito
r/documents/enseignement_et_recherche_scientifique/Brochure_Sexes___manuels_FINAL.pdf&hash=c348562dc7a3c4c06c4abd2f
501295acec9204cd
CEMEA, Manuels scolaires et stéréotypes sexués : éclairages sur la situation en 2012. Etude exploratoire.
25
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Aanbevelingen:
 nieuwe goedgekeurde leerboeken evalueren om na te gaan of geen strengere maatregelen voor de
uitgeverijen nodig zijn om de genderdimensie en de wetenschappelijke kwaliteit van de boeken te
verbeteren;
 de pedagogische hulpmiddelen, die nog te weinig gebruikt worden in de scholen, beter verspreiden
door begeleiding voor te stellen.
b. De opleiding van leerkrachten
In de FWB verplicht het decreet van 2005 (over de basisopleiding van leerkrachten) een cursus van 30 uur
“Theoretische en praktische benadering van de culturele diversiteit en de genderdimensie” voor
leerkrachten van het kleuter- en lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. De
genderdimensie wordt zo dus verankerd in de pedagogische afdelingen van de hogescholen van de FWB.
Maar voor de docenten van het middelbaar en hoger onderwijs wordt geen specifieke genderopleiding
voorzien voor het behalen van de getuigschriften AESS (Agrégation de l’Enseignement Secondaire
Supérieur) en CAPAES (Certificat d’Aptitude Pédagogique Approprié à l’Enseignement Supérieur). Dat is een
probleem in de voorbereiding van de opleiders van leerkrachten: hoe kunnen zij studenten gendervorming
geven als ze er zelf geen weet van hebben noch deskundig zijn in deze materie?
Naar aanleiding van de hervorming van het hoger onderwijs opgelegd door de Europese instellingen heeft
de regering in januari 2013 een nota opgesteld (Note d’orientation concernant le cursus initial des
enseignants) die door de betrokken sector zal besproken worden.
Aanbevelingen:
 rekening houden met de genderaspecten bij de huidige hervorming van hogescholen en universiteiten;
 het aantal lesuren verhogen van de hogervermelde cursus voor een echte bewustmaking en
genderbewustzijn van de toekomstige leerkrachten;
 een genderperspectief bijbrengen aan de leerkrachten tijdens hun opleiding (in alle studierichtingen,
stages, evaluaties…) op een transversale en duurzame manier;
 een master genderstudies oprichten, zoals dit voorgesteld werd in de studie “Haalbaarheidsstudie naar
de oprichting van een interuniversitaire master genderstudies in België” 27, zorgt voor een duurzame
oplossing en geeft de nodige expertise aan de toekomstige docenten in het secundair onderwijs en aan
de universiteit, ongeacht de studierichting.
Wat de bijscholing van leerkrachten uit het verplicht onderwijs in de FWB betreft voorziet het Institut de
Formation Continue (IFC) thematische opleidingen over gender voor pedagogen van het
leerplichtonderwijs, maar die zijn niet verplicht en bereiken dus niet alle leerkrachten.
c. De studiekeuze van leerlingen
Het opdelen van kennis in functie van gender leidt naar gesegregeerde studierichtingen. In de FWB is er
weinig aandacht voor het probleem van de studiekeuze. De meeste onderwijsactoren zijn niet opgeleid
voor deze taak en de weinigen die ervoor aangesteld worden zijn zich niet of onvoldoende bewust van de
genderstereotypen die zij uitdragen. Dat verklaart waarom de verschillende aanbevelingen van de
educatieve overheid om het leerkrachtencorps te sensibiliseren voor het probleem van de stereotypen niet
veel invloed gehad heeft op de studiekeuze van jongeren, die relatief stabiel gebleven is in de laatste
twintig jaar. Meisjes aanmoedigen om te kiezen voor wetenschappen, het blijft een vrome wens. Enkele
aanbevelingen of proefprojecten zijn niet voldoende om de mentaliteit te veranderen. Zoals bijvoorbeeld
27

Haalbaarheidsstudie naar de oprichting van een interuniversitaire master genderstudies in België, http://igvmiefh.belgium.be/nl/binaries/49%20-%20Haalbaarheidsstudie%20master%20genderstudies_tcm336-128422.pdf
Zie ook www.sophia.be, klik op Interuniversitaire Master in gender en diversiteit
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de actie “Girls’day, boys’day” die op één dag meisjes en jongens wil sensibiliseren voor een breed scala van
niet-genderstereotiepe beroepskeuzes.
Aanbevelingen:
 een algemeen informatie- en sensibiliseringsproject ontwikkelen voor alle actoren die betrokken zijn bij
de studie- of beroepskeuze (directies, leerkrachten, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), studieinformatiedagen enz.);
 concrete doelstellingen formuleren voor het welslagen van een dergelijk project;
 strikte eisen stellen (de verplichting om na de opleiding genderbewuste studiekeuzes voor te stellen
aan leerlingen, om de opleidingen bewust genderneutraal voor te stellen tijdens informatiedagen, om
niet-stereotiepe beelden te tonen enz.);
 evaluaties maken.
3. discriminaties in andere domeinen of onderwerpen
a. gendergeweld
Gendergeweld in het onderwijsmilieu krijgt bij ons vrijwel geen aandacht: wij hebben er geen betrouwbare
cijfers over terwijl de overheden in het buitenland dit probleem wel aanpakken door onderzoeken uit te
voeren en actieplannen te ontwikkelen om dit fenomeen te bestrijden28.
Aanbeveling:
 dringend een stand van zaken opmaken van dit geweld om een preventiebeleid te ontwikkelen.
b. sport
In het secundair onderwijs van de Franse gemeenschap zijn de lessen lichamelijke opvoeding niet gemengd.
Deze anomalie in vergelijking met andere lidstaten van de EU werd tot hier toe nog nooit onderzocht of
geëvalueerd in een genderperspectief.
Aanbeveling:
 de huidige situatie met niet-gemengde lessen LO en sport evalueren vanuit een genderperspectief.
c. het dragen van religieuze symbolen
Hoe langer hoe meer scholen van de FWB keuren interne reglementen goed die de dracht van religieuze
symbolen verbieden. Zo zijn er in Brussel nog slechts drie scholen die meisjes met een hijab toelaten.
Volgens de opmerkingen van het CEDAW-comité aan België in 2008 kan dat een belangrijk obstakel vormen
voor de gelijke toegang van meisjes en jongens tot het onderwijs.
Aanbevelingen:
 een onderzoek voorstellen om na te gaan of dit verbod op het dragen van religieuze symbolen
inderdaad een obstakel vormt voor de gelijke toegang tot het onderwijs;
 een dialoog opstarten met de betrokken personen en de verenigingen die hun belangen verdedigen;
 indien blijkt dat het een belemmering is, de nodige maatregelen nemen om een einde te maken aan
deze eventuele discriminaties, rekening houdend met de wetgeving.
Transversale aanbeveling:
 de toepassing eisen van het decreet van de Franse Gemeenschap met het oog op de bevordering van
de gelijke deelname van mannen en vrouwen in de adviesorganen29 dat bepaalt dat minstens één
derde van de leden van de raadgevende organen van het andere geslacht moet zijn. Strategisch

28
29

Zie het colloquium ‘Violences de genre à l’école’ aan de Université de Lyon II, 4-5 oktober 2013.
Decreet van 17.07.2002 – M.B. 13.09.2002 - http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/26967_000.pdf
Shadow report 2014 – CFFB & NVR

15
belangrijke commissies zijn niet conform met dit decreet, zoals de Stuurcommissie en de CIUF (Conseil
interuniversitaire francophone) die slechts 18% vrouwen telt.
Wij stellen ons vragen over de politieke wil van een regering die zijn eigen decreten niet toepast.

De Vlaamse Gemeenschap
In de Vlaamse gemeenschap wordt sinds 2005 de ‘open coördinatiemethode’ toegepast om een
gendermainstreamingsbeleid te implementeren. De Vlaamse minister voor onderwijs stelde voor de
periode 2010-2014 de volgende doelstellingen voorop: de aanpak van de feminisering van het
leerkrachtencorps, de bevordering van genderbewuste studiekeuzes in het secundair onderwijs, een meer
evenwichtige samenstelling v/m bij het academisch personeel, inzicht verwerven in de
gendermechanismen, de gendermechanismen aanpakken die vooral bij allochtone jongeren leiden tot een
vroegtijdige uitstroom uit het onderwijs.
Omdat deze doelstellingen vrij recent vastgesteld werden zal pas bij de evaluatie in 2014 blijken of enige
vooruitgang geboekt werd. Een nulmeting in 2011 toonde alvast aan dat deze doelstellingen (die al
jarenlang geëist worden door de vrouwenbeweging) actueel blijven en dat een systematische en
structurele aanpak nodig is om die doelen te realiseren30. Maar het is al wel een grote stap vooruit dat die
indicatoren opgesteld zijn.
1. gendermainstreaming
Zoals hoger gezegd gebruikt de Vlaamse overheid de Open Coördinatiemethode voor de realisatie van het
horizontale gelijkekansenbeleid. Zij wil die methode versterken door een systematische screening van
sleutelteksten in het beleidsproces, gekoppeld aan adviezen. De overheid heeft een quick scan ontwikkeld
met een ruime focus op de verschillende doelgroepen en bereidt een handleiding voor met informatie over
het genderperspectief. Voorlopig is er nog geen sprake van een systematische screening al zien we dat de
nood reëel is als wij belangrijke teksten over het onderwijs doornemen.
De minister van onderwijs stelde voor de verkiezingen van mei 2014 een groot hervormingsplan van het
secundair onderwijs voor. Daarin worden een aantal knelpunten opgesomd maar de segregatie tussen
meisjes en jongens wordt nauwelijks besproken. Met betrekking tot gendergerelateerde knelpunten wordt
enkel het zittenblijven van jongens aangekaart. Dit lijkt ons een gemiste kans.
Aanbeveling:
 zo vlug mogelijk werk maken van de screening in een genderperspectief van sleutelteksten in het
beleidsproces en daarbij systematisch het vrouwenmiddenveld consulteren.
2. aanpak van genderstereotypen
In de Vlaamse Gemeenschap is er geen decretale regeling met betrekking tot het pedagogisch
studiemateriaal. Bij de vakoverschrijdende eindtermen (die de scholen moeten nastreven bij hun
leerlingen) zijn er een aantal waarbij de gelijkheid tussen jongens en meisjes aan bod kan komen.
De scholen kunnen zelf kiezen op welke manier ze werken aan deze einddoelen. Sommige scholen zullen
daarbij de gelijkheid van jongens en meisjes sterk benadrukken, terwijl andere scholen een andere focus
zullen hebben. Bovendien is het eigen aan het Vlaams onderwijs dat elke school de vrijheid heeft om het
onderwijs in te richten zoals ze wil, volgens een eigen pedagogische methode, via een lessenpakket, een
sensibiliseringsdag of een projectweek.

30

Zie ”Nulmeting indicatoren Open Coördinatiemethode 2010-2014”, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, mei 2011
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In de vakgebonden eindtermen is gelijkheid tussen meisjes en jongens helemaal niet aan de orde. Daarom
kunnen we spreken van een vrij zachte aanpak van dit thema, vaak hangt het af van het persoonlijk
engagement van de leerkracht.
Al moeten we hierbij wel vermelden dat vertegenwoordigers van alle onderwijsactoren op 23 oktober 2013
de engagementsverklaring ondertekenden om te werken aan een beleid rond gender en seksuele
diversiteit in het onderwijs.
De minister gaf in het kader van zijn bevoegdheden Onderwijs en Gelijke Kansen het
Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB) de opdracht om
educatieve materialen in kaart te brengen en een conferentie te organiseren31. Dit gebeurde voor het
schooljaar 2012-2013 maar omdat de verspreiding van dit initiatief onvoldoende bleek werd een
vervolgtraject uitgewerkt voor de volgende twee schooljaren. Dit project wordt tevens opgevolgd door
actoren uit het middenveld.
Daarnaast worden ook specifieke acties en projecten opgezet om meer meisjes (de ‘technogirls’) te krijgen
in technische richtingen.
Om de verticale segregatie te doorbreken heeft de minister van onderwijs wel een belangrijk signaal
gegeven naar sommige universiteiten voor een striktere toepassing van de quotawetgeving (max. 2/3 de
vertegenwoordiging van hetzelfde geslacht) in de bestuurs-, beheers- en adviesraden, evenals in de
selectiecommissies. Een door de rectoren en de overheid geïnitieerde High Level Taskforce Gender moet
het VLIR-Actieplan Gender32 verder uitwerken om zo tot aanbevelingen te komen.
Aanbevelingen:
 duidelijke eindtermen formuleren m.b.t. gendergelijkheid. De aandacht voor gender mag niet
afhankelijk zijn van de persoonlijke interesse van de leerkracht maar moet structureel ingebed zijn in de
eindtermen;
 erop toezien dat in het project van de SNPB33 de invulling van ‘gender’ niet gereduceerd wordt tot
‘genderidentiteit’, dat gender in alle vakken aan bod komt, dat gender voldoende aandacht krijgt naast
seksuele voorkeur. In de loop van 2015 zal moeten blijken hoe diep dit ambitieuze initiatief
doorgedrongen is in alle onderwijsnetten. Deze actie moet het projectmatige niveau overstijgen en
ingang vinden op een duurzame en structurele manier;
 acties opzetten om de gendersegregatie in het onderwijs te doorbreken die leiden tot een verruiming
van de studiekeuzes voor zowel meisjes als jongens;
 streven naar een gelijke vertegenwoordiging v/m in alle advies- en beheerraden, ook op universitair
niveau.
3. sport en lichamelijke opvoeding
In het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs kiest de school ervoor om de lessen LO of sport voor jongens en
meisjes al dan niet gescheiden aan te bieden op basis van een weloverwogen keuze. Scholen beslissen
autonoom of ze klassengroepen al dan niet mengen. Sinds een paar jaar zijn namelijk gemengde groepen
toegelaten voor de lessen sport en LO.
De beslissing om jongens en meisjes gemengde of niet-gemengde lessen aan te bieden gebeurt op grond
van een aantal absolute voorwaarden:
- het welbevinden van de leerlingen en van de leerkrachten
- de aard en de grootte van de klassengroep
31

Om meer genderbewustzijn bij de brede bevolking te creëren ontwikkelde de Vlaamse overheid zelf een website:
www.genderklik.be
32
De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) is het autonome overlegorgaan van de Vlaamse universiteiten.
33
Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten
Shadow report 2014 – CFFB & NVR

17
-

de beschikbare sportinfrastructuur
de veiligheid
het gemotiveerde advies van de vakgroep LO

Aanbeveling:
 de voor- en nadelen van niet-gemengde lessen sport en LO evalueren op basis van grondig onderzoek
van de huidige situatie en in overleg met alle stakeholders.
Artikel 11
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het
arbeidsproces uit te bannen, ten einde vrouwen, op basis van gelijkheid van mannen en vrouwen, dezelfde rechten te
verzekeren, in het bijzonder: {…}
het recht op bescherming van de gezondheid en op veilige arbeidsomstandigheden, met inbegrip van de zorg voor het
behoud van de voortplantingsfunctie.

De economische ongelijkheden tussen mannen en vrouwen zijn vandaag nog steeds overduidelijk. Een blik
op enkele indicatoren34 illustreert dit ten overvloede:
 36 % van de vrouwen zijn financieel afhankelijk van de personen met wie ze samenleven, tegenover
11% van de mannen35;
 49,4 % van de huishoudens met het grootste armoederisico zijn eenoudergezinnen waarvan 85,5 % een
vrouw aan het hoofd hebben36;
 de loonkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt 23% (op jaarbasis, rekening houdend met het effect
van deeltijdse arbeid);
 59% van de vrouwen hebben een pensioen lager dan 1000 euro per maand;
 57,2% van de personen met een leefloon zijn vrouwen, met als belangrijkste leeftijdscategorie 20-24
jarigen;
 2/3 van de personen die een Inkomensgarantie voor ouderen genieten (IGO) zijn vrouwen (in Wallonië
zelfs ¾).
In deze voor vrouwen bijzonder zorgwekkende socio-economische context worden nu de
besparingsmaatregelen uitgevoerd die genomen werden door de federale regering. Vandaag stellen we de
gevolgen vast van die maatregelen die de rechten van personen in armoede of onzekere situatie afbouwen:
de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, de activering van het zoekgedrag, de verstrenging van
de voorwaarden voor een inschakelingsuitkering, de toegang tot het brugpensioen enz.

Arbeid
Vrouwen hebben hun plaats op de arbeidsmarkt veroverd (de meerderheid van de vrouwen op
beroepsactieve leeftijd – namelijk 61,8% van de vrouwen tussen 15 en 64 jaar – zijn professioneel aan het
werk37) maar hun arbeidssituatie verschilt van de mannen (73,3% beroepsactief) en plaatst hen in de meer
onzekere sectoren.
Als je de arbeidsmarkt bekijkt moet je wel vaststellen dat die nog erg vrouwonvriendelijk is. Voor wat de
toegang en de loopbaanontwikkeling betreft blijven de discriminaties bestaan, zowel op het niveau van de
34

Vrouwen en mannen in België – Genderstatistieken en genderindicatoren, IGVM, Brussel, 2011 ; Égalité entre les femmes et les
hommes en Wallonie. Photographie statistique, IWEPS, Namur, 2010
35
Vrouwen en mannen in België – Genderstatistieken en genderindicatoren, IGVM, Brussel, 2011 ; Égalité entre les femmes et les
hommes en Wallonie. Photographie statistique, IWEPS, Namur, 2010
36
Les facteurs de précarité. Photographie statistique de la situation des femmes et des hommes en Wallonie, IWEPS, Namur, 2008.
37
Enquête naar de arbeidskrachten , AD Statistiek, 2009-2010
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aanwerving als voor de verdere carrière. Dat blijkt ook uit het feit dat de meerderheid van de klachten over
discriminaties die bij het IGVM worden ingediend gaan over de arbeidssituatie38. Hele sectoren in de
economie sluiten vrouwen uit terwijl andere zich vooral op vrouwen richten. Meer dan de helft van de
vrouwen op de arbeidsmarkt zijn werkzaam in slechts 4 sectoren (op de 21 die door NACE onderscheiden
worden): onderwijs, menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening,
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar bestuur39.
Bovendien worden vrouwen gedwongen om deeltijdse jobs te aanvaarden: slechts 11% van de vrouwen die
deeltijds werken zeggen niet voltijds te willen werken40. En toch is 44,3% van de loontrekkende vrouwen
deeltijds aan het werk41. Deeltijds werk is trouwens de norm in vele sectoren en jobs waar vrouwen sterk
aanwezig zijn. Dit geldt bijv. voor huishoudsters, caissières enz. Vrouwen vertegenwoordigen een beetje
minder dan de helft van alle loontrekkenden (46,9%) maar als wij alleen rekening houden met de voltijdse
loontrekkenden op de arbeidsmarkt zien wij een significante daling: vrouwen maken dan nog slechts
35,1%42 van de werknemers uit. Dat betekent meer bepaald dat beleidslijnen die een verschillende impact
hebben op voltijdse en deeltijdse werknemers altijd een gendereffect zullen hebben.
Deze oververtegenwoordiging van vrouwen in deeltijdse jobs kan ook verklaren waarom het zo moeilijk is
de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten (nu 23% op jaarbasis). Bovendien zijn er bepaalde
beleidsmaatregelen voor de werkgelegenheid die deze situatie nog verergeren, zoals bijv. de
dienstencheques gericht op een sector waarin vooral vrouwen werken (poetsdiensten) en waar deeltijds
werk quasi onvermijdelijk is. De werkgever raadt voltijds werk af voor fysiek zware jobs en waarvan de
nodige verplaatsingstijd slechts zelden in rekening gebracht wordt.
Daarnaast worden de jobs van vrouwen vaak verbonden aan atypische arbeidscontracten (onderbroken
arbeidstijden, contacten van bepaalde duur, tijdelijke contracten…). Zo zijn er bij de loontrekkenden bijna
10% vrouwen die geen contract van onbepaalde duur hebben tegenover 7% van de mannen43.
Wij willen hierbij ook opmerken dat de situatie nog erger is voor migrantenvrouwen, zeker voor vrouwen
van buiten de EU. Deze laatsten vinden meestal een deeltijdse job van kortere duur (maximum 45% van
een voltijdse job) en minder vaak een langere deeltijdse job (46 tot 95% van een voltijdse job), in
tegenstelling tot Belgische vrouwen of vrouwen uit een Europese lidstaat. Naar gelang de afkomst kan het
percentage vrouwen dat deeltijds werkt tot 52% bedragen44.
Formeel gezien bestaat het recht op werk maar in de praktijk wordt dit vaak afgebouwd. De kwaliteitsvolle
jobs die een voldoende hoog levensniveau verschaffen, met een sociale bescherming voor vandaag en
morgen (pensioen), die economische onafhankelijkheid garanderen en toelaten om ten volle kunnen
genieten van de verschillende tijdsbestedingen (beroeps- en privéleven, gezin, sociaal leven, vrije tijd enz.)
worden hoe langer hoe meer zeldzaam. De uitzonderingen op het recht op werk en de frequente
minderwaardige statuten in de sectoren en jobs waar vooral vrouwen werken zijn er nog een illustratie van.
Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan erkende onthaalouders, die nog altijd wachten op een volwaardig
statuut dat hen nochtans al jarenlang beloofd werd door de opeenvolgende regeringen, maar die hebben
38

Jaarrapport 2011, Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes.
Enquête naar de arbeidskrachten , AD Statistiek, 2009-2010
40
Enquête naar de arbeidskrachten, AD Statistiek, 2007
41
Tegenover 9,3% van de mannen (Enquête naar de arbeidskrachten , AD Statistiek, 2010).
42
Vrouwen en mannen in België – Genderstatistieken en genderindicatoren, Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen,
2011.
43
Vrouwen en mannen in België – Genderstatistieken en genderindicatoren, Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen,
2011.
44
Socio-economische monitoring 2013, FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en het Centrum voor gelijkheid van kansen
en voor racismebestrijding
39
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er uiteindelijk een statuut van huishoudelijk personeel van gemaakt zonder veel sociale bescherming. Een
ander voorbeeld zijn de jobs in het systeem van de dienstencheques waardoor - ondanks enkele
verbeteringen sinds de invoering van het systeem en ondanks de ermee verbonden voordelen van sociale
zekerheid - veel vrouwen in een onzekere arbeidssituatie blijven zitten.
De gegevens van de Nationale Bank tonen aan dat het aandeel van de opleidingskosten en het gevolgde
aantal uren opleiding nog steeds een mannenzaak is. De vrouwen zijn in de meerderheid voor kortere en
goedkopere opleidingen.
Aanbevelingen:
 kwaliteitsvolle jobs creëren, d.w.z. met een inkomen dat een financiële autonomie op lange termijn
verzekert, samen met volledige individuele rechten voor de sociale zekerheid. Deze jobs moeten ook
toelaten een evenwicht te vinden tussen de verschillende tijdsbestedingen;
 de negatieve impact van de socio-economische beleidsmaatregelen op de situatie van vrouwen en
mannen wegnemen, in het bijzonder de maatregelen die de armoede en de werkonzekerheid doen
toenemen (bijv. de dienstencheques);
 een corrigerend overheidsbeleid invoeren voor de bestrijding van de armoede van vrouwen;
 een globale en gecoördineerde aanpak voorzien voor meer gelijkheid v/m in de werkgelegenheid die
rekening houdt met de volgende structurele problemen: de loonkloof, de combinatie arbeid en gezin, de
verticale en horizontale segregatie, de deeltijdarbeid;
 de sociale partners en de middenveldorganisaties betrekken bij deze globale aanpak van het beleid;
 de deeltijds werkenden informeren over de gevolgen van hun keuze voor hun rechten (bijv. voor hun
pensioen);
 meer flexibiliteit voorzien in de verlofstelsels zodat er minder vraag is naar deeltijds werk;
 de regering moet de werkgevers dwingen om discriminaties op basis van geslacht en moederschap uit te
bannen;
 de gelijke toegang van vrouwen en mannen tot interne en externe opleidingen bevorderen met de hulp
van de sociale partners.

Gelijk loon
De Belgische staat heeft reeds enkele initiatieven genomen om de loonkloof te verminderen :
₋ wetten en besluiten m.b.t. de gelijkheid v/m maar die zijn onvoldoende gekend en in aanmerking
genomen bij overheidsopdrachten45;
₋ de wet met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof46, die de paritaire commissies verplicht de
functieclassificaties te laten onderzoeken door de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg. De wet beoogt een betere doeltreffendheid van de controle en is er gekomen
dankzij jaren lobbywerk van de vrouwenbeweging.
Toch blijft de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog aanzienlijk. Dat blijkt duidelijk uit de vaststellingen
van het IGVM in zijn rapport47:

45

Zie de brochure van het IGVM Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in overheidsopdrachten: http://igvmiefh.belgium.be/nl/binaries/Overheidsopdrachten_tcm336-39790.pdf
46
Analyse: http://www.hrworld.be/hrworld/Loonkloofwet-wordt-effici%C3%ABnter-instrument.html?LangType=2067; wet
gewijzigd door de wet van 12/7/2013 :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013071205&table_name=wet
47
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=28764
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Volgens dit rapport (gepubliceerd in 2010) is de loonkoof v/m in 2007 niet verminderd in vergelijking
met het voorgaande jaar, maar wel afgenomen in vergelijking met de jaren 2004 en 2005 en op lange
termijn;
In het algemeen blijft de loonkloof belangrijk, zelfs in termen van uurloon: de werkneemsters
verdienen 11% per uur minder dan de mannen. De kloof wordt groter op jaarbasis (24%) omdat veel
meer vrouwen deeltijds werken;
Het verschil is ook veel groter in de privésector: de vrouwelijke bedienden verdienen er gemiddeld 26%
minder dan hun mannelijke collega’s. Voor arbeidsters ligt dat verschil op 18%. In de openbare sector
daarentegen is er bijna geen verschil. Op jaarbasis wordt de loonkloof nog meer uitgesproken: 37%
minder voor de arbeidsters, 18% voor de bediendes en 11% minder voor de contractuele
werkneemsters en ambtenaren in de openbare sector.
De pil wordt nog bitterder voor vrouwen als rekening gehouden wordt met de extralegale voordelen
(aanvullend pensioen, vergoeding van de verplaatsingskosten). Minder vrouwen kunnen genieten van
deze voordelen, en als ze dat wel kunnen liggen de bedragen vaak lager;
De loonkloof is even groot voor hoog gediplomeerden (globaal 21%) en vooral voor vrouwen in
bestuursfuncties (34%!) die massaal bezet blijven door mannen (78%!);
Indien zij voltijds werken verdienen 3 op de 10 vrouwen minder dan 2000 euro per maand, tegenover
slechts 3 mannen op 20. Deeltijds werk is ook geen principiële keuze van de meeste vrouwen (slechts
11% van de vrouwen met een deeltijdse job willen niet voltijds werken). Dat heeft ook gevolgen voor
het uurloon: 11% minder voor deeltijds werk in vergelijking met vrouwen die voltijds werken (deze
gemiddelden houden geen rekening met verschillen in functies);
Ongeveer de helft van het loonverschil kan verklaard worden door bekende factoren. Ten eerste de
positie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt (55%, sector, hiërarchisch niveau enz.), vervolgens
de gezinssituatie (15%, gehuwd zijn, met kinderen) en tenslotte slechts 31% gaat over persoonlijke
karakteristieken (opleiding, ervaring, anciënniteit, nationaliteit).
Noot van de rapporteur: het is mogelijk dat de classificatieverschillen en de bewuste of onbewuste
discriminaties behoren tot de niet gekende factoren.

De loonkloofwet van 2012: kleine stappen vooruit, maar niet genoeg
₋

₋

₋

₋

De loonkloofwet (22 april 2012) bepaalt dat de onderverdeling van de salarissen naar geslacht verplicht
zichtbaar gemaakt wordt in de sociale balans maar enkel voor ondernemingen met meer dan drie
werknemers. De gegevens van kleine KMO’s blijven dus nog onbeschikbaar.
In ondernemingen met meer dan 50 werknemers moet de werkgever elke twee jaar een analyseverslag
over de bezoldigingsstructuur opmaken: indien die niet genderneutraal is moet een actieplan ingevoerd
worden.
Op voorstel van de ondernemingsraad of van het preventiecomité kan een bemiddelaar aangesteld
worden. Deze bemiddelaar helpt bij het opmaken van een actieplan en de voortgangsrapporten. Hij/zij
hoort de werknemer die meent het voorwerp te zijn van een ongelijke behandeling bij verloning op
basis van geslacht. Hij/zij informeert hem/haar over de mogelijkheid om tot een oplossing te komen via
een interventie bij het ondernemingshoofd of een lid van de hiërarchische lijn. De bemiddelaar kan
enkel handelen met het akkoord van het personeelslid dat beroep doet op zijn/haar tussenkomst. Deze
wet betekent een echte vooruitgang in de strijd tegen de loonkloof, zelfs al is de wet slechts
toepasselijk op ondernemingen met minstens 50 werknemers.
Aangezien vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de ondernemingsraden en zij vooral
werken in sectoren en ondernemingen zonder sociaal overleg, willen wij hierbij toch opmerken dat de
strijd tegen de loonkloof niet in alle sectoren aangepakt kan worden.
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Aanbevelingen:
In overeenstemming met de aanbevelingen van het IGVM:
 de functieclassificaties controleren en aanpassen met het oog op genderneutraliteit ;
 de genderbewuste studiekeuze verbeteren;
 vrouwen beter vertegenwoordigen aan de hiërarchische top van de arbeidsmarkt en in de
ondernemingsraden.
Andere:
 een gecoördineerd actieplan tegen de loonkloof opstellen, als steun voor de sociale partners om een
genderneutrale functieclassificatie te kunnen toepassen op alle interprofessionele en sectorale
niveaus;
 de ondernemingen meer geschikte werktijdenregelingen doen toepassen die zowel voor de
werknemers als voor de onderneming voordelen opleveren;
 de crisis niet afwentelen op kansarme vrouwen en mannen (oudere vrouwen, alleenstaande moeders
en daklozen). Daarom willen wij dat de minimuminkomens, uitkeringen en lonen welvaartsvast zijn
en blijven en zeker opgetrokken worden tot boven de vastgelegde Europese armoedegrens.
 voor de economie alle talenten gebruiken en dus ook alle elders en/of eerder verworven
competenties inzetten, zonder discriminatie.

Het gebrek aan gegevens en analyses
Zolang er geen relevante gegevens van de ondernemingen of vakbonden beschikbaar zijn kan er geen
genderbeleid op het werk gevoerd worden. Goede genderindicatoren zijn een eerste stap om de loonkloof
tussen vrouwen en mannen weg te werken.
₋ In 2013 is de loonkloof v/m enkel gekend op nationaal niveau en te weinig op sectoraal niveau;
₋ Het is niet voldoende om de extralegale voordelen te kennen, ook de familiale voordelen, die in
bepaalde sectoren deel uitmaken van het loon, moeten in rekening gebracht worden omdat zij ook
kunnen leiden tot een ongelijke behandeling v/m;
₋ Net als het IGVM betreuren wij dat de onderwijs-, gezondheids- en socioculturele sectoren slechts om
de vier jaar aan bod komen in de jaarlijkse loonenquête48. Het gaat juist om die sectoren waar veel
meer vrouwen werkzaam zijn.
Aanbevelingen:
 meer gegevens opnemen in de jaarlijkse loonenquête;
 een pakket maatregelen nemen op basis van de aanbevelingen in de andere luiken van dit rapport
(pariteit in de directiecomités, gendermainstreaming, genderbewuste studiekeuze, meer
kinderopvang enz.) aangezien de loonkloof het gevolg is van complexe en onderling verbonden
factoren.

Kinderopvang (art 5 § combinatie arbeid en gezin)
Kinderopvang heeft niet alleen een economische functie (tewerkstelling v/m) maar ook een belangrijke
sociale functie (inclusie van kansarme groepen).
De zoektocht naar een plaats in de kinderopvang van 0 tot 3 jaar is vaak een echte lijdensweg omdat er te
weinig opvangdiensten zijn, met ellenlange wachtlijsten, waardoor je verplicht wordt om ‘tijdelijke’
oplossingen te vinden of een beroep te doen op je familie- of andere netwerken…
48

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/ses/
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In de FWB kunnen nu 20,3%49 van de kinderen tussen 0 en 2,5 jaar terecht in de gesubsidieerde
kinderopvang, in Brussel slechts 16,2% en in de Duitstalige Gemeenschap 31%50. Wat de EU betreft werden
de streefcijfers vastgelegd op 33%51 voor kinderen tot 3 jaar, wat sowieso een belachelijk laag percentage
is!
In Vlaanderen is het aantal plaatsen in de kinderopvang tot 3 jaar gestegen van 34,4% in 2005 naar 39,7% in
2012.
Het gebruik van de kinderopvangdiensten is nog altijd niet gelijk verdeeld over de verschillende
bevolkingsgroepen. Kinderen van alleenstaande ouders, uit een kansarm gezin en van ouders van
buitenlandse herkomst komen minder vaak terecht in de kinderopvang.
De sector zelf wordt gekenmerkt door jobs van lage kwaliteit, hoge werkdruk, lage lonen en een gebrek aan
een volwaardig statuut voor onthaalouders. Daarbij komt nog het probleem met de toegankelijkheid en de
wachtlijsten.
Aanbevelingen:
 de openbare diensten verbeteren die vrouwen en mannen toelaten om op de arbeidsmarkt te komen en
te blijven;
 voldoende opvangplaatsen voorzien op basis van de voorziene geboortecijfers en de maatschappelijke
veranderingen;
 het aantal opvangplaatsen voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte uitbreiden;
 in elke gemeente een laagdrempelig loket voorzien om ouders te begeleiden naar geschikte opvang;
 ook aangepaste opvang voorzien voor jonge tieners (12-14 jaar);
 de kosten voor de kinderopvang (+ buitenschoolse opvang van kinderen ouder dan 3 jaar) proportioneel
berekenen naar het inkomen;
 meer focus leggen op de kwaliteit van de kinderopvang omdat het belang van het kind centraal moet
staan;
 een gendersensitieve opleiding voorzien voor het personeel in de kinderopvang.

Pensioen
Het gemiddeld maandelijks pensioen van vrouwen (944 euro) ligt 34,5% lager dan dat van mannen (1269
euro). Bovendien heeft 46% van de vrouwen een pensioen dat lager is dan het minimumpensioen.
De pensioenkloof is het gevolg van de loonkloof en de loopbaankloof tussen vrouwen en mannen. Wij
bekijken de loopbaankloof als een maatschappelijk probleem dat het louter individuele niveau (van
zogenaamde eigen keuzes voor bijv. deeltijdse versus voltijdse arbeid) overstijgt. Die kloof is ook het
resultaat van impliciete discriminaties gelinkt aan de (besparings-)maatregelen die de overheid neemt op
het niveau van de sociale zekerheid, fiscaliteit, tewerkstelling, combinatie van arbeid en gezin
(kinderopvang, arbeidsorganisatie, mobiliteit…), studie- en beroepsoriëntering enz.
Ook het feit dat de rechten in de sociale zekerheid en fiscaliteit niet (volledig) geïndividualiseerd zijn speelt
hierbij een rol. Enerzijds is er het fenomeen van de afgeleide rechten die de pensioenkloof tussen bepaalde
groepen vrouwen onderling vergroot en anderzijds is er het principe van de niet-ontvangen eigen rechten
in de sectoren werkloosheid en invaliditeit waarvan vooral vrouwen de dupe zijn en die ook invloed hebben
op de pensioenkloof.
49

Rapport annuel, Office National de l’Enfance (ONE), Bruxelles, 2011, p. 63.
FamilienpolitischeGesamtkonzeptfür die DeutschprachigeGemeinschaft, 2010, p.14.
51
Europese Raad van Barcelona, 2002, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/nl/ec/71027.pdf , p.13
50
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Aanbevelingen:
Individuele rechten:
 gelijktijdig de drie stelsels van afgeleide rechten in de pensioenen hervormen (gezinspensioen,
overlevingspensioen en pensioen voor uit de echt gescheiden personen) naar een individualisering van
de pensioenrechten, en dit op een manier dat de pensioenkloof v/m (en tussen gepensioneerde
werkneemsters en vrouwen die nooit of weinig gewerkt hebben) weggewerkt wordt (met voldoende
compensatie- en overgangsmaatregelen);
 geleidelijk aan het bedrag van het eigen rustpensioen brengen op 75% van het gemiddelde van het
beroepsinkomen van de beste jaren, waardoor tegelijkertijd het gezinspensioen kan verdwijnen
(gemeenschappelijk voorstel aan het Raadgevend comité voor de pensioensector);
 het overlevingspensioen verdelen tussen de opeenvolgende echtgenoten/wettelijk samenwonende
partners van de overleden titularis, en dit in functie van het aantal huwelijks/samenwoonjaren met de
overledene. De hervorming van het overlevingspensioen is een stap in de richting van individuele
pensioenrechten maar de uitkering wordt nog altijd berekend als een afgeleid recht op basis van het
inkomen van de overledene, rekening houdend met een leeftijdscriterium (door de toepassing van deze
wet52 wordt dit op termijn afgebouwd);
 een simulatie maken de verschillende splittingsystemen om de pensioenkloof tussen vrouwen en
mannen als gevolg van de loopbaankloof op te vangen.
Pensioenbedragen:
 elke hervorming van het pensioenstelsel moet afgestemd worden op de realiteit van de loopbanen van
vrouwen en mannen en onderworpen worden aan een genderimpactanalyse;
 voldoende financiële reserves aanleggen om prioritair de wettelijke pensioenen te blijven garanderen;
 alle mannen en vrouwen vanaf hun intrede op de arbeidsmarkt (via de pensioenfiches) jaarlijks
informeren over de gevolgen voor hun pensioen van de keuzes die zij maken om arbeid en gezin te
combineren (voltijds, deeltijds, loopbaanonderbreking of –vermindering…).
Artikel 12
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen op het gebied
van de gezondheidszorg uit te bannen, ten einde te verzekeren dat vrouwen, op basis van gelijkheid van mannen en
vrouwen, gebruik kunnen maken van medische zorg {...} zo nodig kosteloze dienstverlening in verband met
zwangerschap, bevalling en de hierop volgende periode, alsmede passende voeding gedurende de zwangerschap en de
tijd waarin zij hun zuigelingen voeden.

Gezondheid
Er is niet veel kennis over de gezondheid van vrouwen. De specifieke aspecten ervan worden onvoldoende
belicht in de onderzoeksrapporten over de gezondheid en grotendeels verwaarloosd in de patiëntenzorg
door het medisch personeel. Verscheidene studies vermoeden dat de socio-economische en/of culturele
beperkingen waarmee vrouwen te maken krijgen invloed hebben op hun gezondheid.
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Gezondheidstoestand
1. veel gezondheidsproblemen treffen vaker vrouwen
Het CEDAW-rapport 2012 van België voor de VN focust op de psychische problemen zonder te wijzen op de
vele gezondheidsproblemen waarmee vrouwen vaker dan mannen te maken krijgen. Deze problemen
kunnen echter een zware belemmering zijn voor hun levenskwaliteit omdat ze meestal pijnlijk en chronisch
zijn, zoals lage rugproblemen, artrose, hoge bloeddruk, allergieën, nekproblemen, ernstige hoofdpijn,
reuma en negen andere minder frequente chronische aandoeningen53. Bovendien zeggen vrouwen - vaker
dan mannen - problemen te hebben met het uitvoeren van basisactiviteiten, en dubbel zoveel vrouwen als
mannen zeggen dat ze matig tot ernstige beperkingen ondervinden bij het uitvoeren van activiteiten in het
dagelijkse leven (statistisch significante verschillen na correctie voor leeftijd)54. En tenslotte hebben meer
vrouwen dan mannen problemen met ondergewicht (BMI < 18,5)55. In Frankrijk hebben onderzoekers ook
vastgesteld dat auto-immuunziekten meer voorkomen bij vrouwen56. Zij wijzen daarbij op de gevolgen van
deze meervoudige aandoeningen op het beroeps-, gezins- en privéleven en het ontwijkingsgedrag dat
daarmee gepaard gaat.
2. veel voorkomende fysieke pijn
Meer vrouwen dan mannen geven aan dat ze fysieke pijn hebben, en bijna dubbel zoveel hevige tot zeer
hevige pijn. Vrouwen worden in hun dagelijkse taken erger gehinderd door fysiek lijden dan mannen57. Een
wetenschappelijke literatuurstudie heeft aangetoond dat hun pijnen frequenter, heviger en slopender zijn,
langer duren en meer lichaamsdelen treffen58.
3. familiaal geweld
Vrouwen zijn vaker het slachtoffer van intrafamiliaal geweld dan mannen. De laatste jaren is onze
samenleving zich meer bewust geworden van het seksueel geweld op meisjes. In het rapport 2012 van het
Office de la naissance et de l’enfance zou dit zelfs 22 % bedragen in de FWB. Deze mishandelingen kunnen
leiden tot problemen voor de gezondheid, verslavingen, depressies, boulimie, anorexie.
4. een langere levensverwachting in slechte gezondheid
Voor vrouwen is de levensverwachting in slechte gezondheid langer dan die voor mannen: 20 moeilijke
levensjaren tegenover 14,5 jaar voor mannen59.
Aanbeveling:
 het aantal diensten voor thuiszorg uitbreiden met het oog op de 20 moeilijke levensjaren van vrouwen
en het grote aantal weduwen bij oudere vrouwen (na hun 65ste 42% tegenover 14% weduwnaars60), die
vaker dan hun partners zonder hulp van een mantelzorger vallen.
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Significatieve verschillen, maar geen gestandaardiseerde gegevens voor de leeftijd. Johan Van der Heyden, Chronische
aandoeningen, pp. 73 e.v., in Van der Heyden J, Gisle L, Demarest S, Drieskens S, Hesse E, Tafforeau J, Gezondheidsenquête 2008.
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54
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57
Drieskens S, Lichamelijke pijn in Van der Heyden et.al, Gezondheidsenquête 2008, https://his.wivisp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/PI_NL_2008.pdf
58
Les femmes … négligées par la médecine ?, Conseil des Femmes francophones de Belgique, 2009,
http://www.cffb.be/images/stories/downloads/santesite.pdf
59
Federaal Planbureau, Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2009,
http://www.plan.be/publications/publication_det.php?lang=nl&KeyPub=857
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Gezondheidsfactoren
In het Belgisch rapport wordt niet gekeken naar de oorzaken die de verschillen in de gezondheid van
vrouwen kunnen verklaren.
1. meer precaire socio-economische situatie
De gezondheid is gelinkt aan meerdere factoren, en meer bepaald de socio-economische situatie61.
Vrouwen bevinden zich vaker in armoede dan mannen. En zelfs met hetzelfde inkomen hebben vrouwen
meer gezondheidsproblemen dan mannen62.
2. lastige sociale rollen en maatschappelijk geweld
De sociale rollen van vrouwen (op het werk, binnen het gezin en in de samenleving) hebben een impact op
de gezondheid van vrouwen63. De sociale druk is heel zwaar voor vrouwen: het maatschappelijk geweld al
van in de kindertijd, zoals de stereotype, minachtende of ontoegankelijke beelden, het glazen plafond op
het werk, de werkonzekerheid64, de blijvende loonkloof, het gebrek aan macht en erkenning zowel op het
werk als thuis. Deze sociale druk weegt veel zwaarder op vrouwen dan op mannen.
3. de oorzaken aanpakken en minder medicaliseren
De medicalisering en de psychiatrisering van de ontreddering en depressies van vrouwen als gevolg van hun
leefsituatie werden al in een publicatie uit 1981 aan de kaak gesteld65. Een andere studie toonde aan dat
het sociaal statuut meer dan het geslacht een uitgesproken rol speelt bij het opduiken van depressies bij
adolescenten66.
Aanbevelingen:
 de verschillen tussen mannen en vrouwen op gebied van gezondheid en zorg analyseren, met name op
gebied van pijnbeleving;
 een diepteonderzoek voeren naar de relatie tussen de specifieke leefsituatie van vrouwen en hun
gezondheid: dubbele werkdag, werktijden, armoede (met name in eenoudergezinnen), gebrek aan
erkenning enz.;
 de prestaties van atletes van topniveau beter in de verf zetten in de media aangezien de sport een
belangrijke factor is voor de gezondheid;
 reclame verbieden die vrouwen toont in een provocerende houding of met een BMI lager dan 18,5.
Photoshopping in functie van die beelden verbieden met het oog op de huidige obesitas fobie en de
rampzalige gevolgen van anorexie.
Wij hernemen hier graag ook de volgende aanbevelingen67 :
 de lijst van de beroepsziekten die vooral vrouwen treffen (bepaalde kankers, musculoskeletale
aandoeningen…) uitbreiden op basis van de Europese lijst van ziekten die vaker voorkomen bij vrouwen.
 het principe ‘voor een gelijke ziekte of van gelijke waarde, een gelijke behandeling’ toepassen in de
dossierbehandeling door de instellingen die bevoegd zijn voor de beroepsziekten;
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Demarest S, Drieskens S, Gisle L, Van der Heyden J, Tafforeau J., Belangrijkste resultaten Socio-economische ongelijkheden,
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Health Interview Survey (HIS), Belgium, 1997 - 2001 - 2004 – 2008, dynamische analyse : de verschillen zijn niet significatief maar
systematisch weerkerend in de opeenvolgende enquêtes: https://his.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
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 de werkomstandigheden analyseren in sectoren waar veel vrouwen tewerkgesteld zijn om
beroepsziekten waaraan deze werkneemsters lijden sneller op te sporen (in sectoren zoals het
schoonmaken of de gezondheidszorg).

Gezondheidszorg
1. vrouwen doen een groter beroep op gezondheidszorg
Het percentage bezoeken aan gezondheidsdiensten is hoger bij vrouwen68. Zij gebruiken ook meer
geneesmiddelen, van alle soorten, dan mannen69.
2. de onderzoeksrapporten zeggen niet waarom
Verondersteld wordt dat de chronische aandoeningen en de problemen gelinkt aan de reproductieve
functies van vrouwen een verklaring vormen voor hun hoger verbruik van gezondheidszorg maar de
gepubliceerde rapporten laten niet toe dit te bevestigen.
Erger nog, er is een grote kans dat alleen het psychische aspect de bovenhand heeft in de genderverschillen
in het gebruik van de gezondheidszorg, zonder op te merken dat:
₋ de gerapporteerde gegevens enkel de nieuwe problematieken70 betreffen en alleen rekening
houden met de gegevens die aan de huisarts gerapporteerd werden!
₋ vrouwen communicatiever zijn en meer spreken over hun mentale gezondheidsproblemen terwijl
dezelfde problemen bij mannen gemakkelijker leiden tot verslavingen of het gebruik van geweld71.
3. vrouwen hebben het moeilijker om zorgkosten te betalen
De uitgaven voor zorgkosten zijn moeilijker te dragen voor eenoudergezinnen met een vrouw aan het
hoofd : 44% vindt het (heel) moeilijk (tegenover 29% van de mannen) en heeft al vaker dan mannen
gezondheidszorg moeten uitstellen omwille van financiële problemen. Deze verschillen zijn significatief na
standaardisatie voor leeftijd72.
4. minder tevredenheid over de verstrekte zorg
Het percentage vrouwen die tevreden zijn over de verstrekte zorg in ziekenhuizen ligt significatief lager dan
dat van mannen na standaardisatie voor leeftijd.
Uit een literatuurstudie over pijnbeleving73 blijkt dat in België meer dan een kwart van de patiënten met
pijn van mening is dat hun arts niet weet hoe de pijn beheerst kan worden en zelfs twee derde vinden dat
hun pijnbehandeling soms geen effect heeft. Specifieke studies bevestigen dat bij vrouwen bepaalde
aandoeningen onder- of fout gediagnosticeerd worden, en dat sommige behandelingen slecht aangepast
zijn74, vooral voor de pijnbestrijding.
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Health Interview Survey (HIS), Belgium, 1997 - 2001 - 2004 – 2008, https://his.wiv-isp.be/nl/SitePages/Introductiepagina.aspx
70
Een contact voor griep is een ‘nieuw’ probleem en wordt op gelijke voet behandeld als een eerste contact voor de diagnose van
kanker maar het x aantal bestralingen voor de daaropvolgende radiotherapie worden gecatalogiseerd als ‘gezondheidsprobleem’
maar niet als een ‘nieuw’ probleem. Hetzelfde geldt voor de contacten voor een depressie of een zwangerschap na de eerste
contactneming.
71
Vrouwen en mannen in België - Genderstatistieken en genderindicatoren, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen,
2006, p. 127 en 2011, p. 235 http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/vrouwen_en_mannen_in_belgi_genderstatistieken_en_indicatoren_editie_2011.jsp
72
Demarest S, Toegankelijkheid van gezondheidszorgen, pp 40-45, Gezondheidsenquête 2008 - https://his.wivisp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/AC_NL_2008.pdf
73
Les femmes … négligées par la médecine ?, Conseil des Femmes Francophones de Belgique, 2009,
http://www.cffb.be/images/stories/downloads/santesite.pdf
74
Bijv. The Gender and Access to Health Services Study. Final Report, Department of Health, UK, 2008, p. 139
Shadow report 2014 – CFFB & NVR

27
5. zorgverstrekking zonder rekening te houden met de eigenheid van vrouwen75
In 2009 heeft de CFFB aangetoond dat veel behandelingen76 gestoeld zijn op klinische proeven met enkel
mannen, ondanks de genderverschillen in de doeltreffendheid van de therapeutische middelen. Studies
wijzen trouwens uit dat er genderverschillen zijn in de werking van vele geneesmiddelen, zoals pijnstillers.
Dergelijke behandelingen kunnen dus weinig doeltreffend of zelfs contraproductief zijn.
Soms zijn vrouwen ook het slachtoffer van laattijdigheid, zoals vastgesteld werd voor de diagnose en de
behandeling van pijn en hartinfarcten.
Bovendien worden aandoeningen soms behandeld zonder specifieke geneesmiddelen, zelfs indien ze
beschikbaar zijn, zoals in geval van migraine.
En tenslotte kan een slechte kennis van de eigenheid van vrouwen op gebied van biologie en gezondheid
leiden naar vooroordelen in de houding van artsen tegenover vrouwen77.
6. gebrekkige structuren of overmedicalisering
Sommige structuren zijn niet genoeg aanwezig: centra voor gezinsplanning krijgen aanvragen zoals voor
psychologische opvolging, die ze niet kunnen verwijzen naar aangepaste structuren.
Omgekeerd kan er ook overmedicalisering zijn, bijv. bij abnormaal hoge percentages van keizersneden of
wanneer geneesmiddelen voorgeschreven worden als lapmiddelen zonder de oorzaak van de problemen
aan te pakken.
Aanbevelingen:
 in de bijsluiters de dosissen aangeven per geslacht: daarom moet de genderdimensie verplicht deel
uitmaken van de klinische proeven die leiden tot de registratie en de resultaten ervan moeten per
geslacht gepubliceerd worden78;
 op middellange termijn de aanwezigheid van vrouwen versterken in de besluitvormingsorganen voor
medisch onderzoek, door quota in te voeren;
 de resultaten van de gezondheidsenquêtes die een ontzagwekkend aantal gegevens opleverden, beter
benutten:
→ voor het volgende rapport een specifiek luik wijden aan de gezondheid van vrouwen, conform het
internationaal rapport opgesteld door de WGO79. Dit luik moet informatie bevatten over het geheel
van specifieke problemen voor vrouwen (puberteit, contraceptie, zwangerschap, bevallingen,
kraamzorg, menopauze, voortplantingsorganen, enz.);
 actie-onderzoeken voeren om de medicalisering van bepaalde gezondheidsproblemen te verminderen door
de hierboven vermelde oorzaken aan te pakken ;
 familiaal en partnergeweld opsporen via de beroepsactoren in de gezondheids- en welzijnssector door
middel van een korte standaard vragenlijst80.
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Specifieke gezondheidsproblemen en –programma’s
1. abortussen : geringe percentages
Het Belgisch rapport vermeldt niet het percentage abortussen, wel het aantal. Met 8,2 abortussen op 1000
vrouwen tussen 15 en 49 jaar behoort België bij de Europese landen met de laagste percentages (van 6 tot
25,8)81.
Aanbevelingen:
 het EVRAS-project (Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle) integreren in de opleiding van
toekomstige leerkrachten82 om het aantal abortussen te verminderen en ongewenste zwangerschappen
te vermijden;
 betere terugbetaling van contraceptie invoeren ;
 een vorming in gezinsplanning en vrijwillige zwangerschapsonderbreking promoten in de medische
faculteiten83;
 het onderzoek stimuleren naar contraceptieve middelen, m.i.v. contraceptiva voor mannen, met het
oog op een grotere gelijkheid in de verantwoordelijkheid t.o.v. contraceptie;
 kwalitatieve vrouwencondooms promoten voor een betere controle van vrouwen over dit aspect van de
seksualiteit84.
2. seksuele gezondheid : vele initiatieven
Hierbij kunnen we initiatieven in de FWB vermelden zoals die van organisaties als Plateforme Prévention
Sida, Ex-aequo, SidAids (migranten), Arc-en-Ciel, Magenta of nog Alias, die op het terrein werken rond
informatie, begeleiding en preventie. GAMS België houdt zich dan weer specifiek bezig met de strijd tegen
vrouwelijke genitale verminking, zowel gericht op de doelgroepen als op de gezondheidswerkers85.
In Vlaanderen is vooral SENSOA actief rond seksuele gezondheid.
Aanbeveling :
 gezamenlijke strategieën voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking uitvoeren.
3. te weinig mammografieën
In vergelijking met vele andere Europese landen86 komen er in België veel borstkankers voor: 102 op
100 000. Nochtans werd een gratis screeningprogramma ingevoerd maar vooral in Wallonië en in Brussel
wordt dit onvoldoende opgevolgd in vergelijking met Vlaanderen (25% tot 27% tegenover 38%)87.
Aanbeveling:
 streven naar een veel grotere deelname van vrouwen aan een screeningsmammografie (met een
streefcijfer van 75%88) om door dit opsporingsonderzoek te komen tot een significante daling van de
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mortaliteit. De uitnodiging89 voor de mammografie moet vrouwen aansporen om zich te laten
onderzoeken, en vooral focussen op vrouwen uit sociaal minderbedeelde groepen (67% tegenover
slechts 50% en 56%).
4. de ontwikkeling volgen van de uitstrijkjes van de baarmoederhals
Het papillomavirus is slechts verantwoordelijk voor een minderheid van de baarmoederhalskankers. Jonge
vrouwen (en hun moeders) zijn niet voldoende geïnformeerd en kunnen geloven dat ze door het vaccin
beschermd zijn90.
Aanbevelingen:
Wat de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus betreft is het belangrijk dat:
 tegelijkertijd geïnformeerd wordt dat uitstrijkjes verder nodig blijven;
 onderzoek gedaan wordt om de ontwikkeling van gedragsveranderingen op te volgen.
5. seksuele vorming : er is vooruitgang maar opvolging is nodig
Op gebied van seksuele vorming ontwikkelt zich het EVRAS-project op een doeltreffende manier op het
terrein in de FWB en Wallonië.
Aanbevelingen:
 externe deskundigen met een specifieke opleiding betrekken bij de vorming in de scholen, met het oog
op een geschikte aanpak voor elk publiek en voor elke leeftijd. In Brussel werd een projectoproep
gelanceerd en een jaarlijks budget van 300 000 euro vrijgemaakt;
 toezien op de goede opvolging en evaluatie van de initiatieven.
6. gezondheidsprogramma’s toegankelijk voor iedereen
Gezondheidsprogramma’s richten zich niet alleen op vrouwen maar het zijn waarschijnlijk vooral vrouwen
die ermee in aanraking komen omdat ze vaker deelnemen aan het verenigingsleven waar deze acties
plaatshebben. Er is trouwens een netwerk van centra voor gezinsplanning waar zowel vrouwen als mannen
welkom zijn.
De genderanalyses op gebied van gezondheid maken het mogelijk dat gendergedifferentieerde
programma’s voor de volksgezondheid ingevoerd worden.
Transversale aanbevelingen:
 een gendercel oprichten binnen de administraties belast met gezondheid; deze vraag werd eerder reeds
overgemaakt aan de Senaat en aan het Brussels parlement91. Dergelijke cellen bestaan al elders om
specifiek genderbeleid te bevorderen. Deze cel moet belast worden met:
₋ de bevordering van gendermainstreaming in de gezondheidssector;
₋ de uitwerking van genderspecifieke programma’s voor de bevordering van de gezondheid;
₋ de verspreiding van de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen voor een specifieke aanpak
van de gezondheidszorg voor vrouwen naar de professionals in de gezondheidszorg;
₋ de invoering van het genderperspectief in de cursussen en bijscholing van de
gezondheidswerkers, conform de aanbevelingen van de Raad van Europa92.
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Artikel 15
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, verlenen de vrouw gelijkheid aan de man voor de wet. {…}en hun verblijf- en
woonplaats te kiezen.

Vrouwen en hun relatie tot Justitie
Wanneer vrouwen in aanraking komen met justitie betreft het meestal kwesties die vallen onder het
familierecht. Vrouwen zijn voor de wet formeel gelijkgesteld aan mannen maar toch ondervinden ze veel
problemen om gehoord te worden in juridische zaken wegens financiële moeilijkheden, vooral indien zij
zich in economisch kwetsbare posities bevinden (door lage lonen, deeltijds werk, enz.). De huidige
hervormingsplannen voor de rechtsbijstand (invoering van een co-betaling) dreigen deze situatie te
verslechteren waardoor vrouwen zich nog minder goed kunnen verdedigen in de rechtszaal.
Deze moeilijke toegang tot het gerecht is bovendien ook sociaal en cultureel bepaald. Hoewel het
rechtssysteem reeds enorm gefeminiseerd is, wordt het nog steeds door vrouwen gepercipieerd als een
gebied waar ze worden overgelaten ‘aan de genade’ van mannen. Maar dat is ook een gevolg van hun
ervaringen met het gerecht: de seponering van hun klachten (vooral op het gebied van geweld), het niet
uitvoeren van beslissingen met betrekking tot alimentatie, geen luisterbereidheid naar vrouwen toe in het
kader van echtscheidingen en conflicten rond kinderen, de niet-erkenning van discriminatie in het bijzonder
in kwesties in het arbeids- of sociaal recht… Het is om die redenen dat vrouwen moeite hebben om
vertrouwen te hebben in de rechtsinstellingen die nochtans garant moeten staan voor de rechten en de
democratische behandeling van alle burgers.
Om hoven en rechtbanken te ontlasten ontwikkelt Justitie meer en meer alternatieve procedures, zoals
bemiddeling en meer recent het collaboratief familiaal recht93. In bepaalde procedures wordt mediatie
zelfs aangevoerd als een meer structurele oplossing maar deze methode kan problematisch worden
wanneer er zich machtsrelaties voordoen tussen de partners. Het maakt relaties van dominantie immers
onzichtbaar wat de methode zeker in het geval van seksueel geweld ongeschikt maakt. Ook is de methode
ongeschikt voor urgente problemen omdat het bemiddelingsproces soms vertraging oploopt. Bovendien
erkennen de bemiddelingsexperts zelf dat het proces meer gewild en beter begrepen wordt door mensen
met een meer begunstigde sociale, culturele of economische afkomst 94.
We verwelkomen de oprichting van een familie- en jeugdrechtbank in september 201495 die de hierboven
vermelde problemen moet verhelpen.
Aanbevelingen:
 de effectieve toegang van vrouwen tot het gerecht garanderen zowel door financiële steunmaatregelen
te nemen of behouden (bijvoorbeeld geen afbreuk doen aan de rechtsbijstand, waarvan de werking
momenteel bedreigd wordt) als door beter rekening te houden met de situatie van vrouwen en het
onrecht en de discriminaties die zij ervaren hebben;
 de efficiëntie van de toekomstige familie- en jeugdrechtbank analyseren;
 meer eerlijke praktijken ontwikkelen met respect voor de ervaringen van vrouwen in dit domein;
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 weldoordacht gebruik maken van alternatieve procedures, zoals mediatie;
 duidelijke voorwaarden opstellen voor het gebruik van mediatie (in het bijzonder wanneer er sprake is
van geweld binnen het gezin) die door professionals moeten worden gerespecteerd.
Artikel 16
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie jegens de vrouw uit te
bannen : {…} voor het aangaan van een huwelijk vast te stellen en de registratie van huwelijken in een officieel register
verplicht te stellen.

Huwelijk en gezin
In opvolging van de rapporten van het CEDAW-comité op het gebied van huwelijk en intrafamiliale relaties
legde België vooral de nadruk op de ‘formele’ discriminaties in het familierecht of de status van gehuwde
vrouwen die geleidelijk aan weggewerkt werden. Dat geldt ook voor het huwelijksvermogensrecht, de
rechten op het persoonlijk en op het gemeenschappelijk vermogen van het echtpaar en de ontwikkeling
van het afstammingsrecht96.
In de regelgeving op het vlak van het gezinsleven zien we tegengestelde ontwikkelingen. Enerzijds kennen
we een verbetering van het recht van vrouwen om al dan niet te kiezen voor kinderen en van de rechten
van holebi’s op een gezinsleven. Anderzijds is er een verhoogde controle op huwelijken die ‘verdacht’ lijken
(schijnhuwelijken) wanneer het mensen van buitenlandse afkomst betreft.
Het CEDAW-comité heeft België ook aangespoord om de wetgeving over de familienaam aan te passen en
de strijd tegen gedwongen huwelijken op te voeren.

Analyse en bevindingen
De voortgang die geboekt werd in de eliminatie van formele, directe en indirecte discriminaties van
vrouwen in het familierecht is een goede zaak. Maar door de focus op die formele ongelijkheden worden
andere vormen van discriminatie op het gebied van het gezin gedeeltelijk onzichtbaar, je zou zelfs kunnen
denken dat er juridisch gezien een volmaakte gelijkheid is tussen vrouwen en mannen. Maar vrouwen
krijgen nog altijd te maken met problemen bij echtscheidingen, met hun recht op alimentatie voor zichzelf
en/of voor de kinderen, de voogdij over de kinderen of in hun contacten met justitie binnen dit kader.
De oorzaak van deze problematieken ligt vaak in verschillende fenomenen die hieronder verder in detail
besproken worden.
1. de ongelijkheden binnen het koppel
Er zijn nog altijd grote ongelijkheden tussen mannen vrouwen op gebied van inkomen en beslissingsrecht,
sociale rechten, verdeling van onbetaalde arbeid (huishoudelijke taken), en de zorg voor kinderen en
familieleden.
Studies97 hebben aangetoond dat hoe meer de relatie van een koppel vaste vorm krijgt (komst van een
kind, huwelijk, …) hoe meer de ongelijkheid toeneemt. Dit wordt vooral duidelijk ingeval van echtscheiding.
De investeringen gemaakt door vaders in de opvoeding en gezinstaken blijven gekenmerkt door
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genderstereotypen en structurele ongelijkheden (kwalificatieniveau, werktijden) 98. Moeders die fulltime
blijven werken zijn vaak hoger opgeleid99.
De evolutie naar gelijkheid tussen partners wordt afgeremd door bestaande materiële ongelijkheden
tussen mannen en vrouwen (kwalificatieniveau, oriëntatie, intrede op de arbeidsmarkt, horizontale en
verticale segregatie op de arbeidsmarkt, onvoldoende plaatsen in de kinderopvang…). In de samenleving is
de geringe waardering, ook financieel, van de meer ‘vrouwelijke’ jobs en zogenaamd ‘ongeschoold’ werk
een bewijs van de economische ongelijkheden.
Bovendien blijft het seksisme, in om het even welk milieu, de mentaliteiten doordrenken en de
verschillende gedragingen en verwachtingen ten opzichte van vrouwen en mannen bepalen.
2. de visie van Justitie
Ook de actoren bij justitie vertonen verschillende gedragingen naargelang het geslacht, waarbij de
genderstereotype rollen nog vaak versterkt worden: aan moeders worden hogere eisen gesteld, vaders
worden bevolen hun gezagsrol op te nemen, met een traditionele visie op het gezin, enz. Maar soms gaat
het ook verder en wordt er een moraliserend discours gehouden, het gebrek aan verantwoordelijkheid van
de vader gebagatelliseerd of solidariteit met de man getoond, geweld niet bestraft enz.
In de juridische wereld denkt men in termen van formele gelijkheid. Daardoor wordt de context van
structurele ongelijkheden (financiële, professionele, culturele en sociale) tussen mannen en vrouwen
bewust of onbewust genegeerd. Mannen en vrouwen worden dan door justitie behandeld ‘alsof’ ze gelijk
zijn en gelijke kansen hebben om bijv. een baan te vinden of te kunnen rekenen op steun van de familie of
van instellingen.
3. de opkomst van het masculinisme
De laatste jaren zien wij de opkomst van een discours en van groepen die een grotere plaats opeisen voor
vaders, en vooral van groepen van gescheiden mannen die zichzelf beschouwen als slachtoffers van
vrouwen zonder scrupules, beroofd van het recht om hun kinderen te zien of valselijk beschuldigd van
verwaarlozing of mishandeling.
Al komen dergelijke erge situaties ook voor, toch moeten juiste en eerlijke oplossingen gevonden worden.
Deze groepen maken vaak een reactionaire analyse van de samenleving. Zij schrijven een groot deel van de
huidige sociale problemen toe aan het verlies van de mannelijke autoriteit en aan de zogenaamde
‘overwinning’ van feministen en vrouwen.
Deze masculinistische groepen proberen, soms met succes, politieke en ideologische druk uit te oefenen op
het gebied van familierecht.
In bepaalde situaties ondervinden vooral vrouwen van buitenlandse afkomst problemen, omwille van hun
juridische status (ingeval van verstoting) of van hun levensproject (gezinshereniging).

De problematieken aan de orde gesteld door het CEDAW-comité
1. de overdracht van de familienaam
Dit ging over een van de weinige nog resterende directe discriminaties tegenover vrouwen in het
familierecht. De overdracht van de familienaam was een erg symbolisch aspect in de samenleving en een
concreet teken van de patriarchale overheersing.
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In 2014 werd de wet op de naamgeving gewijzigd. Ouders krijgen voortaan de keuze100: de dubbele naam
(van vader en moeder) of de naam van ofwel de moeder of de vader. Maar indien het koppel geen keuze
aangeeft of het erover oneens is wordt de naam van de vader toegekend. Dezelfde regels gelden ingeval
van adoptiekinderen.
Het valt te betwijfelen of deze matige vooruitgang een echte mentaliteitsverandering zal betekenen. Deze
verandering zal slechts marginaal ingang vinden, bij geïnformeerde en bewuste personen. Het zal vooral
afhangen van de persoonlijke wil van de vrouwen om te onderhandelen met de vader van hun kind.
Aanbeveling:
 de dubbele naam verplicht veralgemenen.
2. de strijd tegen gedwongen huwelijken
Vrouwen hebben het recht om in alle vrijheid een huwelijk aan te gaan, zonder bedreigingen of aanvallen
op hun fysieke of psychische integriteit. Het beleid op dit gebied werd opgenomen in het Nationaal
Actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld (2010 – 2014).
Aanbevelingen:
 bepaalde sensibiliseringstools rond deze problematiek systematisch en op grote schaal verspreiden (met
name in scholen);
 ambtenaren van de burgerlijke stand opleiden om gedwongen huwelijken op te sporen;
 vrouwelijke slachtoffers van seksistisch en patriarchaal geweld, van grove beledigingen of
doodsbedreigingen ondersteunen;
 bijzondere bescherming geven aan vrouwen die misbruik durven aangeven.

Andere problemen die ons zorgen baren
1. de hervorming van het echtscheidingsrecht
In 2007 werd een nieuwe wet van kracht die de bestaande regels in het echtscheidingsrecht grondig
veranderde101. De echtscheiding door onderlinge toestemming blijft mogelijk maar de wet voert de
mogelijkheid in om te scheiden op grond van onherstelbare ontwrichting. Deze laatste echtscheidingsvorm
vervangt de echtscheidingsvorm op grond van ‘bepaalde feiten’ die aanleiding gaf tot te veel geschillen102.
Deze nieuwe procedure stelt een echtgeno(o)t(e) in staat om individueel de echtscheiding aan te vragen en
te verkrijgen na twee verklaringen met een tussentijd van 1 jaar, zonder andere voorwaarden (zelfs geen
feitelijke scheiding) en zonder de mogelijkheid voor de partner om de scheiding aan te vechten. De wet
voert ook een beperking in van de alimentatie in de tijd (het aantal huwelijksjaren) en naargelang de
‘behoefte’ van de rechthebbende.
Verscheidene vrouwenorganisaties hebben getracht dit wetsvoorstel om te buigen tijdens de
parlementaire behandeling ervan maar zonder succes. Sommige verenigingen hebben daarop beroep
aangetekend bij het Grondwettelijk Hof tegen de bepaling die voorzag in de terugwerkende kracht van de
aangenomen wet. Het Grondwettelijk Hof heeft hen daarin gevolgd en dit artikel vernietigd in december
2008.

100

http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/53/3145/53K3145001.pdf
http://www.viefeminine.be/spip.php,rubrique112
102
La réforme du divorce, Première analyse de la loi du 27 avril 2007, LELEU J-Y., PIRE D. , ed. Lacier, 2007
101

Shadow report 2014 – CFFB & NVR

34
Deze nieuwe wet heeft tot gevolg dat sommige vrouwen niet begrijpen hoe het komt dat ze plots
gescheiden zijn zonder dat ze gehoord werden: ze worden dan ineens geconfronteerd met een
arbeidsmarkt die zij niet kennen omdat ze ervoor kozen om zich aan hun gezin te wijden. De nieuwe
procedure biedt wel een uitkomst voor andere vrouwen die in een onduidelijke situatie zitten van een
lange feitelijke scheiding maar waar de partner de scheiding weigert om te vermijden dat hij alimentatie
moet betalen.
Verder wordt in België, na een lange strijd van het middenveld rond deze problematiek, de erkenning van
verstoting (d.w.z. akte opgesteld in het buitenland waarmee de echtgenoot eenzijdig zijn huwelijk ontbindt
zonder dat zijn echtgenote van spreken heeft) sterk beperkt door artikel 57 van het Wetboek van
internationaal privaatrecht.
Aanbevelingen:
 deze wet evalueren en de gevolgen ervan in de realiteit na een aantal jaren analyseren op een
kwantitatieve en kwalitatieve manier: de wijze waarop de wet tot stand kwam, de impact op de
betrokken vrouwen en op de samenleving, de echtscheidingsvorm door onderlinge toestemming, de
duur van de procedures, de modaliteiten, de verantwoordelijkheden van de ouders, de terugkeer van
het begrip ‘schuld’…;
 nadenken over de verantwoordelijkheden van beide partners in het debat over echtscheiding en over
het huwelijk en zijn verbintenissen, te meer omdat er andere samenlevingsvormen zijn (feitelijk en
wettelijk samenwonen) met of zonder erkenning van rechten en verantwoordelijkheden;
 toekomstige echtgenoten en wettelijk samenwonenden informeren over hun rechten en plichten;
 erop toezien dat België de cumulatieve voorwaarden i.v.m. verstoting zoals bepaald in artikel 57 van het
Wetboek van internationaal privaatrecht respecteert;
 de betrokken personen rechtstreeks informeren over de bestaande steunpunten voor juridische hulp
(bijvoorbeeld ADDE: Association pour le Droit des Etrangers). Tien jaar na artikel 57 komt de erkenning
van verstoting door België zelden voor.
2. het niet nakomen van financiële verplichtingen tegenover kinderen
Ouders moeten een billijke bijdrage leveren, d.w.z. in verhouding tot hun inkomen, voor het
levensonderhoud van hun kinderen, en dit ook na hun scheiding103. Rechterlijke uitspraken of
overeenkomsten over alimentaties bevestigen dit maar nog al te vaak zijn het vrouwen die de financiële
zorg voor hun kinderen zelf volledig dragen omdat de toegekende alimentatie gedeeltelijk of helemaal niet
betaald wordt.
Om aan dit probleem te verhelpen werd de Dienst voor alimentatievorderingen opgericht (DAVO)104 (in
98% van de gevallen gaat het over vrouwen in armoede met een inkomen onder een bepaald plafond).
Daarnaast bestaan er wel andere procedures om de betaling van de alimentatie af te dwingen (inhoudingen
op het loon, terugvordering door DAVO) maar die duren lang of blijven zonder resultaat (wegens de
insolventie van de schuldenaar enz.)
Over de cijfers i.v.m. deze problematiek bestaat er ook heel wat controverse. In zijn werkingsverslag
2004105 schatte het DAVO het aantal betrokken gezinnen tussen 100 000 en 150 000, terwijl een recente
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studie106 komt op het aantal van 24 000 gezinnen (of 41 000 kinderen). Deze studie houdt echter geen
rekening met de ongetwijfeld grote groep gescheiden ouders die hun financiële afspraken niet formaliseren
zolang er geen problemen zijn.
Vele vrouwenorganisaties zijn vragende partij voor een objectivering van de alimentatie. In een recente
wet107 werden hiervoor tamelijk gedetailleerde criteria108 vastgesteld. Hoe meer de alimentatie gezien
wordt als rechtvaardig en gefundeerd, hoe minder risico er is dat de alimentatie niet betaald wordt.
Deze wet voerde ook een belangrijke nieuwigheid in: de rechter kan op verzoek van een ouder het gebruik
van een ‘kindrekening’109 invoeren, een gemeenschappelijke rekening waarop de verschillende gelden voor
het levensonderhoud van de kinderen, zoals de kinderbijslag, gestort kunnen worden.
De Hoge Raad voor Justitie heeft trouwens in een advies de vrees geuit dat deze kindrekening “meer
problemen en discussies zal doen ontstaan dan op te lossen”110.
Ook op fiscaal vlak zijn er bedenkingen. Op alimentatiegelden wordt een belasting geheven van 80% in
hoofde van de begunstigde (meestal het kind). De schuldenaar kan een groot deel van de betaalde
alimentatiegelden aftrekken van zijn inkomsten terwijl ouders die met hun kinderen onder hetzelfde dak
wonen dat niet kunnen.
Aanbevelingen:
 passende maatregelen nemen om de alimentatieverplichtingen van ouders tegenover hun kinderen te
doen naleven. Instrumenten zoals DAVO moeten uitgebreid worden en een algemene dienst worden die
toegankelijk is voor elke ouder ongeacht zijn/haar inkomen;
 een objectieve en geactualiseerde methode invoeren voor de berekening van de alimentatiegelden, in
gedigitaliseerde vorm zoals bijvoorbeeld de ‘onderhoudsgeldcalculator’ uitgewerkt door de
Gezinsbond111;
 het gebruik van een gemeenschappelijke rekening voor het beheer van de onderhoudsgelden en andere
toelagen voor de kinderen niet verplichten om te vermijden dat dit een instrument wordt om de
uitgaven van moeders te controleren;
 de fiscale behandeling van de onderhoudsgelden hervormen.
3. het ouderlijk gezag
Na een scheiding zijn er een heleboel beslissingen te nemen om het leven met de gemeenschappelijke
kinderen te organiseren. Zoals er binnen het koppel economische ongelijkheden kunnen bestaan kunnen er
tijdens de samenwoning grote ongelijkheden zijn in de zorg voor kinderen.
In 2006 werd een wet van kracht over de verblijfsregeling voor de kinderen112. Door deze wet kan de
rechter, op vraag van één van beide ouders, bij voorkeur de mogelijkheid onderzoeken om de huisvesting
van het kind op een gelijkmatige manier tussen beide ouders te verdelen. Het doel van deze wetgeving was
erop gericht met de tijd mee te evolueren naar een meer gelijke samenleving. Indien er goede redenen
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voor bestaan, kan de rechter echter van deze regel afwijken en aan één van beide ouders exclusief ouderlijk
gezag toekennen.
Ongeveer in 80% van de gevallen wordt er tussen de ouders een omgangsregeling uitgewerkt waarbij de
kinderen hoofdzakelijk bij de moeder verblijven en de vader het secundair huisvestingsrecht heeft met
ongeveer een WE op twee en de helft van de vakantieperiodes.
Het team van Marie-Thérèse Casman113 van de Université de Liège heeft een evaluatierapport gemaakt
over deze wetgeving dat tijdens een debat in de Kamer voorgesteld werd114.
Uit deze evaluatie blijkt dat deze wet niet zomaar blindelings toegepast mag worden maar dat er rekening
moet gehouden worden met de bevindingen in dit rapport: met de machtsverhoudingen tussen mannen en
vrouwen, binnen het koppel zelf maar ook in de bredere maatschappelijke context (sociale integratie,
steretype rollen enz.). Bovendien werd tijdens het openbaar debat in de Kamer duidelijk dat sommige
rechters ook van oordeel zijn dat het verblijfsco-ouderschap niet mogelijk is voor heel jonge kinderen
(jonger dan 3 jaar).
Maar er zijn nog meer problemen met deze wet. De vraag om verblijfsco-ouderschap mag geen manier zijn
om de betaling van alimentatiegelden te ontlopen; soms is de verblijfsregeling officieel afgesproken (met
een akkoord of door de rechter) maar vangt één van de ouders, vaak de moeder, de kinderen op zelfs al is
het niet haar/zijn ‘dag’; de verantwoordelijke bemiddelaars hebben vaak heel normatieve opvattingen over
‘het gezin’; misbruik en geweld (tegen vrouwen of kinderen) wordt vaak genegeerd of geminimaliseerd;
het voorkomen van het ‘syndroom van oudervervreemding’115.
In de huidige context van toenemende armoede en focus van het beleid op de strijd tegen kinderarmoede
kunnen we vrezen voor een nieuwe ‘stigmatisering’ van volkse families. Sommige organisaties melden een
toename van de plaatsing van kinderen om financiële redenen. En alleenstaande moeders worden vaak
geconfronteerd met onzekerheid en zelfs grote armoede, meer dan andere ouders116.
Aanbevelingen:
 tegelijkertijd rekening houden met de rechten van beide ouders en van het kind maar ook met de (al
dan niet) opgenomen verantwoordelijkheden van de ouders;
 de bemiddelaars in deze procedures sensibiliseren voor bepaalde ideeën en vooroordelen (stereotypen,
formele gelijkheid, de veronderstelling van wat ‘goed’ is voor het kind enz.);
 de bemiddelaars opleiden om de bestaande machtsrelaties tussen mannen en vrouwen in de
maatschappij, en vooral binnen het koppel, te onderkennen om een beter inzicht te krijgen en een
betere beslissing te nemen in de individuele gevallen waarmee zij te maken krijgen;
 de Belgische politici aanspreken op hun beleid tegenover eenoudergezinnen (waarvan ¾ alleenstaande
moeders zijn).
4. de gezinshereniging en partnergeweld (in correlatie met artikel 6, § geweld)
Veel vrouwen zijn op basis van gezinshereniging naar België gekomen. Als deze vrouwen het slachtoffer
worden van partnergeweld komen ze in een heel moeilijke situatie terecht waar ze moeten kiezen tussen
113

Évaluation de l’instauration de l’hébergement égalitaire dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation en Belgique (Université
de Liège, Langue Français), March 2, 2010
114
http://www.lacode.be/IMG/pdf/Analyse_hebergement_egalitaire_Cadre_legal.pdf
115
Carol S. Bruch, Les concepts de syndrome d’aliénation parentale (SAP) et d’enfants aliénés (EA): sources d’erreur dans les conflits
de garde d’enfants, 2011 http://sisyphe.org/spip.php?article3623
116
Cf. socio-economisch luik in dit rapport: alleenstaande moeders maken 40% uit van de huishoudens met het hoogste risico op
armoede en worden hard getroffen door de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen.
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ofwel blijven bij hun gewelddadige partner ofwel hem verlaten met het grote risico dat zij dan hun
verblijfsvergunning verliezen.
Voor een verblijfsvergunning in België moet je namelijk al 5 jaar in het land geregistreerd zijn. Indien die
vrouwen hun gewelddadige partner verlaten worden zij geconfronteerd met complexe situaties. Zelfs
indien ze werken hebben sommigen onder hen geen papieren. Zij kunnen dan ook geen stappen
ondernemen om hun partner aan te geven uit angst om uit het land gezet te worden.
De bescherming tegen partnergeweld in het kader van gezinshereniging is enkel mogelijk indien het
slachtoffer objectieve bewijzen van het geweld kan tonen en indien zij over een voldoende hoog inkomen
beschikt (en vooral niet afhankelijk is van het OCMW).
De groep ESPER117 (Epouses sans-papiers en résistance – echtgenotes zonder papieren in verzet) is gegroeid
uit enkele voorvallen met vrouwen die in het kader van gezinshereniging (dus volledig legaal) in België
verbleven. De groep hekelt het gebrek aan informatie voor vrouwen in zulke situaties en het feit dat zij het
risico lopen uit het land gezet te worden indien zij een klacht indienen voor geweld. Deze groep vrouwen is
dus heel kwetsbaar.
Aanbevelingen:
 de procedures herzien m.b.t. vrouwen die in België verblijven op grond van gezinshereniging en
slachtoffer zijn van partnergeweld, om zowel hun bescherming tegen hun gewelddadige partner als hun
verblijfsrecht te verzekeren. Instellingen zoals de Dienst voor Vreemdelingenzaken en de politie moeten
hun beleid inzake de behandeling van deze specifieke gevallen herzien;
 de diensten voor slachtofferhulp informeren over deze specifieke gevallen van slachtoffers van geweld ;
 personen die in het kader van gezinshereniging naar België komen individuele rechten toekennen die
niet afhankelijk zijn van een derde.

117

http://www.viefeminine.be/spip.php?article2918
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Bijlage
Artikel 1
Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder "discriminatie van vrouwen" verstaan elke vorm van
onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van geslacht, die tot gevolg of tot doel heeft de erkenning,
het genot of de uitoefening door vrouwen van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op
politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, op het terrein van de burgerrechten of welk ander gebied
dan ook, ongeacht hun huwelijkse staat, op de grondslag van gelijkheid van mannen en vrouwen aan te
tasten of teniet te doen.
Artikel 2
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, veroordelen discriminatie in alle vormen van vrouwen, komen
overeen onverwijld met alle passende middelen een beleid te volgen, gericht op uitbanning van
discriminatie van vrouwen, en verbinden zich tot dit doel:
a. het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen in hun nationale grondwet of in andere
geëigende wetgeving op te nemen, indien dit nog niet is geschied, en de praktische verwezenlijking
van dit beginsel door middel van wetgeving of met andere passende middelen te verzekeren;
b. passende wettelijke en andere maatregelen te treffen, met inbegrip van waar nodig sancties,
waarin alle discriminatie van vrouwen wordt verboden;
c. wettelijke bescherming in te voeren van de rechten van vrouwen op gelijke voet met mannen en
door middel van bevoegde nationale rechterlijke instanties en andere overheidsinstellingen de
daadwerkelijke bescherming van vrouwen tegen elke vorm van discriminatie te verzekeren;
d. zich te onthouden van ieder discriminerend handelen, eenmalig of voortdurend, jegens vrouwen en
te verzekeren dat de overheidsorganen en -instellingen handelen overeenkomstig deze verplichting;
e. alle passende maatregelen te nemen om discriminatie van vrouwen door personen, organisaties of
ondernemingen uit te bannen;
f. alle passende maatregelen, waaronder wetgevende, te nemen om bestaande wetten,
voorschriften, gebruiken en praktijken, die discriminatie van vrouwen inhouden, te wijzigen of in te
trekken, onderscheidenlijk af te schaffen;
g. alle nationale strafbepalingen die discriminatie van vrouwen inhouden, in te trekken.
Artikel 3
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen op alle gebieden, in het bijzonder op politiek, sociaal,
economisch en cultureel gebied, alle passende maatregelen, waaronder wetgevende, om de volledige
ontplooiing en ontwikkeling van vrouwen te verzekeren, ten einde haar de uitoefening en het genot van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op gelijke voet met mannen te waarborgen.
Artikel 5
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om:
1. het sociale en culturele gedragspatroon van de man en de vrouw te veranderen ten einde te komen tot
de uitbanning van vooroordelen, van gewoonten en van alle andere gebruiken, die zijn gebaseerd op de
gedachte van de minderwaardigheid of meerderwaardigheid van één van beide geslachten of op de
stereotiepe rollen van mannen en vrouwen;
2. ervoor zorg te dragen dat onderwijs over het gezin een juist begrip van het moederschap als sociale
functie, en de erkenning van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van mannen en vrouwen bij het
grootbrengen en de ontwikkeling van hun kinderen bevat, met dien verstande dat het belang van de
kinderen in alle gevallen vooropstaat.
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Artikel 6
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen, waaronder wetgevende, ter
bestrijding van alle vormen van handel in vrouwen en van het exploiteren van prostitutie van vrouwen.
Artikel 10
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen uit
te bannen ten einde vrouwen rechten te verzekeren die gelijk zijn aan die van mannen op het gebied van
onderwijs en vorming, en in het bijzonder, op basis van gelijkheid van mannen en vrouwen, het volgende te
garanderen:
a. dezelfde mogelijkheden inzake loopbaan- en beroepskeuze en inzake toelating tot het onderwijs en
inzake het verwerven van diploma's aan alle categorieën onderwijsinstellingen zowel op het
platteland als in stedelijke gebieden; deze gelijkheid dient te worden verzekerd in de aan de school
voorafgaande vorming, het algemeen vormend en het technisch onderwijs, het hoger
beroepsonderwijs en het hoger technisch onderwijs, zowel als in alle andere soorten
beroepsopleiding;
b. toegang tot dezelfde onderwijsprogramma's, dezelfde examens, tot onderwijs door leerkrachten
met dezelfde soort bevoegdheden, en tot schoolgebouwen en uitrusting van dezelfde kwaliteit;
c. uitbanning van elke stereotiepe opvatting van de rol van mannen en vrouwen op alle niveaus en in
alle vormen van onderwijs, door het aanmoedigen van gemengd onderwijs en andere soorten
onderwijs die zullen bijdragen tot het bereiken van dit doel, en in het bijzonder door de herziening
van leerboeken en onderwijsprogramma's en door de aanpassing van onderwijsmethodes;
d. dezelfde mogelijkheden gebruik te maken van beurzen en andere studietoelagen;
e. dezelfde mogelijkheden inzake toegang tot programma's voor wederkerend onderwijs met inbegrip
van programma's voor volwassenen om te leren lezen en schrijven en om te leren lezen en schrijven
toegespitst op de praktijk, in het bijzonder programma's die erop zijn gericht in een zo vroeg
mogelijk stadium ieder verschil in genoten onderwijs dat mocht bestaan tussen mannen en vrouwen
te verkleinen;
f. vermindering van het aantal meisjes en vrouwen die hun studie opgeven en organisatie van
programma's voor meisjes en vrouwen die voortijdig de school hebben verlaten;
g. dezelfde mogelijkheden om actief deel te nemen aan sport en lichamelijke opvoeding;
h. toegang tot bijzondere informatie van opvoedkundige aard, die kan bijdragen tot het waarborgen
van de gezondheid en het welzijn van het gezin, met inbegrip van informatie en advies inzake
geboorteregeling.
Artikel 11
1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van
vrouwen in het arbeidsproces uit te bannen, ten einde vrouwen, op basis van gelijkheid van mannen en
vrouwen, dezelfde rechten te verzekeren, in het bijzonder:
a. het recht op arbeid, als onvervreemdbaar recht van alle mensen;
b. het recht op dezelfde arbeidsmogelijkheden met inbegrip van toepassing van dezelfde
selectiemaatstaven in het arbeidsproces;
c. het recht op vrije keuze van beroep en werk, het recht op bevordering, behoud van de werkkring en
alle aan de desbetreffende arbeid verbonden uitkeringen en voorwaarden, alsmede het recht om
een beroepsopleiding te volgen en te worden herschoold; hieronder zijn begrepen leerlingstelsels,
voortgezette beroepsopleidingen en wederkerend onderwijs;
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d. het recht op gelijke beloning, met inbegrip van uitkeringen, en op gelijke behandeling met
betrekking tot arbeid van gelijke waarde, alsmede gelijke behandeling bij de beoordeling van de
kwaliteit van het werk;
e. het recht op sociale zekerheid, in het bijzonder in geval van pensionering, werkloosheid, ziekte,
invaliditeit en ouderdom, en arbeidsongeschiktheid om andere redenen, alsmede het recht op
betaald verlof;
f. het recht op bescherming van de gezondheid en op veilige arbeidsomstandigheden, met inbegrip
van de zorg voor het behoud van de voortplantingsfunctie.
2. Ten einde discriminatie van vrouwen op grond van huwelijk of moederschap te voorkomen en het
daadwerkelijke recht van vrouwen op arbeid te verzekeren, nemen de Staten die partij zijn bij dit
Verdrag passende maatregelen om:
a. ontslag op grond van zwangerschap of verlof wegens bevalling, en discriminatie bij ontslag in
verband met huwelijkse staat te verbieden en sancties op overtreding van deze maatregelen te
stellen;
b. verlof wegens bevalling in te voeren met behoud van loon of met vergelijkbare sociale
voorzieningen, zonder dat dit leidt tot verlies van de vroegere werkkring, de behaalde anciënniteit
of de hun toekomende sociale uitkeringen;
c. de verlening aan te moedigen van de noodzakelijke ondersteunende diensten voor sociale zorg, om
ouders in staat te stellen verplichtingen jegens het gezin te combineren met verantwoordelijkheden
in het werk en deelneming aan het openbare leven, in het bijzonder door het opzetten en
ontwikkelen van een netwerk van faciliteiten voor kinderopvang te bevorderen;
d. bijzondere bescherming tijdens de zwangerschap te bieden aan vrouwen wier soort arbeid
schadelijk voor hen is gebleken.
3. De beschermende wetgeving met betrekking tot de in dit artikel bedoelde aangelegenheden wordt met
geregelde tussenpozen opnieuw bezien in het licht van de wetenschappelijke en technologische kennis
en wordt indien nodig gewijzigd, ingetrokken of uitgebreid.
Artikel 12
1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van
vrouwen op het gebied van de gezondheidszorg uit te bannen, ten einde te verzekeren dat vrouwen, op
basis van gelijkheid van mannen en vrouwen, gebruik kunnen maken van medische zorg, met inbegrip
van die welke verband houden met geboorteregeling.
2. Niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid van dit artikel waarborgen de Staten die partij zijn bij
dit Verdrag aan vrouwen passende, zo nodig kosteloze dienstverlening in verband met zwangerschap,
bevalling en de hierop volgende periode, alsmede passende voeding gedurende de zwangerschap en de
tijd waarin zij hun zuigelingen voeden.
Artikel 15
1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, verlenen de vrouw gelijkheid aan de man voor de wet.
2. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, verlenen aan vrouwen in burgerlijke aangelegenheden
rechtsbevoegdheid die gelijk is aan die van mannen, en dezelfde mogelijkheden om die bevoegdheid uit
te oefenen. In het bijzonder verlenen zij vrouwen gelijke rechten om overeenkomsten te sluiten en
bezittingen te beheren, en behandelen hen in alle stadia van gerechtelijke procedures op dezelfde wijze.
3. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag komen overeen dat iedere overeenkomst en ieder ander
particulier document van welke aard ook, waaraan een rechtsgevolg is verbonden, gericht op beperking
van de rechtsbevoegdheid van vrouwen, als nietig dient te worden beschouwd.
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4. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, verlenen mannen en vrouwen dezelfde rechten met betrekking
tot de wetgeving inzake de bewegingsvrijheid van personen en de vrijheid hun woon- en verblijfplaats te
kiezen.
Artikel 16
1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie jegens de
vrouw in alle aangelegenheden betreffende huwelijk en familiebetrekkingen uit te bannen, en
verzekeren in het bijzonder, op basis van gelijkheid van de man en de vrouw:
a. hetzelfde recht om een huwelijk aan te gaan;
b. hetzelfde recht om in vrijheid een echtgenoot te kiezen en alleen met vrije en volledige toestemming
een huwelijk aan te gaan;
c. dezelfde rechten en verantwoordelijkheden tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan;
d. dezelfde rechten en verantwoordelijkheden als ouder, ongeacht de huwelijkse staat, in
aangelegenheden met betrekking tot hun kinderen; in alle gevallen staat het belang van de
kinderen voorop;
e. dezelfde rechten om in vrijheid en bewust een beslissing te nemen over het aantal van hun kinderen
en het tijdsverloop tussen de geboorten daarvan en te kunnen beschikken over de informatie,
vorming en middelen om hen in staat te stellen deze rechten uit te oefenen;
f. dezelfde rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot gezag over en de adoptie van
kinderen, of soortgelijke instellingen waar deze begrippen in de nationale wet bestaan; in alle
gevallen staat het belang van de kinderen voorop;
g. dezelfde persoonlijke rechten als echtgenoot en echtgenote, met inbegrip van het recht een
geslachtsnaam, een beroep en een werkkring te kiezen;
h. dezelfde rechten voor beide echtgenoten met betrekking tot eigendom, verwerving, beheer, bestuur
en genot van en beschikking over bezittingen, hetzij om niet hetzij onder bezwarende titel.
2. Verlovingen en huwelijken van kinderen dienen geen rechtsgevolg te hebben en alle noodzakelijke
maatregelen, met inbegrip van wetgevende, dienen te worden genomen om een minimumleeftijd voor
het aangaan van een huwelijk vast te stellen en de registratie van huwelijken in een officieel register
verplicht te stellen.
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