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Vrouwenraadinsteek bij de Aanvullende indicatoren naast het BBP – 2015

Inleiding
De wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende
sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van
levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van
onze economie…
…

Insteek Vrouwenraad ontwerprapport FRDO
De Vrouwenraad stelde op 24 september 2015 aan de FRDO voor om:
-

deze aanvullende indicatoren te koppelen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(DOD). De targets onder deze DOD geven een eerste indicatie voor minimum op te
nemen indicatoren

-

om minimum alle genderindicatoren van de DOD over te nemen. Dit zijn alle indicatoren
binnen de aparte genderdoelstelling met bijkomend minimaal één genderindicator
binnen de andere DOD en bij voorkeur alle relevante indicatoren

-

om binnen alle indicatoren (reeds voorziene en nog toe te voegen en/of te ontwikkelen
indicatoren) waar dit relevant is, de gegevens op te splitsen naar sekse. Binnen de nu
reeds voorgestelde indicatoren geldt dit voor:
 alle indicatoren onder levensstandaard en armoede
 werk en vrije tijd
 gezondheid
 opleiding en vorming
 samenleving
 natuurlijke hulpbronnen en energie indien deze ook op individueel of
gezinsniveau berekend worden
 economisch kapitaal indien deze ook op individueel of gezinsniveau
berekend worden en m.n. de indicatoren: 54,55,56.
 Mobiliteit en vervoer, de indicatoren: 60,62,63

-

om de visie die deze indicatoren schraagt zichtbaar te maken, om deze te koppelen aan
het m.b.t. het thema en/of de indicator internationaal recht (vrouwenrechten, zeerecht,
milieurecht ….) en om alle kernbegrippen te expliciteren. Bijvoorbeeld ongelijkheid,
gender …

-

om niet limitatief te starten, bijgevolg om te werken met een zo ruim mogelijke set van
indicatoren en om ook te voorzien om voor relevante ‘elementen’ waarvoor momenteel
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geen of onvoldoende gegevens voorhanden zijn in de toekomst indicatoren te
ontwikkelen
-

om in de toekomst te verzekeren dat bij participatie en consultatie van het Belgische
middenveld systematisch ook de structuren van het vrouwenmiddenveld betrokken
worden, zijnde: de koepels van de vrouwenorganisaties (Nederlandstalige Vrouwenraad
en Conseil des Femmes Francophones de Belgique), de federale Raad voor gelijke kansen
voor vrouwen en mannen, de Adviesraad Gender en Ontwikkeling en het Instituut voor
de gelijkheid van vrouwen en mannen.

-

om systematisch bestaande indicatoren en databanken m.b.t. gender zoals te
integreren in het eigen werk/producten zoals: de indicatoren en data van EIGE (Europees
Instituut Gender Equality en van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen; de Gender Related Development, de Gender Empowerment Measure, de Social
Institutions and Gender Index van de OESO, de Gender Gap Index, de Corporate Gender
Gap, de Gender Equity Index, de data gepubliceerde door UNWomen, UNFPA …

-

om per thema’s indicatoren op te nemen en/of te ontwikkelen die de samenhang van de
verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling weerspiegelen, zijnde: de sociale,
economische en ecologische dimensie, met insluiting van het genderperspectief.

-

om gelijkheid vrouw/man als thema toe te voegen. Dit is coherent met de wetgeving op
de gendermainstreaming (12 januari 2007), met de relevantie van gendergelijkheid voor
ontwikkeling en genderontwikkeling en met de opbouw van de duurzame
ontwikkelingsdoelen. Onder dit thema zou minimaal aandacht moeten besteed worden
aan:
 participatie van vrouwen aan besluitvorming op verschillende domeinen en
beleidsniveaus ( uitvoerende en wetgevende macht, overheidsinstellingen,
diplomatieke vertegenwoordiging, bedrijven, civiele organisaties, binnen het
gezin …),
 geweld op vrouwen (binnen het gezin en in het publieke domein),discriminatie
en gerapporteerde schendingen van mensenrechten van vrouwen meisjes,
waaronder seksueel geweld en verkrachting
 inkomen en de middelen/capaciteiten van vrouwen beschikken. Het concept
empowerment kan hiertoe een richtlijn verschaffen. (zie publicatie Commissie
Vrouwen en Ontwikkeling over indicatoren voor empowerment).

-

Onder gezondheid moet aandacht besteed worden aan verschillende elementen die met
seksuele en reproductieve rechten en gezondheid te maken hebben zoals toegang tot
voorbehoedmiddelen, genitale verminking, toegang tot kwaliteitsvolle seksuele
voorlichting, veilige abortus, tienerzwangerschappen … of die in relatie staan tot m/v
stereotypering zoals anorexia nervosa.
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-

Binnen de rubriek samenleving zou het thema geweld en seksueel geweld in de private
en publieke sfeer expliciet aandacht moeten krijgen. Bijvoorbeeld het aantal
gerapporteerde gevallen van partnergeweld, aantal dodelijke slachtoffers van
partnergeweld, aantal verkrachtingen … .

De Vrouwenraad stelt in dit vervolgdocument een lijst met relevante
genderdatabestanden en relevante genderindicatoren voor:

Relevante genderdatabestanden
Genderindexen internationaal
Verenigde Naties
Human Development Reports
-

Human Development Index (HDI); http://hdr.undp.org/en/content/humandevelopment-index-hdi
Gender Inequalitiy Index (GII); http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-indexgii
Gender Development Index (GDI); http://hdr.undp.org/en/content/genderdevelopment-index-gdi
Gender Empowerment Measure (GEM)

OESO
-

Social Institutions and Gender Index (SIGI)

Wereld Economisch Forum
-

Global Gender Gap Report

NGO’s
-

Gender Equity Index (GEI) van Social Watch;
http://www.socialwatch.org/taxonomy/term/527
Mother’s Index van de internationale onafhankelijke humanitaire organisatie ‘Save the
Children’;
http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.8585863/k.9F31/State_of_the_
Worlds_Mothers.htm?msource=wenlpstw0515
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Genderindexen EU
-

Gender Equality Index van EIGE (Europees Instituut voor de Gendergelijkheid)1;
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2015-measuringgender-equality-european-union-2005-2012-report

Genderstatistieken en indicatoren
United Nations Statistics Division
Statistische indicatoren over vrouwen en mannen per land; zie:
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/default.htm

UN Women Research and Data
http://www.unwomen.org/en/how-we-work/research-and-data
-

Progress of the World’s Women; http://www.unwomen.org/en/digital-library/progressof-the-worlds-women
The World Survey on the role of women in development;
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2014/10/world-survey-2014
Evidence and Data for Gender Equality (EDGE)- Department of Economic and Social
Affairs; http://genderstats.org/EDGE

UNFPA
Making Genderstatistics meaningful on the ground; http://www.unfpa.org/news/makinggender-statistics-meaningful-ground

De Wereld Bank
-

Genderstats; zie: http://genderstats.worldbank.org
World Development Indicators/hoofdstuk Women in Development;
http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi-2014-book.pdf, p. 19.

OESO
-

Gender, Institutions and Development Data-Base (GID-DB); zie:
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=GID2

EIGE
Genderstatistics/Women and Men in the EU/Facts and Figures;
http://eige.europa.eu/gender-statistics

1

Meer info: http://www.rosadoc.be/joomla/index.php/rosa-s-vrouwennieuws/hot-topics/652-genderequality-index
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Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen België
Genderstatistieken en genderindicatoren (tweede editie 2011)

Relevante aanvullende indicatoren
Opmerkingen:
-

Het is de bedoeling dat de variabele geslacht de andere variabelen telkens doorkruist;
Andere variabelen zijn doorgaans leeftijd, opleidingsniveau, huishoudentypen en andere
categorieën afhankelijk van het thema. De combinatie met de variabele sekse geeft een
ruimer beeld van de verschillen tussen vrouwen en mannen.

Subjectief welzijn
Indicator
1
2

Tevredenheid met het leven m/v
Interkwartiele coëfficiënt
tevredenheid met het leven m/v

Dimensie hier en
nu
x
x

Dimensie later

Dimensie elders

Dimensie later

Dimensie elders

Levensstandaard en armoede
Indicator
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Finale consumptie huishoudens +
huishoudentypes
Ontwikkelingshulp:
overheidsuitgaven
Het aandeel personen met een
risico op armoede of sociale
uitsluiting m/v + leeftijdsgroepen
Armoederisico m/v +
huishoudentypes
Lage werkintensiteit m/v
Ernstige materiële deprivatie m/v
+ huishoudentypes
Interquintielvergelijking of
S80/S20 m/v
Loonkloof tussen mannen en
vrouwen in gemiddelde uurlonen
Loonkloof tussen mannen en
vrouwen in jaarlonen
Pensioenkloof tussen mannen en
vrouwen
Leefloon m/v

Dimensie hier en
nu
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
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Aandeel rechthebbenden op een
leefloon m/v + categorie +
leeftijdsgroepen
Inkomenskloof m/v
De verhouding tussen het
gemiddeld geïndividualiseerd
inkomen v/m; bruto-inkomen,
netto-inkomen, inkomen uit
economische activiteit, transfers
van de staat
Financiële afhankelijkheidsgraad
v/m + activiteitsstatus (voltijds,
deeltijds werken, werkzoekend,
gepensioneerd, andere) +
opleidingsniveau +
huishoudentype

Werk en vrije tijd
Indicator
12

13
14

15

16

17

18

Werkgelegenheidsgraad m/v +
huishoudentypes +
leeftijdscategorieën +
opleidingsniveau
Onvrijwillig deeltijds werkenden
m/v
Kloof tussen de
werkgelegenheidsgraad van
Belgen en niet-EU-burgers m/v
Werkloosheidsgraad m/v +
huishoudentypes +
leeftijdscategorieën
Percentage jongeren dat noch
werk heeft en noch onderwijs
noch opleiding volgt (NEET) m/v
Aandeel werknemers die
verklaren te lijden aan stress op
het werk m/v
Vrije tijd
participatie m/v
Activiteitsgraad m/v +
huishoudentypes +
leeftijdscategorieën
Aandeel m/v in de bevolking op

Dimensie hier en
nu
X

Dimensie later

Dimensie elders

X
X

X

X

X

X
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beroepsactieve leeftijd volgens
arbeidssituatie; beroepsactieve
bevolking, niet-beroepsactieve
bevolking, werkenden
(loontrekkenden, zelfstandigen),
loontrekkenden (privé- en
publieke sector), privé-sector
(arbeiders en bedienden);
publieke sector (statutairen en
contractuelen), zelfstandigen
(zonder personeel, met
personeel, helpers, meewerkende
echtgenoten/partners)
Deeltijdse arbeidsgraad m/v +
gemiddeld aantal gepresteerde
arbeidsuren per week m/v
Aantal en aandeel m/v deeltijds
loontrekkenden naar reden van
deeltijds werk
Aantal en aandeel inactieve
vrouwen en mannen die geen
werk zoeken om zorgredenen
Aantal en aandeel m/v van
tijdelijk werkenden naar soort
contract (uitzendkracht,
dienstencheque, opleiding-stageleercontract, studentenarbeid,
arbeidsovereenkomst van
bepaalde duur voor een bepaald
werk,…) + leeftijdsgroepen
Feminisatiegraad per
tewerkstellingssector (=
horizontale segregatie m/v)
Aantal en aandeel v/m per
tewerkstellingssector;
leidinggevenden, middenkader (=
verticale segregatie m/v)
Aantal en aandeel
leidinggevenden in federale en
regionale overheden v/m
2
Werkbaarheidsgraad m/v

2

De werkbaarheidsgraad is een samengesteld cijfer dat aangeeft welk percentage van de werknemers een job
heeft die voldoende leermogelijkheden biedt, goed te combineren is met het privéleven en geen aanleiding
geeft tot werkstress of motivatieproblemen. Er zijn dus vier werkbaarheidsindicatoren (psychische
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Zie ook bij gendergelijkheid: combinatie werk en gezin

Gezondheid
Indicator
19
20
21
22
23
24

Levensverwachting bij geboorte
m/v
Levensverwachting in goede
gezondheid m/v
Tabak – dagelijkse rokers m/v
Obesitas bij volwassenen m/v
Depressie m/v + huishoudentypes
+ leeftijdsgroepen
Uitstel of afstel van medische zorg
om financiële redenen m/v +
huishoudentypes
Al dan niet voldoende toegang tot
gezondheidszorg m/v (onderzoek
en behandeling de laatste 12
maanden); redenen: wachtlijsten,
gebrek aan info, grote afstand,
gebrek aan zorgvoorzieningen
De diverse cardiovasculaire
aandoeningen als doodsoorzaak
m/v
De diverse kankers als
doodsoorzaak m/v
Aantal en aandeel chronische
aandoeningen m/v (lage
rugproblemen, hoge bloeddruk,
ernstige hoofdpijn, depressie,
osteoporose, chronische angst,
permanent letsel door ongeval,
langdurige vermoeidheid,
diabetes, kanker, hartziekten,…)
Aantal en aandeel psychische
problemen m/v (slaapproblemen,
depressieve symptomen,
somatische problemen,
angstsymptomen)

Dimensie hier en
nu
X

Dimensie later

X

X

X

X
X
X

X

X

Dimensie elders

X

vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en werk-privé-balans) en zes risico-indicatoren
(werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie, ondersteuning leiding, arbeidsomstandigheden).
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Medische consumptie voor
slaapproblemen, depressieve
symptomen, somatische
problemen, angstsymptomen):
aantal en aandeel m/v
Aantal en aandeel
zelfdodingsgedachten, - pogingen
en zelfdodingen m/v per
leeftijdsgroep
Alcoholgebruik m/v per
leeftijdsgroep
Bv.: drinkt nooit; geen overmatig
gebruik; overmatig gebruik
minder dan 1x per maand;
overmatig gebruik meer dan 1x
per maand
Gemiddelde kostprijs
geneeskundige verzorging m/v en
per leeftijdsgroep
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
Gebruik van
contraceptiemethoden: per
methode en per leeftijdsgroep en
m/v
Aantal en aandeel patiënten
HIV/aids per leeftijdsgroep per
overdrachtswijze en m/v
Aantal abortussen en aandeel per
leeftijdsgroep en abortusratio
(per 100 zwangerschappen)

Opleiding
Indicator
25
26

Vroegtijdige schoolverlaters m/v
Aandeel 30-40-jarigen en 40-65jarigen met een diploma hoger
onderwijs m/v +
tewerkstellingsgraad
Aantal een aandeel naar
opleidingsniveau (laag-, middenen hoog opgeleid) en per
leeftijdscategorie m/v
Aantal en aandeel

Dimensie hier en
nu
X
X

Dimensie later

Dimensie elders

X
X
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27

3

afgestudeerden secundair, hoger
3
en universitair onderwijs in STEM
richtingen en zorgrichtingen m/v
Aantal en aandeel
gediplomeerden m/v op ISCED 5a
level en PhD level van
4
universiteiten per studiegebied
which includes tertiary
educational programmes with an
academic orientation
Aantal en aandeel m/v
academisch personeel per level
(graad A, B, C, D) of seniority en
per studiegebied
Aantal en aandeel
informaticaspecialisten m/v
Aantal en aandeel
computergebruik per frequentie
(dagelijks, minstens 1x per week –
minder dan dagelijks, minstens 1x
per maand – minder dan
wekelijks), nooit) en per
leeftijdsgroep en per
opleidingsniveau en m/v
Aantal en aandeel internetgebruik
per frequentie (dagelijks,
minstens 1x per week – minder
dan dagelijks, minstens 1x per
maand – minder dan wekelijks),
nooit) en per leeftijdsgroep en
per opleidingsniveau en m/v
Voortgezette opleiding
aantal en aandeel m/v +
leeftijdsgroepen en aantal
opleidingsuren

X

X

Science, technology, engineering, mathematics.

4

Studiegebieden: teacher training and education science; humanities and arts; social sciences, business and
law; science, mathematics and computing; engineering, manufacturing and construction; agriculture and
veterinary; health and Welfare
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Samenleving
Indicator
28
29
30
31
32
33
34

Gegeneraliseerd vertrouwen m/v
Contact vrienden/familie m/v +
huishoudentypes
Vertrouwen in instellingen m/v
Opkomst verkiezingen m/v
Vrouwelijke parlementsleden (zie
gendergelijkheid)
Slachtofferschap m/v
Onveiligheidsgevoelens m/v
Aantal en aandeel veroordelingen
per type misdrijf m/v
Aantal en aandeel interneringen
m/v
Aantal en aandeel personen
onder elektronisch toezicht m/v
Aantal en aandeel verdachten en
slachtoffers per type misdrijf m/v
Aantal en aandeel meldingen en
aangiften van de diverse
persoonsdelicten (…) m/v
Aantal en aandeel m/v met
statuut van vluchteling per land
van herkomst

Dimensie hier en
nu
X
X

Dimensie later

X
X
X

X
X

Dimensie elders

X
X

X
X

Milieu en klimaat
Indicator
35
36
37
38
39
40

Totale netto broeikasgasuitstoot
Broeikasgasuitstoot (non-ETS)
Uitstoot van fijnstofdeeltjes (PM2,5)
Uitstoot van stikstofofoxide (NOx)
Nitraatconcentratie in rivierwater
Consumptie van
landbouwpesticiden
Aantal en aandeel m/v in climatechange bodies + duurzame
ontwikkelingsbodies

Dimensie hier en
nu
X
X
X
X
X
X

Dimensie later

Dimensie elders

X
X

X
X
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Natuurlijke hulpbronnen en energie
Indicator
41
42
43
44
45
46

47

48

49

Binnenlands materiaalverbruik
(totaal)
Binnenlands materiaalverbruik
(mineralen)
Binnenlands materiaalverbruik
(biomassa)
Binnenlands materiaalverbruik
(fossiele brandstoffen)
Waterverbruik
Totale afvalproductie
huishoudens (aantal gezinsleden)
en industrie
Aandeel gerecycleerd afval
huishoudens (aantal gezinsleden)
en industrie
Primair energieverbruik
huishoudens (aantal gezinsleden)
en industrie
Aandeel hernieuwbare energie
Huishoudens (aantal gezinsleden)
en industrie

Dimensie hier en
nu

Dimensie later

Dimensie elders

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Land en ecosystemen
Indicator
50
51
52
53

Index van de populatie
weidevogels
Aandeel vissoorten binnen
duurzame referentiewaarden
Aandeel landoppervlakte in het
Natura 2000-gebied
Aandeel bebouwde oppervlakte

Dimensie hier en
nu
X

Dimensie later

Dimensie elders

X
X
X

X

x

Dimensie hier en
nu

Dimensie later

Economisch kapitaal
Indicator
54
55

Vaste kapitaalgoederenvoorraad
Investeringen in de vaste
kapitaalgoederenvoorraad

Dimensie elders

X
X
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56
57
58
59

Kenniskapitaalgoederenvoorraad
Investeringen in de
kenniskapitaalgoederenvoorraad
Netto financiële positie ten
opzichte van het buitenland
Overheidsschuld

X

X
X
X
X

Mobiliteit en vervoer
Indicator
60

61
62
63
64

Personenvervoer: modaal
aandeel van de wagen voor werk
en privé m/v
Goederenvervoer: modaal
aandeel van het wegvervoer
Congestie
Verkeersongevallen: aantal doden
m/v
Lengte van het spoorwegnetwerk
Gebruikers van autodelen m/v
Gebruikers openbaar vervoer
trein, tram, bus voor werk en
privé m/v
Gebruikers personenwagens,
bedrijfswagens, motorrijwielen,
fietsen, als voetganger voor werk
en privé m/v
Betrokkenheid bij
verkeersongevallen als
bestuurder of als passagier en per
vervoermiddel en naar ernst van
verwonding (overleden, ernstig
gewond, lichtgewond, niet
gewond) en per leeftijdsgroep
m/v

Dimensie hier en
nu
X

Dimensie later

X

X

Dimensie elders

X

X
X
X

Gendergelijkheid
Indicator

Dimensie hier en
Dimensie later
nu
Besluitvorming politieke macht
Aantal en aandeel parlementsleden
(alle parlementen) m/v
Aantal en aandeel regeringsleden

Dimensie elders
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(alle regeringen) m/v
Aantal en aandeel in de
bestuursorganen van de provincies
(gouverneur, bestendige deputatie,
provinciegriffier,
provincieraadsleden) m/v
Aantal en aandeel in de lokale
besturen (burgemeesters,
schepenen, gemeenteraadsleden)
m/v
Besluitvorming rechterlijke macht
Aantal en aandeel magistraten
(Grondwettelijk hof, federaal
parket, Hof van Cassatie, Hoven
van beroep, Arbeidshoven,
Rechtbanken van eerste aanleg,
Arbeidsrechtbanken, Rechtbanken
van koophandel, Vredegerechten,
Politierechtbanken,
Vredegerechten,
Strafuitvoeringsrechtbanken,
Familierechtbanken)
Besluitvorming raden van bestuur topondernemingen
Aantal en aandeel m/v in raden van
bestuur van beursgenoteerde
ondernemingen, nietbeursgenoteerde ondernemingen,
topondernemingen financiële
sector, mediasector,…)
Besluitvorming vakbonden en werkgeversorganisaties
Aantal en aandeel m/v in raden van
bestuur van vakbonden en
werkgeversorganisaties + in
topfuncties
Diplomatie
Aantal en aandeel Belgen m/v in de
diplomatie + niveaus
Aantal en aandeel m/v
buitenlandse diplomaten
vertegenwoordigd in België +
niveaus
Combinatie werk en gezin
Gemiddelde tijdsbesteding per
week per activiteit (betaald werk,
huishoudelijk werk, kinderzorg- en
opvoeding, zorg voor anderen,
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opleiding, persoonlijke verzorging,
slapen en rusten, sociale
participatie, vrije tijd,
verplaatsingstijd) m/v
Aantal en aandeel uitkeringen voor
het opnemen van tijdskrediet per
deelmogelijkheid en voltijds,
de
halftijds of 1/5 vermindering m/v
Aantal en aandeel uitkeringen voor
het opnemen van
loopbaanonderbreking per
volledige onderbreking,
vermindering van prestaties m/v
Aantal en aandeel uitkeringen voor
het opnemen van thematische
verloven (ouderschapsverlof,
medische bijstand, palliatief verlof)
per volledige onderbreking of
vermindering van prestaties m/v
Gebruik van soorten kinderopvang
(crèches, kinderdagverblijven,
onthaalouders, buitenschoolse
opvang, andere persoon in het
huishouden; familieleden-burenvrienden;geen kinderopvang;
specifieke situatie) m/v +
huishoudentype
Gebrek aan kwaliteitsvolle en
betaalbare kinderopvang als reden
om niet of minder te werken dan
gewenst m/v
Regelmatig zorg bieden aan
zorgbehoevenden m/v
Gebrek aan kwaliteitsvolle en
betaalbare zorgopvang als reden
om niet of minder te werken v/m
Partnergeweld
Aantal en aandeel aangiftes
partnergeweld m/v naar ernst van
geweld (matig, ernstig, heel
ernstig) en naar aard van geweld
(verbaal en/of psychologisch, fysiek
met of zonder psychisch geweld,
seksueel met of zonder fysiek en/of
psychisch geweld)
Aandeel verdachten en slachtoffers
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van geregistreerde gevallen van
partnergeweld bij politie en naar
aard van geweld m/v
Andere vormen van gendergerelateerd geweld
Aantal en aandeel gevallen van
verkrachting, aanranding van de
eerbaarheid, groepsverkrachting,
mensenhandel/seksuele uitbuiting,
gedwongen huwelijken,
schijnhuwelijken, vrouwelijke
genitale verminking
+ verdeling slachtoffers en daders
m/v
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