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Gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en mannen en transgenders is een schending van de
mensenrechten en een vorm van discriminatie. Geweld ondermijnt de waardigheid en de vrijheid
van mensen.
Geweld is ingebed in stereotiepe beeldvorming over vrouwen en mannen en transgenders.
Gendergerelateerd geweld tegen vrouwen is wereldwijd overheersend. Bepaalde stereotypen
produceren ongewilde en schadelijke praktijken en dragen vaak bij tot een beeld van geweld tegen
vrouwen dat ‘aanvaardbaar’ is.
Daarom is het noodzakelijk om gewoonten, tradities en praktijken gebaseerd op de idee van de
minderwaardigheid van de vrouw uit te bannen.
Geweld tegen vrouwen is hoe dan ook een gevolg van ongelijke machtsverhoudingen.
Daarom pleit de Vrouwenraad voor de aanpak van ongelijke machtsverhoudingen via regelgeving,
maatregelen en programma’s om de gelijkheid van de seksen en respect voor genderexpressie en
genderidentiteit te promoten.
De uitbanning van geweld tegen vrouwen is één van de grote doelstellingen van internationale en
Europese instellingen, zoals:
De VN: 1979 Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen met
art. 19 over geweld op vrouwen en de Algemene aanbeveling nr. 35 over gendergebonden geweld
tegen vrouwen CEDAW (Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women)
De Raad van Europa: het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (11/08/2014): door België geratificeerd en sinds 1 juli 2016
bij ons van kracht (het zogenaamde Verdrag van Istanbul of het CAHVIO-Verdrag)
De Europese Commissie , het Europees Parlement en de Europese Raad , EIGE (European Institute
for Gender Equality) in diverse documenten

Wettelijk kader
Internationale verplichtingen
België ratificeerde:
- Het VN Vrouwenrechtenverdrag 1979, met onder meer art. 6 1 en art. 19 over geweld op
vrouwen.
- Het optioneel Protocol van het Kinderrechtenverdrag 2006: wet van 9 februari 2006
houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van
het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie,
aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de
Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties is verbeterd.
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Het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen
verdwijning; Wet van 6 april 2010 houdende instemming met het Internationaal Verdrag
inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te
New York op 20 december 2006.
Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; Wet van 13 mei 2009
houdende instemming met volgende Internationale Akten : -Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap, -Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap, aangenomen te New York op 13 december 2006.
Het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel; Wet van 3 juni 2007
houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van
mensenhandel, gedaan te Warschau op 16 mei 2005.
Het Verdrag ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
(het zogenaamde CAVHIO-verdrag of de Conventie van Istanbul); Wet van 1 maart 2016
houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei
2011; Decreet van de Vlaamse regering van 29 november 2013 houdende instemming met
het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen
vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel, opgemaakt in Istanbul op 11 mei 2011 en
ondertekend in Straatsburg op 11 september 2012.

Belangrijke sleutelteksten op basis waarvan het beleid ‘tegen alle vormen van geweld’ verder moet
ontwikkeld worden zijn voor de Vrouwenraad:
1. Het Platform for Action/Peking Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie in Beijing
van 1995 2; strategische doelstelling D Geweld op vrouwen.
2. De Algemene aanbeveling nr. 35 over gendergebonden geweld tegen vrouwen CEDAW
(Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
3. Het hoofdthema van CSW57 in maart 2013 was de eliminatie en preventie van alle vormen
van geweld tegen vrouwen en meisjes. In een korte nota Violence against women Priorities
and recommendations of the National Council of Women of Belgium (Dutch-speaking) gaf
de Vrouwenraad zijn voornaamste prioriteiten en aanbevelingen mee voor de strijd tegen
geweld op vrouwen.
4. De Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot
vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van
slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ.
De Vrouwenraad vraagt:
Dat de bepalingen in de richtlijn 2012/29/EU worden omgezet in Belgische wetgeving, behoudens
de bepalingen die al omgezet zijn.

2

Op 15 september 1995 werd tijdens de vierde Wereldvrouwenconferentie in Peking met algemene
consensus een Verklaring (PDF, 89.21 Kb) en een Actieprogramma (PDF, 24.74 Kb) aangenomen.
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5. De Raad van de Europese Unie heeft op 6 december 2012 conclusies aangenomen over de
bestrijding van geweld tegen vrouwen en hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk
geweld.
De studiedienst van het Europees Parlement publiceerde in 2018 een briefing over geweld op
vrouwen in de EU: [1]
Geweld op vrouwen vormt een ernstige schending van de mensenrechten en is een uitdrukking van
gendergebonden discriminatie. Het wortelt in de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen en
neemt vele vormen aan. Geweld op vrouwen komt op grote schaal voor en betekent ook een
belangrijke kost voor de gemeenschap. De Verenigde Naties en de Raad van Europa hebben daarom
instrumenten aangenomen om geweld op vrouwen te bestrijden.
De Europese Unie heeft op meerdere manieren aandacht voor de problematiek, maar een bindend
instrument om vrouwen tegen geweld te beschermen ontbreekt. Er is ook geen eenduidige aanpak:
het beleid op het niveau van de Lidstaten vertoont zowel gelijkenissen als verschillen. Het Europees
Parlement heeft daarom al herhaaldelijk opgeroepen om een Europese strategie voor het bestrijden
van geweld op vrouwen aan te nemen, waaronder een wettelijk bindend instrument.
De nota schetst kort een beeld van de problematiek (oorzaken, omvang, gevolgen), herneemt
enkele cijfers en vestigt de aandacht op enkele recente onderzoeken, waaronder: een onderzoek
van de Raad van Europa en de Interparlementaire Unie over seksisme, pesten en geweld op
vrouwelijke parlementairen en parlementaire medewerkers in Europa [2] en een onderzoek van het
Europees Parlement naar pesten en seksuele intimidatie op de werkvloer, in de openbare ruimte en
in de politiek. [3] De nota geeft ook een overzicht van relevante internationale wetgeving, van
engagementen en bindende Richtlijnen op EU niveau en van initiatieven van het Europees
Parlement.
Informatieve nota over geweld op vrouwen in de EU

België
Geweld tegen vrouwen
Wet van 1 maart 2016 houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11
mei 2011

[1]

Rosamund Shreeves and Martina Prpic, Violence against women in the EU. State op play, European
Parliamentary Research Service, PE630.296, November 2018.
[2]

Council of Europe, Inter-Parliamentary Union, Sexism, harassment and violence against women in
parliaments in Europe, issues brief, October 2018.
[3]

Helge Hoel and Maarit Vartia, Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in
political life in the EU, Directorate General for Internal Policies, Policy Department for Citizen’s Rights and
Constitutional Affairs, European Union, March 2018. Zie ook Nieuws uit Europa, 2018 nr. 2.
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Intrafamiliaal geweld
Twee circulaires (Omzendbrieven van het College van Procureurs-generaal) van 1 maart 2006, in
werking op 3 april 2006:
- COL 3/2006 : Definitie van het intrafamiliaal geweld en de extrafamiliale
kindermishandeling, de identificatie en de registratie van de dossiers door de politiediensten
en de parketten.
- COL 4/2006 (herziene versie op 12.10.2015): Gemeenschappelijke omzendbrief van de
Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk
beleid inzake partnergeweld.
Wet van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 458bis teneinde het uit te breiden voor misdrijven
van huiselijk geweld: uitbreiding beroepsgeheim naar partnergeweld.
Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld.
Wet van 15 mei 2012 tot bestraffing van de overtreding van het tijdelijke huisverbod en tot wijziging
van de artikelen 594 en 627 van het Gerechtelijk Wetboek.
COL 18/2012: Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, van de minister van
Binnenlandse zaken en van het College van procureurs-generaal betreffende het tijdelijk huisverbod
ingeval van huiselijk geweld.
Wet van 26 november 2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik
van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van
kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden.

Seksueel geweld
Het Belgisch Strafwetboek: artikels over verkrachting en aanranding van de eerbaarheid (art. 372378).
Recent: De wet van 1 februari 2016 tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de
eerbaarheid en het voyeurisme betreft bestraft iemand die stiekem begluurt of filmt met 6 maanden
tot 5 jaar celstraf. Is het slachtoffer jonger dan 16 jaar, dan kan de maximumstraf oplopen tot 15 jaar
cel. De wet verstaat onder voyeurisme wanneer men iemand die naakt is en/of seksuele daden stelt
begluurt of filmt, zonder haar of zijn toestemming. Ook ‘pornowrekers’ worden vanaf nu vervolgd.
Het gaat over het verspreiden van naaktbeelden van je ex via internet. Hier staan straffen op van 6
maanden tot 5 jaar.
COL 10/2005 (heft COL 5/1999 op): Ministeriële richtlijn betreffende de Seksuele Agressie Set
(S.A.S.). De ministeriële richtlijn over de Set Seksuele Agressie van 8 februari 2017 is via de
omzendbrief COL 4/2017 van het College van procureurs-generaal verspreid. De magistraten
worden bewust gemaakt van de noodzaak om de niet-analyse van de stalen die genomen worden na
het seksueel geweld, te rechtvaardigen bij de slachtoffers. De oorspronkelijke handleiding die op dat
vlak te vaag was, is vervangen door een brief waarin de belangrijkste aspecten van de SAS worden
uitgelegd (procedure, medisch onderzoek,…) en verwezen wordt na ad hoc interveniënten.
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Wet van 14 december 2012 tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van
pedofilie binnen een gezagsrelatie
Wet van 14 december 2012 tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende
rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de
aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie.
Wetten die de identificatie van de dader vergemakkelijken: Wet van 7 november 2011 houdende
wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de
identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken; Wet van 21 december 2013 tot wijziging
van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de
identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een
DNA-gegevensbank “Vermiste personen”; Wet van 14 december 2012 tot verbetering van de
aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie.
Wet van 20 juli 2015 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat de mogelijkheid van
overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft: als er ernstige aanwijzingen zijn dat een
slachtoffer van een misdrijf bij gelegenheid van dat strafbaar feit besmet kan zijn met een ernstige
ziekte die voorkomt op een bij koninklijk besluit vastgestelde lijst, kan de procureur des Konings de
verdachte vragen een bloedstaal te laten afnemen om te onderzoeken of hij drager is van deze
ziekte. Als er ernstige aanwijzingen zijn dat het slachtoffer met deze ziekte besmet kan zijn via het
bloed van een andere persoon dan de verdachte, kan de procureur des Konings dat ook aan die
derde vragen. De verdachte en de derde kunnen enkel schriftelijk met de bloedafname instemmen.
Indien de verdachte weigert met de bloedafname in te stemmen, kan de procureur des Konings in
het belang van het slachtoffer bevelen dat van hem een hoeveelheid wangslijmvlies wordt
afgenomen ten behoeve van het onderzoek.

Beeldmateriaal van kindermisbruik
Het bezit of digitaal consumeren van beeldmateriaal van kindermisbruik is sinds 1995 strafbaar (art.
383bis Strafwetboek).
Dit misdrijf wordt “kinderporno” (in de strafwet en door het grote publiek) genoemd.
Liesbeth Kennes3 verduidelijkt: “Onder porno begrijpen we consensuele seks”. Wanneer we
beeldmateriaal van kindermisbruik kinderporno noemen dreigt deze vorm van kindermisbruik tot
een subgenre van de mainstreampornografie te worden herleid. Het gaat echter om beeldmateriaal
en tegelijk ook bewijsmateriaal van een misdrijf gepleegd op een baby, kind of jonge tiener.
‘Kinderporno’ bestaat dus niet.
De Vrouwenraad vraagt:

3

Liesbeth Kennes, Alleen ja telt. Hoe seksueel geweld stoppen? Polis, Kalmthout, 2018, p. 195.
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Het begrip ‘kinderporno’ in de Strafwet moet vervangen worden door het begrip ‘beeldmateriaal
van kindermisbruik’.

Online grooming
Sinds april 2014 is online-grooming een apart strafbaar zedenmisdrijf; het artikel
377quater Strafwetboek voorziet een gevangenisstraf van één tot vijf jaar. 4
Online grooming wordt beschouwd als een seksueel misdrijf dat erin bestaat minderjarigen, jonger
dan 16 jaar, online te contacteren en met hen een vertrouwensrelatie op te bouwen (op een subtiele,
geheime en stapsgewijze manier) met de bedoeling om seksuele contacten (dus misbruik) te
hebben.
Het slachtoffer is een min-zestienjarige. Er moet een online voorstel tot ontmoeting zijn. De pleger
moet zich niet aan het kind vergrepen hebben maar het kind voorstellen om ergens af te spreken en
handelingen stellen om die afspraak concreet te maken (bijvoorbeeld een ticket openbaar vervoer
voor kind kopen).
Het doel van de dader is om bij de ontmoeting bepaalde seksuele misdrijven te plegen (aanranding
van de eerbaarheid, verkrachting, openbare zedenschennis, ...).

Cyberlokking
"Cyberlokking" is sinds april 2014 het misdrijf waarbij een minderjarige (of een persoon in kwetsbare
toestand zoals door geestelijk gebrek, leeftijd of zwangerschap) via het internet wordt benaderd om
bepaalde al dan niet seksuele misdrijven te plegen; zie artikel 377quater Strafwetboek. 5 Een
seksueel opzet of een bewijs van seksueel opzet is bij cyberlokking niet vereist.
Bij cyberlokking is het een verzwarende omstandigheid indien het slachtoffer minder dan 16 jaar is,
terwijl bij grooming er enkel sprake is van een misdrijf indien de minderjarige jonger is dan 16 jaar.
Verzwarende omstandigheid luidt als volgt: indien de minderjarige (jonger dan 16 jaar) online wordt
aangezet tot het plegen van bepaalde seksuele misdrijven.
De strafsancties op cyberlokking kunnen zeer hoog oplopen; ze zijn dezelfde als de straffen bepaald
voor die misdaad of dat wanbedrijf waartoe de minderjarige of kwetsbare persoon wordt aangezet
(ook al worden deze misdrijven nooit gepleegd), waarvan het minimum van de vrijheidsstraf
verhoogd wordt met één maand ingeval het maximum van de bepaalde gevangenisstraf één jaar is,
met twee maanden wanneer het maximum twee jaar is, met drie maanden wanneer het maximum
drie jaar is, met vijf maanden wanneer het maximum vijf jaar is en met twee jaar in het geval van
tijdelijke opsluiting, en waarvan, in voorkomend geval, het minimum van de geldboete verdubbeld
wordt.
Het minimum van de straffen wordt nogmaals, en in dezelfde verhouding verhoogd ingeval :
1° de minderjarige jonger is dan zestien jaar, of
2° de persoon bedoeld in het eerste lid misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de
minderjarige verkeert, of
3° de persoon bedoeld in het eerste lid, de vader, de moeder of een andere bloedverwant in de

4

Wet van 10 april 2014 betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het
plegen van strafbare feiten van seksuele aard

5

Wet van 10 april 2014 tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen
cyberlokkers
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opgaande lijn is, de adoptant, of enige andere persoon die gezag heeft over de minderjarige, of een
persoon die hem onder zijn bewaring heeft, of
4° een gewoonte wordt gemaakt van het aantrekken of gebruiken van minderjarigen om een
misdaad of een wanbedrijf te plegen.6

Seksuele meerderjarigheid
Sinds 1912 staat in de strafwet dat je seksueel meerderjarig bent vanaf 16 jaar. Seks hebben met
iemand van 14 of 15 jaar betekent een aanranding van de eerbaarheid, zelfs al is het met wederzijdse
toestemming.
Het Belgisch Strafwetboek wordt aangepast in 2018/2019(?). De leeftijd van de seksuele
meerderjarigheid, waarop een jongere toestemming kan geven tot seksuele betrekkingen, wordt
algemeen op 16 jaar gebracht. Maar een jongere zal vanaf veertien jaar toestemming kunnen geven
wanneer het leeftijdsverschil met de partner maximaal vijf jaar is en er geen machtsrelatie is
tegenover de jongere.

Strafmaat seksueel geweld
Het tweede boek van het toekomstige Nieuwe Strafwetboek bevat strafbaarstellingen en de
bijhorende strafniveaus (akkoord Ministerraad 28 juli 2018). Alle inbreuken worden voortaan
ingedeeld in acht duidelijke strafniveaus en thematisch gegroepeerd in zeven groepen: misdrijven
tegen het internationaal humanitair recht, misdrijven tegen personen, misdrijven tegen de openbare
veiligheid, valsheden, misdrijven tegen het vermogen, economische misdrijven en misdrijven tegen
de Staat.
De straffen worden gestructureerd en onderverdeeld in niveaus: twee niveaus voor de criminele
straffen (meer dan 20 jaar tot en met levenslang) en zes niveaus voor de correctionele straffen.
Voor bepaalde inbreuken worden de straffen ook gevoelig verzwaard. Dit is bijvoorbeeld het geval
voor de meest ernstige seksuele misdrijven zoals de aantasting van de seksuele integriteit en
verkrachting. Voor verkrachting gaat het bijvoorbeeld van 1 maand tot 5 jaar gevangenisstraf (na
correctionalisering) naar 5 tot 10 jaar gevangenisstraf (niveau vier).

Geweld tegen werknemers op het werk
Procedures tegen seksueel geweld op de werkplek werden verstrengd door:
- De wet van 6 februari 2007 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures
betreft.
De volgende wettelijke bepalingen kaderen geweld binnen een ruimere context van preventie tegen
risico’s op het werk:
- De wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van
psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk.

6

Advocatenkantoor Elfri, Grooming en cyberlokking strafbaar, versie 23/10/2018

12

-

-

Vrouwenraadmemorandum Gendergerelateerd Geweld 2019
De wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
wat de gerechtelijke procedures betreft.
Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's
op het werk.

Stalking
-

De wet van 17 december 1998: artikel 442bis maakt stalking strafbaar.
De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie: personen die
elektronische communicatie gebruiken om te stalken zijn strafbaar.

Seksisme
De wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te
bestraffen. 7

Vrouwelijk genitale verminking
De wet van 5 mei 2014 tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de
strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen
Er gebeuren nauwelijks aangiftes over vrouwelijk genitale verminking en er is nog nooit een
veroordeling geregistreerd.

Gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen
-

-

-

-

De wet van 25 april 2007 tot invoeging van een artikel 391sexies in het Strafwetboek en tot
wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de
strafbaarstelling en het uitbreiden van de middelen tot nietigverklaring van het gedwongen
huwelijk.
De wet van 2 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december
1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het
Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog
op de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoningen.
Omzendbrief van 6 september 2013 inzake de wet van 2 juni 2013 tot wijziging van het
Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de
consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, met het oog op de strijd tegen de schijnhuwelijken en de
schijnwettelijke samenwoningen.
Omzendbrief van 17 september 2013 betreffende de gegevensuitwisseling tussen de
ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van

7

Zie ook: Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen: de zogenaamde
genderwet
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een huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke samenwoning van een
vreemdeling in illegaal of precair verblijf.
Geen specifieke wetgeving over eergerelateerd geweld.

Kwetsbare groepen
Met de kwetsbaarheid van personen met een handicap of met een migratieachtergrond wordt
rekening gehouden in verschillende wetgevende teksten:
- De wet van 26 november 2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het
misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke
bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden:
o In artikel 433septies, 2°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet 10 augustus
2005, worden de woorden « bijzonder kwetsbare positie waarin een persoon
verkeert ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand, zijn
precaire sociale toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een
lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid » vervangen door de woorden «
kwetsbare toestand waarin een persoon verkeert ten gevolge van zijn onwettige of
precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd,
zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of
onvolwaardigheid»;
o In artikel 433decies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus
2005, worden de woorden « bijzonder kwetsbare positie van een persoon ten
gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand of zijn precaire
sociale toestand » vervangen door de woorden « de kwetsbare toestand waarin een
persoon verkeert ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve
toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan
wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid».
- Artikel 375 van het Strafwetboek: strafverzwaring bij verkrachting en aanranding van de
eerbaarheid wanneer het slachtoffer een persoon met een handicap is, een zieke of een
zwangere vrouw.

Seksuele en reproductieve rechten en gezondheid
De wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking waarborgt het
respect voor de mensenrechten, met in begrip van seksuele rechten en toegang tot informatie en
diensten voor seksuele en reproductieve rechten en gezondheid.

Seksuele uitbuiting – mensenhandel
-

-

-

De wet van 29 april 2013 tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het
oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel: verbreding
met o.a. uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting.
De wet van 24 juni 2013 houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van
prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers.
De wet van 27 november 2013 tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van
het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring: gaat over het in
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beslagnemen van onroerende goederen die gebruik worden voor de exploitatie van
prostitutie of andere mensenhandel.

Omzendbrieven College van procureurs-generaal en minister justitie
Het College van procureurs-generaal vaardigt omzendbrieven uit die richtlijnen bevatten die
verband houden met het strafrechtelijk beleid. Deze richtlijnen zijn bindend voor de procureursgeneraal bij de hoven van beroep, de federale procureur, en alle leden van het openbaar ministerie
die onder hun toezicht en leiding staan.
Relevante omzendbrieven met betrekking tot gendergerelateerd geweld:

COL 3/2006
Definitie van het intrafamiliaal geweld en de extrafamiliale kindermishandeling, de identificatie en de
registratie van de dossiers door de politiediensten en de parketten, 1 maart 2006

COL 4/2006
Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal
betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld, 1 maart 2006
Herziene versie 12 oktober 2015:
Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal
betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld

COL 8/2008
Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de
slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel, 7
november 2008

COL 10/2009
Schijnhuwelijken, 1 oktober 2009

COL 18/2012
Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, van de minister van Binnenlandse zaken
en van het College van procureurs-generaal betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk
geweld, 20 december 2012

Col 4/2017
Ministeriële omzendbrief betreffende de seksuele agressie set, 23 februari 2017

COL 6/2017
Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en van het College van procureursgeneraal betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake eergerelateerd geweld, vrouwelijke
genitale verminkingen, gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen, 27 april 2017
Met deze omzendbrief geven de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal politie
en gerecht specifieke richtlijnen voor de aanpak van eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale
verminking. Voor de politiediensten gaat de aandacht onder meer uit naar de detectie van de
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signalen, de tussenkomst van de ‘referentieambtenaar eergeregelateerd geweld’ en het gebruik van
de checklist. De magistratuur krijgt dan weer meer duidelijkheid over het verdere onderzoek en de
behandeling van de zaak. Op elk niveau is samenwerking met derden, waaronder het Instituut voor
de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) van cruciaal belang.
Zie: Openbaar Ministerie - Omzendbrieven

Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul
Wetgeving – materieel recht
Een kaderwet voor gendergerelateerd geweld die de verschillende geldende wettelijke bepalingen
samenbrengt. Deze wet zou de context/relatie van dominantie (fysiek, psychologisch, economisch,
administratief) bij intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen kunnen benadrukken. Deze wet
moet een beter inzicht bieden in het bestaande juridische kader dat van toepassing is op
verschillende situaties van geweld en/of risicosituaties. De kaderwet moet worden geïntegreerd in
de opleiding van het justitiepersoneel.
Een automatische koppeling van strafrechtelijke en burgerrechtelijke veroordelingen. Om rekening
te houden met veiligheid en risico's. In het bijzonder om te voorkomen dat kinderen het slachtoffer
worden van echtscheidingen, die in de loop van de jaren steeds meer vechtscheidingen worden.
Zelfs als er geen veroordeling is, moeten de elementen van het strafdossier ter beschikking van de
civiele rechter worden gesteld om risico's te evalueren.
Sensibiliseringscampagnes tegen de banalisering van seksistische agressies.
De omkering van de bewijslast invoeren in situaties van seksisme en seksuele intimidatie.
Voorlichtingscampagnes organiseren om vrouwen uit te rusten met legale hulpmiddelen en hoe ze
die in de praktijk kunnen omzetten om hun rechten te verdedigen.
Versterken van de verzameling en analyse van sterftecijfers, ze opsplitsen naar geslacht en, in het
geval van moord, zorgen dat de relatie tussen het slachtoffer en de dader goed gedocumenteerd is.

Vlaanderen
Geweld tegen vrouwen
Decreet van 29 november 2013 houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa
inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het
aanhangsel, opgemaakt in Istanbul op 11 mei 2011 en ondertekend in Straatsburg op 11 september
2012.
Op federaal en Vlaams niveau zijn er regelgevingen die niet volledig op elkaar zijn afgestemd;
bijvoorbeeld wanneer gezinnen verhuizen van het ene naar het andere gewest is het moeilijk om
hen nog te vinden en op te volgen; zelfs tussen Vlaamse provincies blijkt dit niet evident te zijn.
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De Vrouwenraad vraagt:
De toekomstige regelgeving moet gebaseerd zijn op een participatieve en ‘evidence based
assessment’ over hoe alle vormen van geweld tegen vrouwen, mannen, transgenders en kinderen
moeten aangepakt worden en dit met de input van relevante stakeholders, waaronder de
vrouwenorganisaties.
Beleidsmaatregelen moeten systematisch gemonitord en geëvalueerd worden om blinde vlekken
op te sporen en nieuwe beleidsdoelstellingen te formuleren.
Regelgeving, beleid en definities over vormen van geweld op federaal, gemeenschaps- en lokaal
niveau moeten op elkaar afgestemd worden, rekening houdend met internationale standaarden en
benchmarks.
Implementatie van instrumenten zoals financiële middelen, actieplannen, institutionele monitoring
mechanismen, interdepartementaal overleg moeten steeds voorzien worden.
Het mainstreamen van het beleid over geweld binnen alle relevante bevoegdheidsdomeinen is
noodzakelijk.
Er is nood aan meer afstemming tussen de federale en Vlaamse regelgeving.
Een oplossing zou zijn om het pas geboren kind als norm te nemen en niet het gezin; de info over
het kind moet doorgegeven worden tussen de gewesten, provincies en gemeenten. Dit vergt een
actieve houding van de betrokken actoren (politie, justitie, hulpverlening) om een verontrustende
situatie door te geven bij verhuis naar een andere provincie.

Beleidskader
Nationale Actieplannen tegen Geweld
Sinds 2001 concretiseert België zijn beleid over gendergerelateerd geweld in een nationaal actieplan
(NAP). Sensibilisering, vorming, preventie, bescherming van slachtoffers, opvang van slachtoffers
en daders en de tenuitvoerlegging van een efficiënt strafrechtelijk beleid vormen de belangrijkste
doelstellingen van het NAP.
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen staat in voor het begeleiden, coördineren
en evalueren van de verschillende opeenvolgende plannen en dit door middel van een
interdepartementale groep en een expertengroep. De interdepartementale groep bestaat uit
vertegenwoordigers van administraties van de federale overheid, van de gemeenschappen en de
gewesten. De expertengroep verenigt professionals uit het werkveld.
Het eerste NAP (2001-2003) legde de focus op geweld tegen vrouwen. Op basis van de evaluatie
ervan ging de aandacht in het twee NAP (2004-2007) naar partnergeweld. De federale entiteiten
werden voor het eerst bij dit NAP betrokken en er kwam een consensus over de definitie van
‘huiselijk’ geweld voor alle beleidsniveaus. Het derde NAP (2008-2009) ging verder op dit thema en
bevatte 120 maatregelen en acties. De coördinatie tussen politie, justitie en psycho-medische
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hulpverlening werd een aandachtspunt. Het vierde NAP (2010-2014) voegde er nieuwe vormen van
intrafamiliaal geweld eraan toe (gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en vrouwelijke
genitale verminking).
In maart 2012 vond een middenveldstakeholdersvergadering plaats over de tussentijdse evaluatie
van het derde NAP.
De Vrouwenraadevaluatie 2012: Evaluatie van het NAP Partnergeweld en andere vormen van
intrafamiliaal geweld 2010-2014
De Vrouwenraad vroeg:
Op federaal niveau:
Een NAP over alle vormen van geweld, bijgevolg ook een focus op seksueel geweld en psychisch geweld en
initiatieven voor bijkomende thema’s en aandachtsgroepen: zwangere vrouwen, vrouwelijke vluchtelingen en
asielbeleid, huishoudpersoneel, ouderenmis(be)handeling, prostitutie en geweld, geweld tegen vrouwen met
een handicap, geweld en schadelijke genitale praktijken hier en elders.
Het NAP is in feite veel meer een opsomming van de bestaande dienstverlening en (geplande) acties en niet
echt een plan over hoe geweld gecoördineerd zou moeten aangepakt worden. Voor ons zou het plan dit
eigenlijk moeten zijn.
Op Vlaams niveau:
Een hogere zichtbaarheid in het NAP van de acties die Vlaanderen onderneemt.

Met onze suggesties werd voor een deel rekening gehouden in het NAP 2015-2019, althans wat
enkele bijkomende thema’s betreft. Dit NAP houdt ook al voor een groot deel rekening met het
Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en
huiselijk geweld (11/08/2014).
Via het nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 20152019 wil België zijn inspanningen om alle vormen van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en
mannen te voorkomen en te bestrijden opdrijven. Het besteedt hierbij in het bijzonder aandacht aan
seksueel geweld. Dit actieplan ligt bovendien volledig in de lijn van het Verdrag van de Raad van
Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het
actieplan concentreert zich op de volgende vormen van geweld: partnergeweld, vrouwelijke
genitale verminkingen, gedwongen huwelijken, (zogenaamd) eergerelateerd geweld en seksueel
geweld.
Het feit dat er al enkele decennia overheidsmiddelen vrijgemaakt worden blijkt slechts een druppel
op een hete plaat; deze middelen staan niet in verhouding tot de omvang van de
geweldproblematiek.
De gevolgen van geweld kosten de maatschappij jaarlijks 2,3 miljard euro (volgens onderzoek van
EIGE).
Het blijft echter moeilijk om een vergelijking te maken met het totale budget van (de acties van) het
NAP Geweld, gezien dit er niet expliciet in vermeld wordt.
Geweld is één van de actiedomeinen van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en mannen
(IGVM). Het IGVM coördineert het Nationaal Actieplan Geweld.
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We merken dat het IGVM zelf steeds minder middelen vrijmaakt voor dit actiedomein. Er zijn geen
projectsubsidies meer beschikbaar.
De provinciale coördinatoren geweld werden aangestuurd door het IGVM maar door het wegvallen
van de persoonsgebonden materies/bevoegdheden van de provincies is hun taak overgeheveld naar
de Vlaamse overheid. Van daaruit zetten zij hun werkzaamheden met de focus op het ontwikkelen
van een multidisciplinaire aanpak van intrafamiliaal geweld verder. De middelen van de provincies
zijn daarvoor ook naar de Vlaamse overheid overgeheveld. De focus van de Vlaamse minister van
gelijke kansen, die ook geweld als bevoegdheid heeft (2015-2019) gaat naar mannen als slachtoffers
van geweld. Daarvoor worden geen extra middelen voorzien, wel een verschuiving van middelen
vanuit de vrouwen- en feministische/gelijke kansenorganisaties.
Binnen het huidig politiek klimaat is gelijke kansen geen prioriteit (er wordt steeds meer gesnoeid in
de budgetten)/anno 2018.
Intersectionaliteit in het Belgisch beleid is niet aan de orde – de structuur laat het al niet toe
(splitsing gendergelijkheid (IGVM) + andere discriminatiegronden (UNIA).
Het NAP 2015-2019 bevat veel ad hoc maatregelen en dus geen doorgedreven beleid; het gaat
eerder om awareness raising. Dit laatste NAP voorziet hier al wel meer in dan de voorgaande NAP’s.
GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) heeft
als opdracht om de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa in de landen, die het al
geratificeerd hebben, te monitoren en te evalueren. In 2019 (oorspronkelijk voorzien in 2018) start
GREVIO met de evaluatie van België. België stelt voor GREVIO een landenrapport op dat vóór 18
februari 2019 bij GREVIO moet toekomen. In 2018 hebben verschillende Franstalige organisaties en
de Vrouwenraad een coalitie gevormd, die een schaduwrapport hebben voorbereid. De
Vrouwenraad heeft hiervoor zijn leden en Nederlandstalige stakeholders bevraagd (Ella, Furia, IML
vzw, Zijn, Gams, Family Justice Center Antwerpen, CAW Oost-Brabant ,Wij Spreken voor onszelf ,
Progress Lawyers, Persephone, De Mens Nu, ACLVB Women, Afdeling diversiteit en gelijke kansen directie samenleving Stad Leuven). Het Schaduwrapport ‘Rapport Alternatif Belgique.Shadow
Report Belgium 2019’ werd bij GREVIO ingediend op 18 februari 2019.
La Féderation Wallonie Bruxelles (FWB), la Commission Communautaire Française ‘COCOF) en la
Région Wallonne hebben samengewerkt voor de opstelling van een Plan intra-francophone 20152019 de lute contre les violences sexists en intra-familiales, dat geïntegreerd werd in het NAP.
Vlaanderen heeft geen Actieplan gendergerelateerd geweld. Initiatieven zijn voornamelijk te vinden
in de beleidsnota’s van de ministers van Welzijn, gezondheid en gezin en van Gelijkekansenbeleid.
De Vrouwenraad vraagt:
Een nieuw nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld voor de
periode 2020-2024, dat rekening zal houden met de opmerkingen van GREVIO (Group of Experts on
Action against Violence against Women and Domestic Violence) en het Schaduwrapport van de
Belgische feministische en vrouwenverenigingen en andere NGO’s naar aanleiding van de Belgische
rapportage over het Verdrag van Istanbul.
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Er is nood aan monitoring, impactmeting en doorgedreven beleid op basis van het NAP.
Het volgende NAP moet op dit vlak een serieuze inhaalbeweging ondernemen.
De budgetten die naar de bestrijding van partner- en seksueel geweld tegen mannen gaan
moeten extra voorzien worden bovenop de bestaande budgetten die momenteel al te laag
zijn.
Een Vlaams actieplan gendergerelateerd geweld.

Aanbevelingen uit het Schaduwrapport Verdrag van Istanbul - NAP:8
- Het NAP moet een globale visie ontwikkelen die wordt gedeeld door alle gefedereerde
entiteiten en beleidsdomeinen om concrete en samenhangende maatregelen te
implementeren die effectief geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld verminderen. Het
moet gebaseerd zijn op een gender en intersectionele lezing van dit geweld.
- De opstelling en uitvoering van het NAP moet kerndomeinen omvatten (zoals justitie,
economie, binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, enz.) e op basis van een toereikend
budget.
- Een actieplan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen moet door de Vlaamse
gemeenschap worden opgesteld in overeenstemming met de algemene visie van het NAP
om de coördinatie en financiering van acties ter bestrijding van geweld te verbeteren.
- Alle actieplannen moeten worden geëvalueerd in termen van de impact en de relevantie van
de ondernomen acties met het doel de volgende actieplannen te verbeteren. De evaluatie
moet de veldobservaties van het maatschappelijk middenveld integreren en moet
onafhankelijk zijn van de overheidsinstanties.
Aanbeveling uit het Schaduwrapport Verdrag van Istanbul - Budget:
- Een specifiek, transparant, duurzaam en voldoende budget moet worden besteed aan de
bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het moet op een
globale en gecoördineerde manier tot stand worden gebracht, door middel van maatregelen
waarbij alle overheidsinstanties zijn betrokken en gezamenlijk met verenigingen wordt
beslist op basis van de noden, zodat deze ten goede komen aan het ganse grondgebied.
Aanbevelingen uit het Schaduwrapport Verdrag van Istanbul – Ondersteuning van
organisaties:
- Versterking van de structurele financiering van grassroots-verenigingen, aangezien
projectfinanciering verenigingen meer precair maakt. Structurele subsidies moeten de
onafhankelijkheid van verenigingen respecteren en hen in staat stellen kritisch te reflecteren
en voldoende kwalitatieve diensten te ontwikkelen.
- Structurele steun aan organisaties die specifieke groepen (bijvoorbeeld slachtoffers van
incest/lotgenotengroepen in Vlaanderen: nu projectmatig) overal ondersteunen.
Aanbevelingen uit het Schaduwrapport Verdrag van Istanbul – Samenwerking met
organisaties:
- Een echt partnerschap tot stand brengen tussen het maatschappelijk middenveld (met
name (voormalige) slachtoffers en verenigingen die pleitbezorging met hen ontwikkelen) en
de overheidsinstanties, systematisch en transparant, op het vlak van beleid en acties ter

8

Zie p. 20: Belgisch rapport Verdrag van Instanbul en Schaduwrapport.
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voorkoming en bestrijding van geweld, zowel in termen van ontwikkeling als implementatie
en evaluatie, zoals vereist door het Verdrag van Istanbul.
Een betere coördinatie en taakverdeling tussen de overheidsinstanties om te zorgen voor
efficiënte en samenhangende overlegmomenten (federaal, regionaal, lokaal) waardoor de
energie van het verenigingsleven gespaard wordt, die dan op een betere manier kan
netwerken wat ten goede komst aan het terreinwerk.
De overlegmomenten moeten gebaseerd zijn op een gemeenschappelijke taal en
doelstellingen tussen alle partners (verenigingen, politie, justitie, politiek, ...).

Belgisch rapport Verdrag van Instanbul en Schaduwrapport
Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en
huiselijk geweld
Op basis van een onderzoek van de vrouwen- en feministische organisaties (2018) naar de stand van
zaken van de implementatie van de artikels van het Verdrag van Istanbul komen we grosso modo
tot volgende vaststellingen:
- De artikels die min of meer in wetgeving en maatregelen zijn omgezet: 10, 28, 32, 35, 36, 37,
38, 40, 42, 43, 55; of ongeveer 19% van de artikels (ze handelen voornamelijk over de
verplichting om vormen van geweld in de wetgeving op te nemen).
- De artikels die maar gedeeltelijk of onvoldoende worden uitgevoerd: min of meer 4, 6, 7, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 46, 52, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65; of ongeveer 40%
van de artikels. Sommige gemeenschappen doen het beter dan andere voor bepaalde
artikels.
- De artikels die helemaal niet zijn omgezet in wetgeving of in maatregelen: min of meer 5, 8,
18, 19, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 61 ; of 41%
van de artikels.
De Belgische coalitie van vrouwenverenigingen bezorgde haar Schaduwrapport over de uitvoering
van het Verdrag van Istanbul op 18 februari 2019 aan GREVIO (zie onderstaande link), die ook het
Belgisch rapport ontving en vragen zal stellen over de stavaza in België. Ook Gams en Intact en het
CAW Brussel dienden een schaduwrapport in.
Het Schaduwrapport van de Coalitie, waarvan de Vrouwenraad deel uitmaakte, is grotendeels
opgesteld vanuit de ervaringen van vrouwen, wat overeenkomt met de invalshoek van het Verdrag
inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen.
Op de website van GREVIO staan volgende gegevens voor België vermeld:
First (baseline) evaluation 9
State report received on 18 February 2019
- Additional information :
- Report from an NGO Coalition "Together against Violence" - in French only

9

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/belgium
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- Report from CAW Brussels (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel)
- GAMS_INTACT_End FGM EU - Shadow Report

De belangrijkste vaststellingen uit het Schaduwrapport van de Coalitie
De terreinorganisaties stellen in hun dagelijkse praktijk vast dat ondanks de ratificatie van het
Verdrag van Istanbul in 2016, België zijn verplichtingen in de strijd tegen het geweld niet op een
optimale manier nakomt en niet alle maatregelen neemt die noodzakelijk zijn.
Ondanks het feit dat er in België verschillende legale instrumenten en beleidsmaatregelen
voorhanden zijn in de strijd tegen geweld, maken feministische organisaties zich ongerust over
bepaalde misvattingen met betrekking tot de problematiek van geweld op vrouwen. Zij stellen een
backlash vast in de systematische lezing van sociale verhoudingen tussen de geslachten en de
ontwikkeling van een discours dat de protagonisten mede verantwoordelijk stelt, met als gevolg dat
de samenleving en de overheden hun verantwoordelijkheden ontlopen.
Organisaties en gespecialiseerde diensten worden erg weinig betrokken bij de uitwerking, de
uitvoering en de evaluatie van de Nationale Aktieplannen Geweld. Het is erg moeilijk om duidelijke
en transparante informatie te krijgen over de financiële middelen hiervoor. De beschikbare
gegevens over gendergerelateerd geweld blijven beperkt, de coderingssystemen zijn weinig
coherent en de cijfers gefragmenteerd en beperkt.
Ondanks het feit dat er talrijke informatiecampagnes zijn, worden ze weinig geëvalueerd. Ze zijn te
punctueel en te weinig representatief voor de diversiteit van het betrokken publiek getroffen door
geweld. De vormingen bedoeld voor professionals zijn onvoldoende, te weinig coherent, te
punctueel en niet verplicht. Er is te weinig aandacht voor primaire preventie en initiatieven voor de
empowerment van de vrouwen worden niet voldoende ondersteund.
Voor de slachtoffers is het moeilijk om een adequaat onthaal en informatie en begeleiding te
krijgen bij de algemene begeleidingsdiensten. Zij zijn weinig of slecht geïnformeerd over geweld. Er
zijn te weinig gespecialiseerde diensten en het aantal opvangplaatsen is onvoldoende en ongelijk
verdeeld over het grondgebied. Er is ook te weinig specifieke begeleiding voorzien voor kinderen.
De wetgeving met betrekking tot geweld op vrouwen is onoverzichtelijk, moeilijk verstaanbaar en
wordt niet altijd toegepast. De juridische procedures duren lang, kosten veel en worden niet altijd
tot het einde gevoerd, het aantal seponeringen ligt hoog. De toekenning van het hoederecht en het
bezoekrecht van de kinderen houdt niet altijd rekening met de context van intrafamiliaal geweld en
dit zorgt ervoor dat het geweld blijft voortbestaan door de band met de dader.
Wat de politiediensten betreft, is de zorg voor de slachtoffers vaak willekeurig en in onaangepaste
omstandigheden. Sommige politiekantoren registreren de klachten niet, geven onvoldoende
informatie aan de slachtoffers over de beschermingsmaatregelen
en /of voorzien niet snel genoeg in de nodige opvolging, zelfs niet na de indiening van een klacht.
De mogelijkheden voor de bescherming van migrantenvrouwen die slachtoffer zijn van
intrafamiliaal geweld in het kader van gezinshereniging zijn te beperkt.
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De criteria voor de asielaanvragen op grond van gendergerelateerd geweld worden strikter wat
betreft het bewijs en de evaluatie van geloofwaardigheid. Vrouwen zonder wettig verblijf geven het
dikwijls op om bescherming te vragen uit angst om uitgewezen te worden.

De algemene aanbevelingen uit het Schaduwrapport van de Coalitie
Elke aanbeveling:
- is van toepassing op alle vrouwen zonder onderscheid van ras, kleur, taal, religie,
politieke of andere overtuiging, nationale of sociale origine, behoren tot een
minderheid, inkomen, geboorte, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd,
gezondheidstoestand, handicap, burgerlijke staat, migranten-of vluchtelingenstatus of
andere situatie;
- dekt alle vormen van geweld op vrouwen;
- richt zich tot alle beleidsniveaus in België (federale overheid, gewesten,
gemeenschappen, provinciaal en gemeentelijk niveau) en betreft het geheel van de
beleidsbevoegdheden.
Door dit Verdrag te ratificeren engageren de gefedereerde entiteiten er zich toe om een betere
samenwerking en coördinatie te bewerkstelligen zodat alle vrouwen dezelfde dienstverlening
krijgen en dezelfde graad van bescherming op het Belgisch grondgebied.
1. Een specifiek budget voorzien van 2% van het BNP voor de uitvoering van het Nationaal
Actieplan (NAP) Geweld tegen vrouwen. Het plan en de toewijzing van het budget worden beslist
in functie van de noden, op een transparante en gecoördineerde wijze tussen middenveld en
overheden. We vragen tevens een structurele financiering van de organisaties actief op het
terrein, met respect voor hun onafhankelijkheid.
2. De oprichting van een autonoom expertisecentrum met betrekking tot geweld op vrouwen
samengesteld uit feministische organisaties, gespecialiseerde diensten en universitaire centra. Dit
centrum zorgt voor de verzameling van gegevens, doet onderzoek en coördineert de vormingen.
Het staat garant voor een gender- en intersectionele benadering van geweld, voor de uitwerking
van overheidsmaatregelen en de promotie van goede praktijken op het terrein.
3. In nauwe samenwerking met het middenveld een algemeen en gecoördineerd beleid
ontwikkelen voor primaire preventie doorheen alle bevoegdheidsniveaus en -domeinen met
inbegrip van kwantitatieve doelstellingen gericht op de afname van geweld, specifieke en voldoende
budgetten en een impact-evaluatiemeting.
4. Financiering van een verplichte en regelmatige vorming voor alle betrokken overheden en
instellingen door erkende actoren (v/m) uit het middenveld op basis van kwaliteitscriteria, voor
ambtenaren in diverse instellingen, alsook voor het personeel van de psycho-medisch-sociale
sector, de juridische sector en het onderwijs, over alle vormen van geweld tegen vrouwen. Met het
oog op een betere opsporing, het formuleren van een beter antwoord en een betere preventie van
institutioneel geweld.
5. Er over waken dat algemene en gespecialiseerde diensten voldoende uitgerust zijn om alle
vrouwen te bereiken, ook diegenen die het meest uitgesloten, moeilijk bereikbaar, kwetsbaar en
gemarginaliseerd zijn. Deze diensten moeten gratis, toegankelijk en gecoördineerd zijn.
6. Het aantal residentiële opvangplaatsen en ambulante diensten verhogen voor slachtoffers van
geweld, en genoeg middelen verschaffen voor een goede en duurzame werking ervan. Deze
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maatregelen maken deel uit van een huisvestingsbeleid dat een antwoord biedt op:
- dringende situaties waarbij de slachtoffers nood hebben aan bescherming bij dreigend gevaar;
- het herstellen van de zelfstandigheid van de vrouwen op lange termijn.
7. Het oprichten van een specifiek fonds voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld, dat gevoed
wordt met overheidsgeld, met schadevergoedingen door de daders van dit geweld en met boetes
betaald door instellingen die hun verplichtingen op het vlak van de strijd tegen geweld op vrouwen
niet nakomen.
8. Een kaderwet uitwerken voor gendergerelateerd geweld, die ook alle vormen van geweld op
vrouwen omvat, zowel openbaar als privé. Deze kaderwet voorziet niet alleen in de juridische
vervolging van de daders maar ook in mechanismen voor bescherming, ondersteuning en herstel
van slachtoffers, en in preventiemaatregelen van deze vormen van geweld. Dit betekent een
wijziging van het huidig wettelijk kader in functie van de vereisten van het Verdrag van Istanbul.
9. Zorgen voor een adequate opvang, bescherming en opvolging van de slachtoffers, alsook een
effectieve opvolging van hun klachten, door de politie in het bijzonder en in het algemeen door
alle juridische diensten.
10. Garanderen dat alle migrantenvrouwen die slachtoffer zijn van geweld een individuele
verblijfsvergunning en bescherming krijgen, ongeacht hun verblijfsstatus.

Nationale Veiligheidsplannen
Het Nationaal Veiligheidsplan wordt vierjaarlijks door de ministers van Binnenlandse Zaken en
Justitie opgesteld en beoogt een betere samenwerking tussen politie en justitie.
In de vorige Nationale Veiligheidsplannen 2008-2011 en 2012-2015 van de Federale politie zaten
maatregelen in verband met partnergeweld en intrafamiliaal geweld.
Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 - Federale politie
Een bijzondere aandacht voor de aantastingen van de fysieke integriteit (p. 14):
10

Feiten die de fysieke integriteit van personen ernstig aantasten , in het bijzonder t.o.v. vrouwen
(verkrachtingen, ….), worden altijd prioritair aangepakt. Voor dergelijke misdrijven zal de federale politie in
samenspraak met de magistratuur en de lokale politie draaiboeken opmaken of aanpassen. Na goedkeuring
door het openbaar ministerie zullen ze worden verspreid en zullen er minimumstandaarden worden bepaald.
Bijzondere aandacht zal geschonken worden aan:
• de politionele leiding;
• het informatiebeheer van de onderzoeken;
• de afstappingen ter plaatse.
Deze aspecten zullen tijdens de vorming aangescherpt worden en op het terrein van zeer nabij gecontroleerd
worden.
Ook de kwalitatieve bejegening van het slachtoffer blijft centraal staan. Specifiek aandachtspunt hierbij is de
afhandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen gezagsrelaties. Onder meer in de opleiding

10

Het betreft moord, doodslag, verdacht overlijden, verkrachting, ernstige aanranding van de eerbaarheid,
ontvoering, gijzeling, vrijheidsberoving, ernstige slagen en verwondingen of mishandeling, foltering,
vergiftiging en onrustwekkende verdwijningen.
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zal er bijzondere aandacht aan worden besteed. Zo nodig verwijst de politie het slachtoffer door naar de
gespecialiseerde hulpverlening.
De overheid engageert zich om verder te investeren in de audiovisuele opname van verhoren van
minderjarigen en kwetsbare slachtoffers.
De prioritaire criminaliteitsfenomenen (p. 14-15):
Op basis van voornamelijk de beleidsopties van de voogdijministers, het NPVB 2011 en de
prioriteiten van de Europese beleidscyclus, zullen de volgende criminaliteitsfenomenen met de eraan
verbonden kwetsbare entiteiten, bedreigende dadertypes en recente tendensen, in de periode 2012-2015
prioritair worden behandeld, o.a. :
11
- het intrafamiliale geweld en geweld tegen vrouwen;
- de mensenhandel (de seksuele uitbuiting en de economische uitbuiting) en de mensensmokkel.
In deel 2 over de Strategie van de Federale politie ‘Innovatie en continue verbetering’ lezen we op p. 26 : …De
misdrijven tegen de fysieke integriteit worden door alle entiteiten kwaliteitsvol behandeld op basis van
goedgekeurde draaiboeken.
p. 27-28
Doelstelling: (geactualiseerde) draaiboeken verspreiden
Voor de misdrijven die de fysieke integriteit van personen ernstig aantasten zal de federale gerechtelijke
politie, in overleg en samenwerking met de lokale politie en het College van Procureurs-generaal, de actuele
richtlijnen en draaiboeken evalueren, zo nodig aanpassen en waar ze nog ontbreken, nieuwe opstellen. Deze
richtlijnen en draaiboeken zullen binnen de politie worden verspreid en onderwezen. Doelstelling is om de
kwaliteit van de opsporings- en de gerechtelijke onderzoeken te verbeteren, rekening houdend met de
aanbevelingen van de controle- en inspectiediensten.

Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019
De titel van het NVP 2016-2019 'Samen, naar de kern van de zaak' beklemtoont de integrale en
geïntegreerde samenwerking: enerzijds de 'geïntegreerde' samenwerking tussen lokale en federale
politie en anderzijds de 'integrale' samenwerking tussen de geïntegreerde politie en haar partners
van de veiligheidsketen.
In dit NVP zijn 10 veiligheidsfenomenen vastgelegd waaraan de politiediensten en alle andere
betrokken instanties tijdens de komende vier jaar bijzondere aandacht zullen besteden:
1. Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme.
2. Mensensmokkel en mensenhandel.
3. Drugs: de professionele en commerciële productie van cannabis, de productie van en handel
in synthetische drugs, de import en export van cocaïne, hormonen.
4. Sociale en fiscale fraude.
5. Cybercrime en cybersecurity.

11

De politiediensten hebben al de nodige initiatieven genomen om hiervoor kwalitatief (reactief) op te treden.
De rondzendbrief COL 4/2006 betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld zal verder worden
toegepast en zelfs worden versterkt en de (vooral proactieve) inspanningen zullen opgedreven worden. Er
weze herhaald dat deze prioriteit zich ook situeert binnen het nationaal actieplan inzake de bestrijding van
geweld tussen partners, opengetrokken naar andere vormen van geweld in het genre, waaronder de genitale
verminkingen.
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6. Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie: intrafamiliaal
geweld, seksueel geweld t.a.v. meerderjarigen, seksueel misbruik t.a.v. minderjarigen en
discriminatie.
7. Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken: rondtrekkende
daders en illegale wapenhandel.
8. Leefmilieu (gelinkt aan fraude): afvalfraude, biodiversiteit, dierenwelzijn en energiefraude.
9. Verkeersveiligheid.
10. Overlast: bijdragen tot het verbeteren van de openbare orde (overlast, genegotieerd beheer
van de publieke ruimte en illegale transmigratie).
Naast die veiligheidsfenomenen zijn in het NVP ook transversale thema's opgenomen. Deze
thema's 'doorkruisen' de veiligheidsfenomenen en vormen aandachts- en actiepunten bij de aanpak
van die fenomenen: Bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling: een essentieel onderdeel
v/d integrale aanpak v/ georganiseerde misdaad; Internet en ICT als facilitator voor criminaliteit
maar ook voor veiligheidshandhaving & opsporing; Identiteitsbepaling, ID-fraude & domiciliefraude;
Buitgerichte aanpak; Internationale samenwerking op bestuurlijk en strafrechtelijk vlak.
De Vrouwenraad vraagt:
Het volgende nationale Veiligheidplan moet aandacht blijven hebben voor intrafamiliaal geweld,
seksueel geweld t.a.v. meerderjarigen, seksueel misbruik t.a.v. minderjarigen en discriminatie en dit
op basis van de evaluatie van het Veiligheidsplan 2016-2019.

Nationale Actieplannen strijd tegen mensenhandel
De Interdepartementale coördinatie voor de strijd tegen mensenhandel stelde volgende nationale
actieplannen op: 2008-2012, 2012-2014, 2015-2019. In de eerste twee plannen is geen
genderbenadering terug te vinden.
Het eerste plan legde de focus op informatie en communicatie, opleiding, wetgevende initiatieven,
statistieken. Het tweede plan had aandacht voor de bescherming van slachtoffers, opsporing –
vervolging – veroordeling van handelaars, financieel onderzoek naar cash-flows van
mensenhandelnetwerken.
Het derde plan vermeldt dat vrouwen de voornaamste slachtoffers van seksuele uitbuiting zijn. 12
Bovendien worden zij meer geconfronteerd met armoede en werkloosheid dan mannen. Nog voor
zij slachtoffer zijn, komen zij vaak in het maatschappelijke randgebied terecht. Dit
actieplan onderkent dus dat mensenhandel een dimensie van gendergelijkheid omvat. Vermits
verschillende internationale verslagen wijzen op de noodzaak om de initiatieven rond informatie en
sensibilisering van het publiek op te voeren, zouden er in België meer initiatieven moeten komen
rond informatie over seksuele uitbuiting en geweld ten aanzien van vrouwen. De informatie en de
sensibilisering moeten gericht zijn op de administraties en de beroepskrachten die eventueel in
contact komen met potentiële slachtoffers van mensenhandel. Zij moeten ook focussen op de
actoren van het maatschappelijk middenveld en het grote publiek. Wat de informatie en opleiding
voor de administratieve actoren betreft, zijn er reeds verschillende maatregelen nader uitgewerkt
(opleidingen op verschillende niveaus, diplomaten ...).

12

Actieplan Strijd tegen mensenhandel 2015-2019
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De Vrouwenraad vraagt:
Een evaluatie van het Nationaal actieplan strijd tegen mensenhandel 2015-2019, vanuit de
genderinvalshoek.
Op basis van de resultaten: een nieuw actieplan voor de periode 2020-2024.
Seksuele uitbuiting, mensenhandel en prostitutie zijn nauw met elkaar verweven. Volgens Europol is
het grootste deel van de mensenhandel in Europa gelinkt aan seksuele uitbuiting. Volgens een
Belgisch politierapport ondervindt 80% van de prostituées regelmatig fysiek en seksueel geweld.
Prostitutie is voor de Vrouwenraad, de Conseil des Femmes Francophones en de Europese
Vrouwenlobby dan ook een schending van de mensen- en vrouwenrechten en een vorm van geweld.
Er zijn momenteel weinig gecoördineerde acties en strategieën gericht op hulpverlening aan
personen in prostitutie en gericht op uitstapprogramma’s.
De Vrouwenraad vraagt:
-

De overheden moeten inzetten op het uitwerken en het operationaliseren van
uitstapprogramma’s voor slachtoffers van seksuele uitbuiting/prostitutie.
Het Actieplan 2020-2024 moet ook inzetten op de strijd tegen tienerpooiers.

Definities
We verwijzen naar de Glossary of definitions of rape, femicide and intimate partner violence van
EIGE, 2017. Deze publicatie biedt een overzicht van definities over verkrachting, femicide en
partnergeweld, telkens vanuit internationaal en EU-instellingen niveau en definities die de EUlidstaten gebruiken.
België heeft geen definitie over femicide.
Op basis van al deze definities doet EIGE een eigen voorstel van definities:
Verkrachting:
“Sexual penetration, whether vaginal, anal or oral, through the use of object or body parts, without
consent, using force, coercion or by taking advantage of the vulnerability of the victim.”
Femicide:
“The killing of a woman by an intimate partner and the death of a woman as a result of a practice
that is harmful to women. Intimate partner is understood as a former or current spouse or partner,
whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim.”
Partnergeweld:
“Any act of physical, sexual, psychological or economic violence that occurs between former or
current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence
with the victim.”

27

Vrouwenraadmemorandum Gendergerelateerd Geweld 2019
De Vrouwenraad vraagt:
Het volgend Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld
heeft aandacht voor femicide (+ definitie).

Geweld tegen vrouwen
Artikel 3 van het Verdrag ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk
geweld van de Raad van Europa van 2012:
Geweld tegen vrouwen wordt ” beschouwd als een schending van de mensenrechten en een vorm
van discriminatie van vrouwen en wordt hieronder verstaan alle vormen van gendergerelateerd
geweld die leiden of waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel of leed of
economische schade voor vrouwen, met inbegrip van bedreiging met dit soort geweld, dwang of
willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of in de privésfeer geschiedt.”

Gendergerelateerd geweld
Artikel 3 van het Verdrag ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk
geweld van de Raad van Europa van 2012:
“Geweld gericht tegen een vrouw omdat ze een vrouw is of geweld dat vrouwen
buitenproportioneel treft.”
Artikel 17 van de richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012
tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van
slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ :
“Geweld dat zich richt tegen een persoon wegens het geslacht, de genderidentiteit of de
genderexpressie van die persoon of waaronder personen van een bepaald geslacht in onevenredige
mate te lijden hebben, wordt aangemerkt als gendergerelateerd geweld. Het kan resulteren in
lichamelijke, seksuele, emotionele of psychologische schade, dan wel economisch nadeel voor het
slachtoffer. Gendergerelateerd geweld wordt aangemerkt als een vorm van discriminatie en als een
schending van de fundamentele vrijheden van het slachtoffer, en omvat geweld in hechte relaties,
seksueel geweld (onder meer verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie), mensenhandel en
slavernij, en verschillende vormen van schadelijke praktijken zoals gedwongen huwelijken, genitale
verminking bij vrouwen en zogenaamde „eergerelateerde misdrijven”. Vrouwelijke slachtoffers van
gendergerelateerd geweld, en hun kinderen, hebben vaak behoefte aan bijzondere ondersteuning
en bescherming, in verband met het hoge risico van secundaire en herhaalde victimisatie, van
intimidatie en van vergelding in verband met dergelijk geweld.”

Partnergeweld
NAP 2015-2019:
In 2006 werd een gemeenschappelijke definitie van partnergeweld goedgekeurd. Onder
partnergeweld verstaat men een geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van één van
de partners of ex-partners die erop gericht zijn de andere te controleren en te domineren. Het omvat
fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen die zich
herhalen of kunnen herhalen en die de integriteit van de ander en zelfs zijn socio-professionele
integratie aantasten. Er wordt gepreciseerd dat dit geweld ook andere leden van het gezin,

28

Vrouwenraadmemorandum Gendergerelateerd Geweld 2019
waaronder de kinderen, treft.

Huiselijk geweld
Artikel 3 van het Verdrag ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk
geweld van de Raad van Europa van 2012:
Wordt verstaan onder ,,huiselijk geweld” alle vormen van fysiek, seksueel, psychologisch of
economisch geweld dat plaatsvindt binnen het gezin of het huishouden of tussen voormalige of
huidige echtgenoten of partners, ongeacht of de dader in dezelfde woning als het slachtoffer
verblijft of heeft verbleven.
De Vrouwenraad spreekt over intrafamiliaal geweld.
Het beleid moet ook verduidelijken dat geweld niet enkel een individueel of relatie- of intrafamiliaal
probleem is maar vooral een structureel, maatschappelijk probleem, gelinkt aan ongelijke
machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, tussen partners.

Seksueel geweld
Seksueel geweld kent vele definities. In de Belgische media spreekt men heel vaak over “seksueel
misbruik” of recenter ook over “seksueel grensoverschrijdend gedrag”. Op zich komt het neer op
seksueel geweld of één van de vormen ervan.13
De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2015 een definitie opgesteld over seksueel
geweld: “Elke seksuele daad die tegen iemands wil wordt uitgevoerd. Het kan door eender welke
persoon uitgevoerd worden ongeacht zijn of haar relatie tot het slachtoffer, in gelijk welke
omgeving”.14 In 2002 stelde de WHO al dat je niet altijd actief kan aantonen dat seks tegen iemands
wil wordt uitgevoerd: “iemand tot seksuele daden dwingen tegen zijn of haar wil, of die daad nu
volledig gesteld werd of niet, alsook een poging tot het betrekken van iemand in seksuele daden
zonder dat deze de aard of de conditie van de daad snapt, of zonder dat hij/zij kan weigeren deel te
nemen of onwil kan uiten bijvoorbeeld door ziekte, beperking, de invloed van alcohol of drugs, of
door intimidatie of druk.” 15
Volgens Dr. Ines Keygnaert (UGent) blijken hier twee zaken uit: 1) iemand wordt gedwongen tot
seks zonder dat zij of hij dat wil; 2) er is geen sprake van “geïnformeerde seksuele toestemming”. In
België wordt “geen geïnformeerde seksuele toestemming hebben gegeven” doorgaans begrepen
als het niet nee hebben kunnen zeggen, of niet fysiek hebben kunnen weigeren omdat je
bijvoorbeeld iets te veel alcohol op had, of drugs had genomen of in een drankje hebt gekregen, of
nog meer omdat je bang was voor wat er met je zou kunnen gebeuren als je nee zou zeggen. In dat
geval heb je geen “geïnformeerde seksuele toestemming” gegeven en gaat dit wel degelijk om
seksueel geweld, aldus Keygnaert.

13

Onderstaande informatie komt uit de publicatie van Dr. Keygnaert Ines, SEKSUEEL GEWELD: WAT IS HET
EN HOE GAAN WE ER MEE OM? INFORMATIEPAKKET VOOR DEELNEMERS AAN DE JA²=S EX CAMPAGNE
2016-2017, UGent
14

WHO, Strenghtening the medico-legal response to sexual violence. 2015, Geneva

15

WHO, World report on violence and health. 2002, Geneva
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De WHO (2015) zegt verder dat seksueel geweld verschillende vormen omvat, namelijk: “seksuele
intimidatie, ongewenst betasten, bedreiging met seksueel geweld, een poging tot verkrachting,
verkrachting of seksuele slavernij”.
UNHCR voegde in 2003 er in de context van (gedwongen) migratie ook seksuele uitbuiting,
gedwongen prostitutie en seksueel geweld als oorlogswapen aan toegevoegd.
Naar gelang de graad van fysiek contact, deelt Dr. Keygnaert seksueel geweld op in vier vormen:
- Seksuele intimidatie: Hierbij is er geen fysiek contact. Seksuele intimidatie gaat over elke
ongewenste, vaak herhaalde en onbeantwoorde seksuele uitnodiging, ongewilde seksuele
aandacht, vraag naar seksueel contact, verbale seksuele insinuaties of opmerkingen,
dreiging met een seksuele daad om een ander doel te bereiken, het verplicht uitkleden
terwijl de pleger ongewenst toekijkt, ongewenst moeten bekijken van iemand die naakt is of
pornografisch materiaal, het nemen van naaktfoto’s van seksuele aard van een persoon die
hiervoor geen toestemming geeft of niet in staat is om toestemming te geven of te
weigeren;
- Seksueel misbruik: Hierbij is er fysiek contact maar geen penetratie. Seksueel misbruik is het
onder dwang opdringen van een fysieke daad van seksuele aard: het opzettelijk betasten
van de penis, vagina, de poep, borsten, binnenkant van de billen of poep inbegrepen, en dit
bij een persoon die hiervoor geen toestemming geeft of niet in staat is om toestemming te
geven of te weigeren;
- Poging tot verkrachting: elke opzettelijke poging tot verkrachting onder dwang waar contact
is tussen de penis, een object, vinger of hand en een lichaamsopening als de vagina, de anus
of de mond zonder dit te (kunnen) penetreren, en dit bij een persoon die hiervoor geen
toestemming geeft of niet in staat is om toestemming te geven of te weigeren;
- Verkrachting: Het opzettelijk penetreren van gelijk welk lichaamsdeel of lichaamsopening
met een seksueel orgaan, een ander lichaamsdeel of een object en dit bij een persoon die
hiervoor geen toestemming geeft of niet in staat is om toestemming te geven of te
weigeren. Verkrachting kan verschillende vormen aannemen, zoals:
- Enkelvoudige verkrachting: 1 keer oraal, vaginaal, anaal of in een andere
lichaamsopening
- Meervoudige verkrachting: verkrachting in meerdere lichaamsopeningen of
meerdere keren
- Groepsverkrachting: verkrachting door meer dan één persoon tegelijkertijd of de
één na de ander
- Gedwongen abortus
- Gedwongen seks binnen een huwelijk of relatie
De vier vormen van seksueel geweld kunnen ook in volgende bijzondere contexten voorkomen:
- Seksuele uitbuiting: elk misbruik van een kwetsbare positie, machtsverschil of vertrouwen
met een seksueel doel. Het tijdelijk, sociaal of politiek profiteren van de seksuele uitbuiting
van iemand anders is hierbij inbegrepen. Voorbeelden van seksuele uitbuiting zijn
gedwongen pornografie of prostitutie waarvoor iemand anders het geld krijgt, seksuele
afpersing in ruil voor middelen, diensten of hulp (bijvoorbeeld papieren, eten, onderdak,…),
seksuele slavernij en gedwongen huwelijken. Seksuele uitbuiting is één van de doelen achter
mensenhandel die op een seksuele manier wordt geuit;

30

-

Vrouwenraadmemorandum Gendergerelateerd Geweld 2019
Seksueel geweld als een oorlogswapen en/of foltering: Misdaden tegen de menselijkheid
van seksuele aard zoals verkrachting, seksuele slavernij, gedwongen abortus of sterilisatie of
elke andere daad om geboorte te voorkomen, gedwongen zwangerschap, gedwongen
bevalling of gedwongen opvoeding. Seksueel geweld als vorm van foltering is elke
bedreiging met of daad van seksuele aard waarbij zware mentale of fysieke pijn of lijden
wordt veroorzaakt met het oog op het vrijgeven van informatie, getuigenis of straffen van
het slachtoffer of een derde persoon, het intimideren van die persoon of een derde persoon
of het vernietigen van een deel of een volledige nationale, etnische, raciale of religieuze
groep.

Keygnaert onderscheidt verder drie perspectieven om naar interpersoonlijk geweld te kijken:
- Het feitelijk perspectief: de geweldsdaden die gesteld werden tussen minstens twee
personen kunnen geklasseerd worden volgens hun aard: psychisch-emotioneel, fysiek,
seksueel of socio-economisch geweld;
- Het perspectief dat de relatie tussen de pleger en het slachtoffer en/of de pleger zijn of haar
motief als uitgangspunt neemt: Dit omvat onder meer de koepeltermen als partnergeweld
(tussen huidige of ex-partners), huiselijk geweld (tussen familieleden of mensen die onder
een zelfde dak wonen), kindermishandeling, ouderenmis(be)handeling, gendergerelateerd
geweld (geweld tegen iemand of een groep mensen omwille van hun genderidentiteit,
genderrol of genderexpressie) en geweld als oorlogswapen (geweld tegen personen omwille
van het feit dat ze deel uitmaken van een bepaalde groep die men wil uitroeien, van hun
grondgebied verjagen, maken dat ze geen kinderen meer kunnen krijgen,…) . Op zich
(kunnen ze) bestaan ze uit dezelfde vier feitelijke types geweld maar binnen deze bepaalde
relatie of motief;
- Het maatschappelijk perspectief waarbij de gestelde daden binnen de gegeven relaties en
motieven afgewogen worden tegen wat binnen een maatschappij als (on)verdraagbaar
gedrag wordt beschouwd. Dit perspectief geeft aan of deze geweldsdaden als een misdrijf
worden beschouwd. Op het gebied van seksueel geweld kan dit bijvoorbeeld gaan om
“aanranding van de eerbaarheid” of “seksueel misbruik” , … wat ook aangeeft welke
strafmaat hier tegenover kan staan: bemiddeling, therapie, gevangenisstraf, …? Dit is van
maatschappij tot maatschappij verschillend.
De rechtbank in Brussel heeft voor het eerst een jongeman van 25 jaar schuldig bevonden aan
verkrachting van een meisje op afstand. De verdachte werd tot vijf jaar met uitstel veroordeeld
wegens aanranding met geweld en bedreigingen, het aanzetten tot losbandigheid, het maken van
kinderpornografie, pestgedrag en verkrachting. Hij verleidde minderjarige meisjes op Facebook
tussen 2011 en 2016. Hij contacteerde ze via valse profielen om seksuele gunsten te verkrijgen. Een
tiental meisjes stuurde naaktfoto’s of foto’s met suggestieve poses naar de jongeman. Hij slaagde
erin een meisje foto’s naar hem te sturen waarop ze zichzelf bevredigde via zelfpenetratie. Voor de
rechten was dit een vorm van verkrachting, zelfs al was er geen fysiek contact tussen dader en
slachtoffer. 16

16

25-jarige schuldig aan verkrachting via webcam, in De Standaard, 29 september 2018.
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Seksisme
Artikel 2 van de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot
aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van
discriminatie te bestraffen definieert seksisme als volgt: “
Voor de toepassing van deze wet wordt begrepen onder seksisme elk gebaar of handeling die, in de
in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden, klaarblijkelijk bedoeld is om
minachting uit te drukken jegens 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.”
De wet beperkt zich niet tot louter straatintimidatie. Seksistische gebaren of handelingen voldoen
ook aan de openbaarheidsvereiste wanneer ze gesteld worden op het werk; op openbare plaatsen,
het openbaar vervoer, in openbare bijeenkomsten, op niet-openbare plaatsen die voor bepaalde
personen toegankelijk zijn om er te vergaderen of ze te bezoeken, in winkels, op festivals, in
sportzalen of zwembaden, seksistische teksten of beelden openlijk tonen of bezorgen aan meerdere
personen, in de pers, op internetfora; in de sociale media, versturen van een seksistische e-mail of
een seksistische bijlage bij een e-mail. 17
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
- De verruiming van het begrip geslacht met geslachtsverandering, genderidentiteit en expressie op de beleidsagenda.
- Het slachtoffer moet bewijzen dat zij/hij slachtoffer is van discriminatie. Er is dus geen
omkering van de bewijslast: volgens de Vrouwenraad een te voorzichtige aanpak.
- Er is een versterking van het wettelijk kader en een specifiek strafrechtelijk kader nodig om
seksistische haatspraak gemakkelijker aan te pakken en te bestraffen nodig.
Correctionalisering van seksistische haatspraak via een aanpassing van de Grondwet zou
een oplossing bieden.

Dataverzameling en onderzoek
Hiervoor verwijzen we naar:
- Artikel 11 van het Verdrag ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en
huiselijk geweld van de Raad van Europa van 2012: over dataverzameling en onderzoek.
- Cijfers over geweld ten aanzien van vrouwen (en mannen), gepubliceerd door het Instituut
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. 18
EIGE deed onderzoek naar de administratieve databronnen over gendergerelateerd geweld in de
EU: ‘Administrative data sources in gender-based violence in the EU’. Administratieve data

17

Liesbet Stevens en Hannah Van Dijcke, Eerste ervaringen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen
en mannen met de Seksismewet, in Pantopticon, 2018.5, p. 421.

18

IGVM, Actiedomein geweld
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verschaffen gedetailleerde informatie over hoe politie, justitie en gezondheidszorg en sociale
diensten omgaan met incidenten van gendergerelateerd geweld. Deze gegevens weerspiegelen wat
de instantie opneemt van de interactie tussen slachtoffer en pleger maar ze kunnen geen weergave
zijn van de prevalentie van gendergerelateerd geweld als gevolg van onderrapportering door
slachtoffers. De beschikbaarheid van de data hangt ook af van de wetgeving en criminalisering van
gendergerelateerd geweld in de lidstaten. EIGE stelt vast dat er vaak geen seksevariabele
beschikbaar is.
Gegevens in de vorm van vergelijkbare en geharmoniseerde data zijn essentieel voor het maken van
beleid en voor de monitoring van de doeltreffendheid van het EU en nationaal/regionaal beleid om
geweld uit te bannen.

GenderEquality Index EIGE 2017 19

19

Eige, Genderequality Index. Violence Indicators in Belgium, 2015.
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De samentelling van deze indicatoren zien we in onderstaande tabel en dan staat België op de
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achtste plaats met een score van 29,7. De EU-28 score ligt op 27,5.

Administratieve bronnen
Er zijn administratieve bronnen die op federaal niveau data bevatten over partnergeweld en
seksueel geweld. Ze bevatten de geregistreerde criminaliteit bij politie en parket.

Politie - aangiftes
De vormen van geweld die via aangiftes worden geregistreerd zijn: partnergeweld, verkrachting,
aanranding van de eerbaarheid (zonder verkrachting), stalking, gedwongen huwelijken (sinds 2007).
Cijfers/gegevens over geweld tegen personen worden geregistreerd:
- door de lokale politie via PV’s; zie bijlage 1: PV-register versie 39.00 – januari 2018:
intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en geweld op het werk
- door de federale politie in de Nationale Gegevensbank van de federale politie;
- door de cel geweld tegen personen van de dienst agressie van de federale gerechtelijke
politie in de expertendatabank met betrekking tot zedenmisdrijven.
De Nationale Gegevensbank van de federale politie bevat gegevens over
- de vormen van geweld: fysiek en seksueel geweld (partnergeweld, verkrachting, aanranding
van de eerbaarheid, exclusief verkrachting en stalking), psychisch geweld, economisch
geweld;
- het slachtoffer: leeftijd, geslacht, ID, naam, geen info over nationaliteit, etniciteit, burgerlijk
statuut;
- de dader: leeftijd, geslacht, ID, naam en nodige info om de dader te identificeren;
- de prevalentie en relatie tussen slachtoffer en pleger (bijvoorbeeld: partner, familie,…,
onbekende);
- de getuigen (beschrijving van het incident; al dan niet een relatie tussen slachtoffer en
pleger, kinderen als mogelijke getuige,…);
- beschrijving van het delict: datum/uur; plaats; verwondingen)
De ViCLas databank vervolledigt de Nationale Gegevensdatabank. ViCLas heeft de bedoeling om de
plegers van seksueel geweld te identificeren door verbanden te leggen tussen verschillende
aangiftes en bevat gegevens over verkrachting en seksueel geweld.
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Op basis van de gegevens van deze databanken worden de jaarlijkse politiële
criminaliteitsstatistieken gepubliceerd waarvan de cijfers online raadpleegbaar zijn.
 Uit deze cijfers kan het publiek niet opmaken hoeveel vrouwelijke en mannelijke slachtoffers
er zijn per delict; idem voor de daders.
Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft hierover wel gegevens gepubliceerd
in het Tussentijds rapport over de uitvoering van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van
gendergerelateerd geweld 2015-2019: met de evolutie per jaar tussen 2013 en 2016:

Partnergeweld
Tabel: Aantal geregistreerde klachten over feiten of pogingen van partnergeweld voor de periode
2013-2016 Nationaal en Vlaanderen

Tabel: Aantal door de politiediensten geregistreerde feiten of pogingen met minstens 1
geïdentificeerde verdachte met betrekking tot partnergeweld met uitsplitsing naar geslacht voor de
periode 2013-2016 in België

Het aandeel vrouwelijke verdachten ten opzichte van de mannelijke bedraagt in 2016: 1 op 17 bij
seksueel geweld; 1 op 4 bij fysiek geweld; 1 op 2 bij psychisch geweld. Wat verkrachting en
aanranding van de eerbaarheid betreft maken mannen telkens 98% uit van de verdachten.
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Seksueel geweld
Verkrachting algemeen
De politiediensten registreerden in 2016 3.071 verkrachtingen tegenover 3.106 in 2015, 3.152 in 2014,
3.399 in 2013. In 2016 waren er 1.510 verkrachtingen in Vlaanderen; 1.130 in het Waals Gewest en 431
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In 2016 waren er in België 7 vrouwelijke verdachten en 340 mannelijke verdachten.
Bij aanranding van de eerbaarheid waren er in 2016 3.690 registraties, 3.444 in 2015, 3.675 in 2014,
3.745 in 2013.
In 2016 waren er in België 12 vrouwelijke verdachten tegenover 577 mannelijke verdachten.

Verkrachting tussen partners
Slachtoffers doen vaak geen aangifte omdat ze bang of beschaamd zijn en vaak niet weten dat
verkrachting tussen (huwelijks)partners mogelijk en strafbaar is.
In het PV-register van de politie is er geen code voor verkrachting van een partner door de andere in
het kader van een relatie (zie bijlage 1).
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
Specifieke codes voor verkrachting in het kader van een partnerrelatie (met de dood tot gevolg en
zonder de dood tot gevolg).
Wat de cijfers betreft:
De politie kan cijfers uit de algemene nationale gegevensbank halen. Intrafamiliaal (seksueel)
geweld binnen het koppel wordt afgebakend op grond van alle feitencodes met betrekking tot de
seksuele misdrijven waarvoor de relatie dader-slachtoffer wijst op een relatie als koppel. Het aantal
zaken van verkrachting binnen het koppel die zijn ingestroomd bij de correctionele parketten tussen
1 januari 2012 en zaterdag 31 december 2016: 1.616 verkrachtingsdossiers zijn geteld. Sinds 2013
stijgt het aantal dossiers constant van 269 eenheden in 2013 tot 374 eenheden in 2016, wat een groei
is van 39,03 %. 20

Gedwongen huwelijken
In 2016 waren in België 14 registraties van gedwongen huwelijken (1 in Vlaanderen, 8 in Wallonië en
5 in het BHG).

20

De Kamer, Bulletin nr : B106 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1628
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Vrouwelijke genitale verminking
In 2016 waren er geen registraties van VGM. Er waren 3 meldingen in 2015 (waarvan 2 in
Vlaanderen), geen in 2014 en 4 in 2013 (waarvan 1 in Vlaanderen). 21
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
De jaarlijks online gepubliceerde Politiële Criminaliteitsstatistieken moeten opgesplitst worden naar
geslacht (daders en slachtoffers). Dit is zeker van belang voor middenveldorganisaties die
geweldthema’s op hun agenda hebben.

Gerechtelijke statistieken
Databank van het College van procureurs-generaal
Het College van procureurs-generaal beschikt over een databank waarvan de input komt van de
registraties door de correctionele afdelingen van de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
(REA/TPI en MaCH-systemen). Deze gegevens gaan enkel over strafbare feiten die door
meerderjarigen gepleegd worden. Dit zijn geen veroordelingscijfers.

Partnergeweld
In 2016 hadden de parketten aandacht voor 50.884 partnergeweldzaken. In 2015 waren er 48.798
zaken, in 2014 50.987, in 2013 49.032. Voor Vlaanderen kwamen in 2016 28.415 geweldzaken in
behandeling.
Tabel: aantal verdachten betrokken in zaken over partnergeweld naar geslacht van de verdachte in
de periode 2013 – 2016

Tabel: aantal gevallen van doodslag, moord en onvrijwillige doodslag in de context van
partnergeweld in België in de periode 2013-2016

21

De cijfers over partnergeweld, seksueel geweld, gedwongen huwelijken, vrouwelijke genitale verminking;
zie: Tussentijds rapport over de uitvoering van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd
geweld 2015-2019
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Het aantal dossiers van tijdelijk uithuisverbod bedroeg 32 in 2013, 33 in 2014, 38 in 2014, 94 in 2016.
 Hoeveel mannelijke en vrouwelijke slachtoffers en plegers?

Seksueel geweld
Bij de correctionele parketten en het federaal parket kwamen in 2016 3.830 verkrachtingszaken
terecht; waarvan 1.820 bij de correctionele parketten van de Vlaamse arrondissementen. In 2015
waren dat er 3.720 in België, in 2014: 3.697, in 2013: 3.972. Mannen vormen in de periode 2013-2016
95,39% van de verdachten (meerdere verdachten kunnen wel bij dezelfde zaak betrokken zijn).
Wat betreft aanranding van de eerbaarheid kwamen 3.942 zaken terecht bij de correctionele
parketten en het federaal parket in 2016, 3.795 in 2015, 4.4042 in 2014, 4.278 in 2013. Hier maken
mannen 94,38% uit van de verdachten in de periode 2013-2016.
Bij de correctionele parketten van de Vlaamse arrondissementen waren er in 2016 2.142 zaken. 22
De Vrouwenraad vraagt:
Middenveldorganisaties moeten in functie van hun acties en lobbywerk een beroep kunnen doen op
de cijfers van de databank van het College van procureurs-generaal op aanvraag en/of via het
Instituut van de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Veroordelingsstatistiek
De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie publiceert statistieken over de
veroordelingen, opschortingen en interneringen.
De bron van de statistieken is het veroordelingsbericht dat per persoon wordt opgesteld en een
verkorte neerslag is van het eigenlijke vonnis, uitgesproken door de hoven en rechtbanken. De
veroordelingsberichten worden door de griffies van de diverse rechtbanken opgesteld en naar de
Dienst Centraal Strafregister verzonden. Deze dienst voert de veroordelingsberichten in het centraal
strafregister in.

22

Tussentijds rapport over de uitvoering van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd
geweld 2015-2019
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Voorbeeld: 2016 Veroordelingen/inbreuken per geslacht/verkrachting in 2016 in België:

Het valt uit de administratieve statistieken niet op te maken hoeveel/welke aangiftes uiteindelijk
leiden tot een veroordeling (of andere beslissing) omdat er geen connectie is tussen startzaak en
veroordeling. Een statistische vergelijking tussen de instroom en uitstroom is op heden dus
onmogelijk. Het coderingssysteem van de parketten is verschillend van dat van de hoven en
rechtbanken, en soms verschillend van parket tot parket. Vandaar dat een dossier niet kan gevolgd
worden doorheen de strafketen. Dat zou geïntegreerde statistieken vergen en in de praktijk is dit
(tot nog toe) moeilijk te bewerkstelligen.
Op 16 juni 2009 maakte psychologe Danièle Zucker in de Senaat de resultaten van een onderzoek
over verkrachting bekend. Dit onderzoek kaderde in een Europees onderzoek 23 onder leiding van
professor Liz Kelly van de London Metropolitain University. Uit het Belgische luik bleek dat
verkrachting van meerderjarigen in ons land haast altijd onbestraft bleef. Zucker onderzocht
honderd verkrachtingsdossiers uit de periode 2001 tot 2007 op basis van 5 criteria: beslissing
genomen door de rechtbank, feit van verkrachting in de strikte zin, meerderjarige dader,
meerderjarig slachtoffer, één slachtoffer. Uiteindelijk hebben vier zaken tot een veroordeling geleid.
In slechts één geval heeft de dader een effectieve celstraf opgelopen.
De helft van de verkrachtingsdossiers (eenenvijftig) werden snel afgesloten omdat de dader niet kon
worden geïdentificeerd. Van de andere helft waren de verdachten wel bekend, maar was er in het
merendeel (vijfenveertig dossiers) onvoldoende bewijs. In die periode was het aantal veroordelingen
wegens verkrachting in ons land gedaald van 20% naar 13 %. Vier veroordelingen op honderd
dossiers was een erg laag aantal. We zaten daarmee onder het Europese gemiddelde.
De Vrouwenraad vraagt:

23

Het onderzoek omvatte een algemeen gedeelte over 33 Europese landen en een tweede gedeelte met
betrekking op 11 landen. De gegevens in verband met verkrachting "100 verkrachtingsdossiers" werden
verzameld in die 11 Europese landen. Danièle Zucker stond in voor het Belgische luik.

40

Vrouwenraadmemorandum Gendergerelateerd Geweld 2019
Op federaal niveau:
In afwachting van geïntegreerde statistieken die het zouden mogelijk maken om
verkrachtingszaken doorheen de strafketen te volgen, vragen we een herhaling van het
wetenschappelijk onderzoek zoals Danièle Zucker gevoerd heeft maar voor een latere periode,
bijvoorbeeld de legislatuur 2014-2019.
Tussen 2010 en 2015 werd 50,21 procent van de verkrachtingsdossiers geseponeerd. Het gaat
concreet om 11.665 zaken in vijf jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de justitieminister van 2017. In 60
procent van die gevallen werd de zaak geseponeerd omdat er niet genoeg bewijzen waren, bij 16
procent gebeurde dat omdat de dader onbekend bleef. 140 dossiers werden ook geklasseerd omdat
er te weinig recherchecapaciteit was bij de politie. 24
Tabel/figuur: Overzicht van het aantal verkrachtingszaken dat in de loop van 2016 bij de
correctionele parketten is ingestroomd

Bron: De Kamer, Schriftelijke vragen en antwoorden, QRVA 54 140, 18/12/2017, p. 226.

Tabel/figuur: Overzicht van de voortgangsstaat van de zaken die bij de correctionele parketten zijn
ingestroomd in de loop van 2016 (momentopname)

24

De Kamer, Bulletin nr : B108 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1678;
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Bron: http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0140.pdf, p. 227.

28,25 % van de ingestroomde zaken in 2016 waren geseponeerd op datum van 10 januari 2017
(1.022 zaken).
Tabel/figuur: Overzicht van de redenen voor sepot van de verkrachtingszaken die bij de
correctionele parketten zijn ingestroomd in de loop van 2016 en die op datum van 10 januari 2017
waren geseponeerd
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Bron: De Kamer, Schriftelijke vragen en antwoorden. QRVA 54 140, p. 228.

Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag vanIstanbul
Verzameling van gegevens
Een multidisciplinair, geïntegreerd en geharmoniseerd gegevensverzamelsysteem ontwikkelen voor
alle vormen van gendergerelateerd geweld, waarbij demografische factoren van slachtoffers en
daders worden onderscheiden, evenals de vormen van geweld en die een zicht geeft op het traject
van de dossiers.
Een gecoördineerd onderzoeksbeleid ontwikkelen om officiële statistieken aan te vullen en de
meest kwetsbare groepen zichtbaar te maken. Daarvoor moet de overheid deelnemen aan
internationale vergelijkende enquêtes en zorgen voor de verspreiding van de resultaten ervan in
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België (bijv. Eurobarometer, Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, enz.).
Verduidelijking van het doel en de methodologie van de studies in overleg met de
terreinorganisaties en volgens de definitie van geweld tegen vrouwen zoals beschreven in het
Verdrag van Istanbul, die rekening houdt met de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen
bij alle vormen van geweld. Deze studies moeten relevant en nuttig zijn voor het verbeteren van het
beleid ter bestrijding van geweld op het vlak van preventie, slachtofferbescherming, vervolging en
geïntegreerd beleid.
Waardering en inbreng van de expertise van slachtoffers en terreinorganisaties. Studies kunnen niet
enkel uitgevoerd worden op basis van de expertise van de academische of gerechtelijke wereld.
Bij overheidsenquêtes moeten, indien relevant, systematisch vragen over geweld tegen vrouwen en
intrafamiliaal geweld opgenomen worden.
De oprichting van twee academische expertisecentra voor onderzoek naar gendergerelateerd
geweld, belast met alle overheidsonderzoek, om tot een coherent geheel aan gegevens te komen.
Deze kennis moet op een toegankelijke manier ontsloten worden om een algemene en
geïnformeerde dialoog mogelijk te maken, die de stereotypen overstijgt.

Administratieve enquêtes
De politie- en parketstatistieken bevatten de geregistreerde delicten op basis van
klachten/aangiftes. Ze geven niet de reële prevalentie van de geweldvormen weer. Administratieve
enquêtes/steekproeven kunnen daarom meer licht werpen op de zogenaamde dark numbers
(aandeel niet-aangegeven delicten) van de vormen van gendergerelateerd geweld. Voorbeelden van
administratieve enquêtes zijn de Veiligheidsmonitor van de Federale Politie en de
Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP).
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voerde in 2015-2016 op vraag van het IGVM een
onderzoek naar intrafamiliaal geweld op basis van de gezondheidsenquête 2013.
Deze studie toont een duidelijk verband tussen intrafamiliaal geweld/partnergeweld en een
slechtere geestelijke gezondheid van het slachtoffer: meer recente psychische problemen,
depressieve gevoelens, angststoornissen en slaapproblemen, een hogere gemiddelde score van
psychisch welzijn, meer zelfmoordgedachten en -pogingen, en een hoger gebruik van
voorgeschreven antidepressiva en psychotrope geneesmiddelen. Ook de lichamelijke gezondheid
van deze slachtoffers is niet zo goed: een hogere pijnscore, minder kans dat ze geen enkel
gezondheidsprobleem aangeven en een slechtere score voor kwaliteit van leven.

Onderzoeken in opdracht van de overheden
IGVM – NAP
Het NAP 2015-2019 voorziet blijvend onderzoek naar gendergerelateerd geweld via het verzamelen
van naar geslacht en leeftijd uitgesplitste kwantitatieve en kwalitatieve gegevens; het harmoniseren
van bestaande gegevens, het ontwikkelen van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren om de
geweldfenomenen beter te begrijpen en de impact van acties op slachtoffers en daders te
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evalueren.
Daarom richtte het IGVM een werkgroep statistieken op die samengesteld is uit diensten van
politie, justitie, asiel, volksgezondheid op federaal niveau en de ambulante en residentiële zorg;
onderwijs, jeugd/zorg op gemeenschaps- en gewestniveau.
Het IGVM maakte ook een overzicht van alle indicatoren van de belangrijkste Europese en
internationale instrumenten die op België van toepassing zijn op het vlak van gendergerelateerd
geweld.

Justitiehuizen
Bij de Justitiehuizen liep een project om de statistische gegevens, die door erkende en
gesubsidieerde partners die hulp bieden aan rechtzoekenden, genderspecifiek te maken. Vanaf 2018
is de databank beschikbaar voor de partners. Vanaf 2019 zijn de resultaten exploiteerbaar met
opsplitsing naar m/v en slachtoffer/dader.

Intrafamiliaal geweld
Het College van procureurs-generaal heeft het Nationaal Instituut voor Criminologie en
Criminalistiek (NICC) de opdracht gegeven voor een kwantitatief onderzoek naar de effecten van
gerechtelijke beslissingen om te komen tot een wetenschappelijke evaluatie van de waarneembare
effecten op het vlak van recidive. De resultaten waren bekend in 2016 en dienen voor de
magistraten en het strafrechtelijk beleid.
Violences conjugales : un dilemme pour la justice pénale? Leçons d’une analyse des enregistrements
statistiques effectués dans les parquets belges (2017)
In 2016-2017 liep een onderzoeksproject van het Leuvens Instituut voor Criminologie in opdracht
van het IGVM over De behandeling van daders van partnergeweld in België ter voorkoming van
recidive van partnergeweld. Concreet gaat het over de doeltreffendheid van verschillende soorten
therapeutische interventies bij daders.
In 2017-2018 loopt op vraag van het IGVM een onderzoek inzake daderprofilering bij
partnergeweld, door de KULeuven en de FOD Binnenlandse zaken. Het onderzoek brengt de
opbouwende oorzakelijke keten van partnergeweld in kaart volgens het daderperspectief. Het doel
is om de oorzaak voor agressie en de elementen die tot escalatie leiden, te ontdekken en te bepalen
welke de risico- en de beschermingsfactoren zijn, welke impact de dader percipieert van zijn
daden,… Het daderperspectief zal gebruik worden om het preventiebeleid inzake partnergeweld te
evalueren en om tot aanbevelingen te komen.
Brain-be projecten (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks):
Partnergeweld: impact, processen, evoluties en beleid in België: IPV-PRO&POL, Partnergeweld:
impact, processen, evolutiesen beleid in België
Het doel van het project is het bestuderen van partnergeweld vanuit een dubbele benadering:
enerzijds focust het project vanuit fenomenologisch perspectief op de complexiteit van
onderliggende processen bij partnergeweld en op de interactionele dynamiek tussen de partners;
anderzijds wordt gekeken vanuit het perspectief van publiek beleid dat ten aanzien van deze
materie wordt ontwikkeld. Door deze twee benaderingen met elkaar te verbinden, stelt het project
zich tot doel om een betere afstemming tussen mediadiscours, wetenschappelijke kennis en publiek
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beleid te bekomen.
In de Vlaamse gendermonitor (2016) worden verschillen in de positie tussen v/m in kaart gebracht.
In het deel over psychologisch, fysiek en seksueel geweld wordt zowel ingegaan op daderschap als
op slachtofferschap van geweld. Hierbij wordt gewezen op de moeilijkheid om slachtofferschap van
geweld in kaart te brengen met name het demografisch profiel van slachtoffers van misdrijven
wordt niet systematisch opgenomen in de veroordelingsberichten van de griffies van de hoven en
rechtbanken. Bovendien moet men rekening houden met het feit dat een aantal misdrijven
ongeregistreerd blijft aangezien slachtoffers niet altijd aangifte doen. Enquêtes blijken daarom vaak
beter geschikt om zicht te krijgen op ook niet-geregistreerde criminaliteit en over welk soort
geweldsdelicten het gaat. De verschillende soorten geweld moeten explicieter worden aangeduid.
Er wordt niet aangegeven wanneer de volgende monitor zal verschijnen.
De cijfers van de residentiële (vluchthuizen en vrouwenopvanghuizen) en ambulante opvang in het
kader van intrafamiliaal geweld worden geregistreerd door de CAW’s maar niet samengeteld
gepubliceerd.

Seksueel geweld
Uit het onderzoek van het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) uit 2014 blijkt dat
9 % van de Belgische vrouwen seksueel geweld onderging door een partner sinds de leeftijd van 15
jaar. Bij 1 % speelde dit geweld zich af in de laatste 12 maanden voor het onderzoek. Ten gevolge
van seksueel en/of fysiek geweld in het algemeen bezocht 33 % van de Belgische vrouwen een
dokter, stapte 22 % naar de politie, ging 18 % naar het ziekenhuis en zocht 17 % raad bij een
advocaat of juridische instantie. Dit onderzoek werd enkel gevoerd werd bij vrouwen. Er bestaat
anno 2018 geen cijfermateriaal over het feit dat slachtoffers van seksueel geweld binnen een relatie
nog minder aangifte zouden doen dan andere slachtoffers van seksueel geweld. Over het algemeen
wordt wel aangenomen dat slachtoffers van seksueel geweld, gepleegd door een onbekende,
sowieso sneller aangifte zullen doen. Indien dat gebeurt door een bekende, wat in de meerderheid
van de gevallen zo is, is de aangiftebereidheid miniem, of dit nu binnen of buiten een relatie
gebeurt.
De ministeriële richtlijn betreffende de Seksuele Agressie Set voorziet geen bepaling over het
coderen van statistische gegevens. De coderingen in het informaticasysteem REA/TPI leveren geen
relevante statistische informatie over het gebruik van de SAS.
Brain-be projecten (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks):
UN-MENAMAIS is het eerste uitgebreide onderzoek naar de prevalentie van seksueel geweld bij de
Belgische bevolking, dus zowel mannen als vrouwen. Het element seksueel geweld binnen
partnerrelaties wordt ook opgenomen in dit onderzoek. Het onderzoek zal ook trachten een beter
zicht te krijgen op de aangiftebereidheid van slachtoffers. Het onderzoek zal afgerond zijn in april
2021. Het gaat over een uitgebreide bevolkingsstudie om de prevalentie van seksueel geweld te
meten. Dat betekent een ruime bevraging bij verschillende stakeholders en minderheidsgroepen.
Dergelijke wetenschappelijke studies hebben een lange duurtijd, onder andere omdat ze echt
mensen gaan interviewen. Voor meer informatie: Belspo. Brain-be projects. UN NENAMAIS
De website http://www.partnergeweld.be, die 21.000 bezoekers per jaar had (of 1.700 bezoekers
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per maand), is sinds 1 januari 2018 afgesloten. Deze website werd onafhankelijk door het Instituut
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen beheerd maar het IGVM zag zich genoodzaakt tot
stopzetting omwille van herstructureringen van het beleid rond het beheren van de website bij de
FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). Deze herstructureringen zouden voor het IGVM een
aanzienlijke meerkost hebben betekend. Bovendien bleek uit een analyse van de inhoud van de
website www.partnergeweld.be dat er vooral statische informatie werd aangeboden. Gezien deze
informatie via een andere, budgetvriendelijkere weg, evengoed aan slachtoffers kan aangeboden
worden, heeft het Instituut besloten dat de meerkost voor het behouden van een aparte website
niet rendabel is. Er werd daarom dan ook besloten om een nieuwe informatievoorziening te creëren,
op de website van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (http://igvmiefh.belgium.be). Om het vinden van informatie te vergemakkelijken, werd de zoekterm met
betrekking tot de 'oude' website, automatisch gekoppeld aan de nieuwe pagina op de website van
het Instituut. Het is ook de bedoeling om de overlapping aan informatie die op andere sites wordt
aangeboden weg te nemen en een meer efficiënt antwoord te kunnen bieden aan slachtoffers en
daders van partnergeweld en aan derden. De bedoeling van de nieuwe website is om informatie aan
te bieden die elders nog niet beschikbaar is en bezoekers efficiënter door te verwijzen naar
bevoegde hulp- en informatieorganen. 25
Zie ook: Vrouwen met een verstandelijke beperking en slachtofferschap van seksueel geweld, een
exploratieve studie. Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de
criminologische wetenschappen door Hendrickx Athina, Academiejaar 2016-2017
Het Vlaamse Gelijkekansenbeleid liet door de UGent een onderzoek uitvoeren naar de reikwijdte en
kenmerken van seksueel geweld tegen vrouwen en jonge meisjes met een handicap (2018).

Prevalentiecijfers seksueel geweld in literatuurstudies
In 2018 verscheen een literatuurstudie over genderverschillen bij prevalentiecijfers van seksueel
geweld. 26 De onderzoekers baseerden zich op de Kritisch Interpretatieve Synthese, een methode
om de grote en complexe hoeveelheid (internationale) literatuur in een vorm te gieten die
hanteerbaar is voor het gezondheidszorgbeleid.
Ze stelden vast dat er enorme variaties zijn bij de gerapporteerde prevalentiecijfers van seksueel
slachtofferschap binnen en tussen vrouwen en mannen doorheen de geanalyseerde literatuur. Dit
heeft volgens hen te maken met de grote verschillen in de wijze waarop seksueel geweld wordt
onderzocht; bijvoorbeeld: prevalentie in de afgelopen 12 maanden of minder; prevalentie sinds 18jarige leeftijd; prevalentie vanaf de seksuele meerderjarigheid; prevalentie gedurende de
levensduur;…
De hoogste prevalentiecijfers zijn terug te vinden in de tijdspanne vanaf de seksuele
meerderjarigheid (meer dan 66% voor mannen en 83% voor vrouwen) en dat is bijna dubbel zo hoog
dan de prevalentie gedurende de ganse levensduur (38,8% voor mannen en 47,9% voor vrouwen).
De laagste prevalentiecijfers zijn te vinden binnen de tijdspanne van de afgelopen 12 maanden

25

De Kamer, Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0671 - Zittingsperiode : 54 over verkrachting tussen partners.

26

Joke Depraetere, Christophe Vandeviver, Tom Vander Beken, Ines Keygnaert, Nood aan een Kritisch
Interpretatieve Synthese: genderverschillen in prevalentiecijfers van seksueel geweld gekaderd, in Panopticon
39 (5), september 2018, p. 389-406.
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(0,9% van de mannen en 2,5% van de vrouwen). Globaal gezien zijn vrouwen de grootste
slachtoffers maar de onderzoekers wijzen ook op de hoge prevalentiecijfers bij mannen die
slachtoffer zijn van seksueel geweld.
De onderzoekers stellen zich de vraag wat er zich afspeelt achter deze prevalentiecijfers. Daarvoor
gingen ze dieper in op de heersende maatschappelijke perspectieven, met name de genderrollen,
seksuele scripts en percepties van seksueel geweld op basis van literatuur:

Genderrollen en seksuele scripts
Binnen samenlevingen bestaan verscheidene genderrollen en seksuele scripts die vorm geven hoe
mannen en vrouwen met elkaar horen om te gaan en hoe ze zich moeten gedragen, in deze context
in seksueel getinte situaties. Mannen worden veelal gesocialiseerd in een sterke en seksueel
dominante rol. Mannelijke seksuele scripts houden voor dat mannen seksueel actief en ervaren
moeten zijn; seksuele opportunisten die altijd te vinden zijn voor een seksuele activiteit. Vrouwelijke
scripts stellen dat ze seksueel passief en onervaren zijn; ze mogen niet ingaan op elke seksuele
activiteit. Uit onderzoeken blijkt dat het geloof in de seksuele opportunistische aard van mennen
samenhangt met ervaringen van seksueel slachtofferschap voor vrouwen en mannen, maar met een
verschillende betekenis. Voor mannen kan een weigering tot deelname aan een seksuele activiteit
bij hen leiden tot schuldgevoelens waardoor het voor hen moeilijker wordt om weerstand te bieden
aan opgedrongen seksuele gedragingen. Vrouwen internaliseren dat het bieden van weerstand
tegen een mannelijke dader zinloos is omdat mannen een ontembaar seksueel verlangen hebben.

Verkrachtingsmythes
Naast genderstereotypen heersen er ook verkrachtingsmythes in de samenleving. Deze mythes
suggereren wat vrouwen betreft dat ze liegen, het seksueel geweld verdienen of ernaar vragen
(gezien de kleren die ze dragen,…). Deze mythes geven ook argumenten om daders vrij te spreken
of de ernst van het geweld te minimaliseren. De mythes gericht op mannen vertellen dat echte
mannen zichzelf kunnen verdedigen, dat ze niet kunnen gedwongen worden tot seks en seksueel
geweld tegen hun zin. Al deze mythes worden nog sterk aanvaard. Wat verkrachtingsmythes
betreft: slachtoffers leggen de schuld bij zichzelf omdat ze de seksuele handeling niet als seksueel
geweld bestempelen; vrouwen met een hoge acceptatie van deze mythes zijn het minst geneigd om
hun ervaring(en) als verkrachting te beschouwen. Bij mannen blijken de mythes hardnekkiger te
zijn. Bovendien vertonen ze vaak een bepaalde (ongewenste) biologisch-seksuele reactie (erectie
en/of ejaculatie) gedurende het seksueel geweld. Dit alles resulteert ook in negatieve houdingen ten
aanzien van mannelijke slachtoffers waarbij de veronderstelling is dat incidenten geen echte
misdrijven zijn. Dat kan leiden tot onderrapportering van mannelijk seksueel slachtofferschap.

Erkenning van verkrachting door slachtoffers
Slachtoffers kunnen een verschillende visie hebben over ongewenste seksuele ervaringen.
Sommigen zullen de verkrachting niet als dusdanig erkennen. Dat komt vrij vaak voor bij vrouwen,
tot 60% van de slachtoffers. Slechts 24% van de mannelijke slachtoffers erkent dat hun ervaringen
overeenstemmen met verkrachting.
De kans op erkenning of niet-erkenning wordt beïnvloed door een reeks factoren:
- Erkenning bij vrouwelijk slachtoffer is hoger als er sprake is van geweld, verwondingen,
alcohol of drugsintoxicatie; en lager wanneer er voordien al seksuele intimiteit met de dader
is geweest of wanneer het een kennis is.
- Erkenning bij mannelijke slachtoffers is er sneller wanneer er fysiek geweld was en bij een
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mannelijke dader; en lager door de mogelijke bedreiging die het voor hun gevoel van
mannelijkheid kan inhouden. Man op man seksueel geweld leidt ook vaak tot de conclusie
dat er sprake is van een homoseksuele daad waarbij het slachtoffer homoseksueel is.
Het beeld van de stereotype verkrachting die plaatsvond tussen twee onbekenden met een
mannelijke dader en een vrouwelijk slachtoffer of verkrachting met extreem geweld kan
ertoe leiden dat heel wat slachtoffers van seksueel geweld dat niet als zodanig zullen
bestempelen omdat hun ervaring niet in de beperkte beschrijving past.

De onderzoekers besluiten dat maatschappelijke opvattingen een grote rol kunnen hebben op de
prevalentie, de rapportering, het hulpzoekend gedrag, de gevolgen, het wetenschappelijk
onderzoek naar het beleid voor seksueel geweld. Zij vinden dat veranderingen op maatschappelijk
niveau nodig zijn om die heersende opvattingen over seksueel geweld aan te pakken, alsook de
schadelijke gevolgen ervan.

Recidivecijfers seksueel geweld 27
België beschikt niet over officiële en systematische statistieken over recidive (een nieuwe
veroordeling voor feiten gepleegd na een eerdere veroordeling; dus ook niet voor seksuele
delinquenten. Uit de internationale literatuur blijkt dat seksuele delinquenten een zeer heterogene
groep vormen. Daaruit blijkt ook dat seksuele delinquenten vaker niet-seksueel dan seksueel
recidiveren en een lagere graad van recidive hebben dan andere types van delinquenten. Er zijn
echter wel sommige seksuele delinquenten die een hogere graad van seksuele recidive hebben dan
andere seksuele delinquenten. Over het algemeen blijkt het risico op seksuele recidive het hoogst te
zijn gedurende de eerste jaren na de vrijlating. Het neemt sterk af na 10 tot 15 jaar. Bepaalde
statische of dynamische factoren blijken voorspellend te zijn voor al dan niet seksuele recidive:
- Statische factoren: variëren nauwelijks doorheen de loop van de jaren; geslacht, leeftijd,
aantal gerechtelijke antecedenten, aantal slachtoffers.
- Dynamische factoren:
- De stabielere: deviante seksuele interesses, cognitieve distorsies, onvermogen om
(lange) liefdesrelaties te hebben;
- De meer acute: emotionele inzinking, middelenintoxicatie, toegang tot slachtoffers,
seksuele obsessies.
De statische risicofactoren vormen de beste voorspellers van (seksuele) recidive.
Voorspellers voor algemene recidive (uit de literatuur): jonge leeftijd, middelenmisbruik, mentale
stoornissen, ervaren misbruik tijdens kinderjaren, contact binnen criminogene milieus, aantal
eerdere misdrijven.
Voorspellers voor seksuele recidive: het aantal gerechtelijke (in het bijzonder seksuele)
antecedenten, mentale stoornissen, aanwezigheid van woede of vijandigheid, jeugddelinquentie,
victimisering van vreemde of niet-verwante personen, nooit gehuwd zijn, professionele instabiliteit
of werkloosheid, seksuele voorkeur voor jonge slachtoffers,...
De verschillen tussen voorspellers van algemene en seksuele recidive situeren zich voornamelijk op
het vlak van delictkenmerken en seksuele interesses.

27

Eric Maes, et al., Twee decennia na Dutroux. Wat weten we in België over de recidive van seksuele
delinquenten? in Panopticon, 2018.6, p. 540-561.
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Onderzoek naar de prevalentie van recidive bij seksuele delinquenten in België 28; naar het verschil
tussen lange-termijn recidive van seksuele en niet-seksuele delinquenten en naar de statistische
voorspellers (seksuele) recidive van seksuele (en niet-seksuele) delinquenten, geven de volgende
resultaten:
- De recidiveprevalentie bij primair veroordeelden voor seksuele feiten, ook op zeer lange
termijn, ligt niet hoger dan bij niet-seksueel delinquenten (recidive wordt hier gedefinieerd
als nieuwe definitieve veroordeling).
- Seksuele delinquenten plegen veelal ook niet enkel seksuele feiten maar vaak ook veel meer
niet-seksuele feiten.
- Een niet onbelangrijk deel combineert diverse types van seksuele feiten, zoals aanranding
gecombineerd met verkrachting.
- De wederopsluitingsgraad bij veroordeelde seksueel delinquenten is significant lager ten
opzichte van de niet-seksueel delinquenten.
- Statische factoren zoals leeftijd en criminele voorgeschiedenis zijn belangrijke voorspellers
voor algemene recidive bij seksuele en niet-seksuele delinquenten en meer in het bijzonder
ook voor seksuele recidive bij seksuele delinquenten.
- Andere kenmerken zoals slachtofferkenmerken (leeftijd, geslacht, verwantschap), aard van
gerechtelijke antecendenten, differentiëren tussen algemene en seksuele recidive bij
seksuele delinquenten of meer algemeen tussen seksuele recidivisten en niet-recidivisten.
Deze resultaten sluiten aan bij de bevindingen van internationaal onderzoek. Ze weerleggen het
heersende idee/beeld dat seksueel delinquenten meer recidiveren dan andere delinquenten.
De Belgische onderzoekers bevelen aan:
- Verder onderzoek naar de relevantie van dynamische factoren.
- Recidiveprevalentiecijfers ook voor feiten en daders die niet officieel gekend zijn bij
gerechtelijke autoriteiten: dus onderzoek naar zelfgerapporteerde criminaliteit.

De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
Om de dark number (aandeel niet aangegeven feiten; dus de prevalentiecijfers) te achterhalen:
onder andere gebruik maken van de niet-gepubliceerde gegevens van administratieve enquêtes zoals
de Veiligheidsmonitor van de Federale Politie en de Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP).
Op federaal en Vlaams niveau:
- De overheden financieren diverse onderzoeken waarvan de resultaten niet altijd
gepubliceerd worden. Nochtans zouden die ook voor middenveldorganisaties bruikbaar zijn.
- Lijst/databank van gevoerde en lopende onderzoeken met betrekking tot allen vormen van
gendergerelateerd geweld in opdracht van de overheden.

28

Uitgevoerd door onderzoekers van NICC en CRDS; zie vorige voetnoot.
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- Betrekken van NGO’s met thema’s geweld op hun agenda in stuurgroepen van
onderzoeken.
- Nodig: kruispuntperspectief, meer kwalitatief onderzoek.
- Meer prevalentie-onderzoek naar bepaalde kwetsbare groepen.
In Vlaanderen hebben we geen globaal statistisch zicht op het aantal slachtoffers en daders (v/m)+
andere variabelen zoals leeftijdsgroepen, seksuele geaardheid, migratie-achtergrond,
opleidingsniveau, inkomensniveau,…) die in de eerstelijnszorg en de hulpverlening terecht komen
en daar een traject volgen. De betrokken organisaties registreren vooralsnog elk hun cliënten. Een
oplossing is de e-cliëntregistratie met oog voor de hulpvragen met betrekking tot alle vormen van
seksueel geweld die beantwoord en/of begeleid worden door de hulpverleningsorganisaties en met
uitzuivering van dubbeltellingen.

Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul – verzameling van gegevens:
- Een multidisciplinair, geïntegreerd en geharmoniseerd gegevensverzamelsysteem
ontwikkelen voor alle vormen van gendergerelateerd geweld, waarbij demografische
factoren van slachtoffers en daders worden onderscheiden, evenals de vormen van geweld
en die een zicht geeft op het traject van de dossiers.
- Een gecoördineerd onderzoeksbeleid ontwikkelen om officiële statistieken aan te vullen en
de meest kwetsbare groepen zichtbaar te maken. In het kader van dit gecoördineerde beleid
moet de overheid ook reageren op internationale verzoeken met betrekking tot
vergelijkende enquêtes en de verspreiding ervan in België (bijv. Eurobarometer, Bureau van
de Europese Unie voor de grondrechten, enz.).
- Verduidelijking van het doel en de methodologie van de studies in overleg met de
terreinorganisaties en volgens de definitie van geweld tegen vrouwen zoals beschreven in
het Verdrag van Istanbul, die rekening houdt met de machtsverhoudingen tussen mannen
en vrouwen bij alle vormen van geweld. Deze studies moeten relevant en nuttig zijn voor het
verbeteren van het beleid ter bestrijding van geweld op het vlak van preventie,
slachtofferbescherming, vervolging en geïntegreerd beleid.
- Waardering en inbreng van de expertise van slachtoffers en terreinorganisaties. Studies
kunnen niet enkel uitgevoerd worden op basis van de expertise van de academische of
gerechtelijke wereld.
- Bij overheidsenquêtes moeten systematisch, indien relevant, vragen over geweld tegen
vrouwen en huiselijk geweld opgenomen worden.
- De oprichting van twee academische expertisecentra voor onderzoek naar
gendergerelateerd geweld, belast met alle overheidsonderzoek, om tot een coherent geheel
aan gegevens te komen.
- Deze kennis moet op een toegankelijke manier ontsloten worden om een algemene en
geïnformeerde dialoog mogelijk te maken die verder gaat dan de vooropgezette ideeën.

Infopunt 1712
In maart 2012 is in Vlaanderen het infopunt 1712 ‘misbruik, geweld en kindermishandeling’
opgericht dat de bestaande onthaalpunten en de contactpunten van de vertrouwenscentra
Kindermishandeling en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk omvat. Dit aanspreekpunt richt zich
op alle vormen van geweld en het kadert in de aanpak van geweld en seksueel misbruik die de

51

Vrouwenraadmemorandum Gendergerelateerd Geweld 2019
Vlaamse overheid hanteert.
In 2013 is een Experimenteel project 1712 Aanpak misbruik van volwassenen in gezagsrelaties
uitgevoerd met een werkingsverslag en beleidsaanbevelingen.
Er komen recent een 5000-tal meldingen per jaar binnen.
De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
Conform artikel 24 van het Verdrag van Istanbul moet het 1712nummer 24u/24u bereikbaar zijn.
De 1712-medewerkers die de vragen beantwoorden en eventueel doorverwijzen moeten verder
professionaliseren en uitsluitend voor die functie beschikbaar zijn. Het draaiboek achter 1712 moet
geregeld ge-updated worden op basis van nieuwe bevindingen en inzichten. Ook intervisie en
supervisie van de 1712-medewerkers is aangewezen.
De geregistreerde meldingen kunnen ook dienen om een beter zicht te krijgen op de dark number.
De meldingen moeten jaarlijks geanalyseerd en opgevolgd worden.
De Vlaamse media moeten in hun berichtgeving verwijzen naar 1712 indien relevant, net zoals ze dat
voor het suïcidenummer 1813 doen.

Indicatoren
Een genderindicator is een gegeven (gewoonlijk een cijfer) om een maatschappelijke realiteit te
meten die gekenmerkt wordt door een of meerdere meetbare verschillen tussen de respectieve
situatie van vrouwen en mannen.29
Heel wat internationale instanties hebben indicatoren over geweld gepubliceerd, o.a. in het kader
van Verdragen, EU-richtlijnen; o.a.
-

UN Women. Indicators on Violence against Women
EIGE (European Institute for Gender Equality) Gender Statistic Database /Gender-based
Violence
Eurostat
FRA European Union Agency for Fundamental Rights – Violence against Women

Er is volgens studies nog steeds een tekort aan vergelijkbare en naar geslacht uitgesplitste
statistieken die vergelijkingen tussen landen mogelijk maken. De EU-lidstaten moeten hun
statistieken aanvullen in overeenstemming met de EU-indicatoren.
Het IGVM heeft een overzicht gemaakt van indicatoren uit internationale verdragen en richtlijnen in
het kader van de strijd tegen gendergerelateerd geweld ten aanzien van België. Op basis daarvan
kan het in België gevoerde beleid verbeterd worden, o.a. door de verschillen tussen mannen en

29

Voor het begrip indicator verwijzen we naar de uitleg van het IGVM: Statistieken en genderindicatoren
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vrouwen beter aan te tonen, de aard en de ernst van de geweldvormen en de oorzaken beter te
begrijpen, de beleidsmaatregelen/vooruitgang te evalueren,…
Aanbevelingen van EIGE: BELGIUM Recommendations to improve data collection on intimate
partner violence by the police and justice sectors
De Vrouwenraad vraagt op federaal en regionaal niveau:
Het IGVM publiceert duidelijke en relevante indicatoren over gendergeralateerd geweld en
coördineert hiervoor de gefedereerde entiteiten met de bedoeling om meer gebruik te maken van
deze indicatoren, ook met het oog op toekomstige Belgische rapportages.

Gezondheidsproblemen en kosten
De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) geeft een duidelijk signaal dat geweld tegen vrouwen
een wereldwijd gezondheidsprobleem vormt en epidemische proporties aanneemt. 30
In het World Report on Violence and Health geeft de WHO aan dat vrouwen die slachtoffer zijn van
gendergerelateerd geweld daar gevolgen van ondervinden met betrekking tot hun lichamelijke en
geestelijke gezondheid, vaak hun leven lang. De gevolgen kunnen van diverse aard zijn: fysiek
(kneuzingen, breuken, chronische pijn, arbeidsongeschiktheid, fybromyalgie, maag- en
darmstoornissen,…); psychische en gedragsproblemen (alcohol- en drugsmisbruik, depressie en
angsten, eet- en slaapstoornissen, schaamte- en schuldgevoelens, fobieën en paniekaanvallen, een
laag zelfbeeld, posttraumatische stressstoornis, psychosomatische stoornissen, suïcidaal en
zelfdestructief gedrag, onzekerheid in latere relatie, enz.); seksuele en reproductieve gevolgen
(gynaecologische stoornissen, onvruchtbaarheid, complicaties bij de bevalling, abortus, seksueel
disfunctioneren, seksueel overdraagbare aandoeningen, ongewenste zwangerschap, enz.) en fatale
gevolgen (moord/doodslag, suïcide, overlijden na een seksueel overdraagbare aandoening, enz.).
Het risico op zelfdoding is hoger bij slachtoffers van seksueel geweld.
We verwijzen ook naar het Advies nr. 132 van 9 december 2011 van het Bureau van de Raad van de
Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen over de publieke kost van partnergeweld.
In een rapport van EIGE, Estimating the costs of gender-based violence in the European Union
(2014) staan volgende gegevens over België:
In 2012 bedroegen de geschatte jaarlijkse kosten van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen in
het VK 28 418 772 278 EUR. Deze resultaten werden geëxtrapoleerd naar de andere lidstaten,
rekening houden met de bevolkingsomvang van elk land. De geschatte kosten van
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen in de EU bedroegen 225 837 418 768 euro.
Partnergeweld tegen vrouwen kostte het VK 13 732 068 214 euro. Voor de ganse EU werden deze
kosten geschat op 109 125 574 091 euro.

30

zie: WHO, Violence against women: a ‘global health problem of epidemic proportions , 20/06/2013
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De cijfers voor België en EU28: Cost of gender-based and intimate partner violence against men and
women in EU Member States, by extrapolation from UK case to Member States

Aantal inwoners EU 504.582.506 in 2012
-

Aandeel kosten partnergeweld tegen vrouwen in 2012 (ten opzichte van de kosten van
partnergeweld) in België (en alle EU-landen): 89,31%.
Aandeel kosten gendergerelateerd geweld tegen vrouwen in 2012 (ten opzichte van de
kosten van gendergerelateerd geweld) in België (en alle EU-landen): 87,28%.

De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
De federale regering moet, rekening houdend met reeds bestaande Europese vergelijkingen, een
reële schatting maken van de kost van de fysieke en geestelijke gezondheidseffecten van
gendergerelateerd geweld in België en de resultaten ervan gebruiken als basis voor een
preventiebeleid.

Partnergeweld en intrafamiliaal geweld
Statistieken en indicatoren
In België is één vrouw op zeven het slachtoffer van partnergeweld en één man op tien. Dagelijks
worden een 100-tal klachten ingediend voor partnergeweld en een 140-tal voor alle vormen van
intrafamiliaal geweld. Om de drie dagen sterft er iemand aan de gevolgen van partnergeweld.

Figuur/tabel: Evolutie geregistreerde criminaliteit door Politie - IFG in België 2000-2017

Bron: Federale Politie, Criminaliteitsstatistieken, Nationaal rapport 2018, tweede trimester.
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De studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Ervaringen van vrouwen en
mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld 2010, stelt dat mannen bijna even vaak als
vrouwen slachtoffer zijn van partnergeweld: 1/7 vrouwen en 1/10 mannen. Het genderverschil zit in
de ernst van geweld. Vrouwen worden geconfronteerd met zwaarder geweld en langer en
frequenter (4 tot 5 maal meer; in 90% meer dan 1 jaar duur van geweld) en dodelijker (dader vaak in
familiale kring).
Mannen zijn meer slachtoffer van algemeen geweld en de dader is eerder te zoeken buiten de
familiekring en is eerder een onbekende.
In het kader van partnergeweld plegen vrouwen veeleer psychisch geweld en in mindere mate fysiek
geweld. De oorzaak van het psychisch geweld wordt gezocht bij een combinatie van problemen,
zoals persoonlijkheidsstoornissen (borderline), depressie, vroeger slachtofferschap of
relatieproblemen al dan niet gecombineerd met alcoholmisbruik.
Socioculturele aspecten van mannelijkheid zouden de reden zijn dat mannen onderrapporteren en
minder hulp zoeken.31
In 2017 stapten 517 Belgen naar de politie om aanranding of verkrachting binnen hun relatie te
melden.32
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Naast naar sekse uitgesplitste statistieken een reeks indicatoren die beantwoorden aan de
internationale relevante indicatoren. Het zou nuttig zijn om een lijst van indicatoren op te
maken en op basis daarvan de evolutie van partnergeweld te volgen. Er is ook nood aan een
geharmoniseerd registratiesysteem in de psycho-medisch-sociale sectoren.
- Evaluatie van het type PV partnergeweld bij de politie.
- Onderzoek naar noden en vragen van mannen die slachtoffer zijn van partnergeweld op het
vlak van hulpverlening.
- Meer onderzoek naar de dark numbers (slachtoffers) met oog voor aandachtsgroepen,
bijvoorbeeld vrouwen (en mannen) van niet EU-origine, vrouwen met een beperking,
ouderenmis(be)handeling,…. Het We-dossier 33 dat de CAW’s hanteren kan als
basismateriaal dienen.

31

Studiedag Partnergeweld met mannen als slachtoffer, georganiseerd door Erasmushogeschool Brussel;
bijdrage van Marijke Weewauters (adviseur instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen) ‘Onderzoek
naar partnergeweld op mannen’, 16 mei 2014.

32

Verkrachting binnen relatie vaker gemeld: “Dit is nog maar het topje van de ijsberg”, in De Morgen,
18/10/2018.
33

We-dossier staat voor de 'W' van 'welzijn', de 'e' van 'elektronisch' en de 'we' van 'hulpverlener én cliënt'. Het
elektronisch cliëntendossier krijgt vorm in het online cliëntvolgsysteem Regas. Het We-Dossier bevat naast
een dossiergedeelte eveneens een registratiegedeelte. Dit registratiegedeelte wordt gebruikt om inzicht te
krijgen in het aantal cliënten dat terecht komt bij de CAW; zie: We-dossier (Kennisplein.be)
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Tijdelijk huisverbod
De wet van 24 november 1997 strekkende om het geweld tegen partners tegen te gaan en de wet
van 28 januari 2003 tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk
samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot
aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek bleken nog niet doeltreffend genoeg in de preventie
van en de strijd tegen partnergeweld.
De wet tijdelijk huisverbod en de wet bestraffing tijdelijk huisverbod van 15 mei 2012 gingen op 1
januari 2013 van kracht. Het doel van deze wetten is de invoering van een veiligheidsmaatregel en
een afkoelingsperiode in het kader van intrafamiliaal geweld om de mogelijkheid te bieden
(dringende en) voorlopige maatregelen en/of begeleiding te organiseren en een bestraffing in geval
van overtreding van het tijdelijk huisverbod (artikel 100 Strafwetboek). Concreet gaat het om
uithuisplaatsing en/of contactverbod.
De Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, van de minister van Binnenlandse
zaken en van het College van procureurs-generaal COL 18/2012 van 20 december 2012 betreffende
het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld geeft bijkomende richtlijnen.
Op 1 maart 2013 werd ook het spreekrecht uitgebreid (art. 458bis S.W.). Dit artikel staat artsen,
psychologen en maatschappelijk assistenten toe om in bepaalde omstandigheden het
beroepsgeheim te doorbreken. Het spreekrecht kan voortaan gebruikt worden wanneer er ernstig
en dreigend gevaar bestaat voor bepaalde misdrijven tegen minderjarigen en kwetsbare personen.
Je kan kwetsbaar zijn door je leeftijd, zwangerschap, ziekte, een lichamelijk of geestelijk gebrek of
onvolwaardigheid of in het kader van partnergeweld.
Het huisverbod situeert zich op een raakvlak tussen strafrecht, burgerlijk recht en administratief
recht. Dit maakt de uitwerking en toepassing van een huisverbod er niet eenvoudiger op.
Het huisverbod is een losstaande procedure is, met name om tijdelijk een crisissituatie af te koelen.
Naast de gevallen van geweld tussen partners, kan ook de gevaarsituatie ten aanzien van andere
leden van het gezin leiden tot een huisverbod. Het kan dus eveneens geweld betreffen van een
ouder ten aanzien van een of meerdere kinderen of bijvoorbeeld van een meerderjarig kind
tegenover de moeder of de vader, los van wie de eigenaar is van de woning
Het tijdelijk huisverbod heeft een drieledige inhoud, die we terugvinden in § 2 van art. 3 WTH: – de
plicht om onmiddellijk de gemeenschappelijke verblijfplaats te verlaten; – het verbod tot het
betreden van, zich op te houden bij of aanwezig te zijn in die verblijfplaats; – het verbod om contact
op te nemen met de in § 4,3°, bedoelde personen die met hem deze verblijfplaats betrekken. De
concrete invulling van het huisverbod wordt overgelaten aan de procureur des Konings (hoe lang het
verbod geldt – wel maximum 10 dagen -, tussen wie, waar de persoon in kwestie niet meer mag
komen,…).34 Het verbod kan door een familierechter voor maximum drie maanden verlengd
worden.
34

Bron: Karel Berteloot en Wim D’Haese, De nieuwe wet tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld: van
papier naar praktijk, in Handboek Familiaal Geweld. (www.kennisplein.be)
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Tijdens de studiedag ‘De wet tijdelijk huisverbod. Van papier naar praktijk’ (11 juni 2013,
georganiseerd door Politeia) bleek dat de wet een half jaar na de feiten erg weinig werd toegepast.
Tijdens de studiedag kwamen een aantal aandachts/knelpunten en aanbevelingen aan bod:
-

-

-

De bepaling ‘ernstig en onmiddellijk gevaar’ voor personen in de verblijfplaats: dit is een
brede voorwaarde, die niet noodzakelijk op een misdrijf moet gebaseerd zijn; de
moeilijkheid voor de politie om de toestand in te schatten wanneer er geen misdrijf is; het
feit dat er geen risicotaxatie instrument is;
Inzake de beslissing tot huisverbod voorziet de wet geen minimale vorm van tegenspraak
(minimale rechten van de verdediging);
Het contactverbod geldt enkel voor de uithuisgeplaatste, niet voor het slachtoffer.
Het is niet evident om de personen die bij het slachtoffer wonen snel en gemakkelijk te
bereiken; volgens de wet zijn alle middelen goed.
Maatregelen inzake psychosociale begeleiding staan niet in de wet; de wet is een preventief
middel met de eigenschappen van een dwangmiddel.
De procureur des Konings is de spilfiguur en heeft hier een dubbele hoedanigheid; hij/zij
moet een degelijke vorming krijgen.
Door de omzendbrief wordt de oorspronkelijke bedoeling van de wet verzwakt op volgend
vlak: de procureur des Konings kan niet beslissen zolang de dader niet is gehoord.
De Salduz-wet: de dader heeft recht op een advocaat maar het slachtoffer niet.
De procedure dringende voorlopige maatregelen is niet mogelijk bij huiselijk geweld tussen
andere samenwoners dan gehuwden of wettelijk samenwonenden; dus bijvoorbeeld niet
tussen moeder en inwonende zoon.
De oproeping van de uithuisgeplaatste om te verschijnen voor de vrederechter wanneer
hij/zij geen verblijfplaats heeft meegedeeld.
Het beroepsgeheim van de parketmagistraat.
Wat gaat er gebeuren als de wet op de familierechtbanken er komt; hoe wordt het
huisverbod daarin opgenomen; de vrederechters zijn verantwoordelijk voor alles wat met
uithuisplaatsing te maken heeft; wat gebeurt er dan met de feitelijke samenwoners?

De overtreding van een tijdelijk huisverbod opgelegd door de procureur des Konings aan een pleger
van huiselijk geweld is strafbaar. De overtreding van het tijdelijk huisverbod waarbij de
familierechtbank de maatregel van de procureur des Konings verlengt is echter niet strafbaar.35
In de periode januari 2013 tot december 2016 waren er 197 dossiers. 36 Er bleken verschillen te zijn
tussen de correctionele parketten. In Antwerpen was het aantal dossiers het grootst.
Uit het evaluatierapport van 29 juni 2017 van het IGVM blijkt dat de termijn van tien dagen te kort
is. De organisatie van een zitting binnen deze tijdspanne blijkt niet gemakkelijk te zijn en

35

De Kamer, Wetsvoorstel van 28 januari 2016 tot aanpassing van de wetgeving inzake tijdelijk huisverbod in
geval van huiselijk geweld.
36

Service d’Appui du Ministère Public, A quelles conditions le dispositif d’interdiction temporaire de résidence
permet-il de lutter contre la violence intrafamiliale?, 29 juin 2017.
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politiediensten slagen er niet altijd in hun PV binnen die tijd af te ronden. Er zijn ook signalen dat de
dienst slachtofferonthaal en de sociale sector er soms niet in lukt om binnen de tien dagen de
betrokkenen voldoende te informeren. Deze relatief korte termijn belet dat de politiediensten, het
openbaar ministerie en de familierechtbank zich een volledig beeld kunnen vormen van de context
van de feiten. Het is niet duidelijk of het om tien dagen dan wel tien werkdagen gaat.
Het evaluatieonderzoek stelt voor dat een termijn van veertien dagen redelijker zou zijn. 37
Er is een algemene indruk dat de wet op de tijdelijke uithuisplaatsing niet goed werkt. De wet is
overgeheveld van de bevoegdheid van de vrederechter naar de familierechter en dat is alvast een
positieve evolutie.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
- De wet op de tijdelijke uithuisplaatsing zou beter kunnen werken indien ze als een
instrument gebruikt wordt in een ruimer kader (niet enkel als uithuisplaatsing in de strikte
zin van het woord).
- De wet is een preventieve maatregel maar magistraten moeten er veel meer mee aan de
slag kunnen gaan; sensibilisatie van parketmagistraten is nodig.
- De wet moet veel meer en verplicht gepromoot worden in de (na)vorming van magistraten;
zoniet passen enkel de overtuigde magistraten ze toe.
- De magistraten moeten de toepassing van de wet ook inbedden in de hulpverlening. De
signaalfunctie van de wet naar de plegers toe is belangrijk; het komt trouwens niet op hun
strafblad.
- Naar analogie van het tijdelijk huisverbod tijdens de eerste periode, opgelegd door de
procureur des Konings, moet ook de overtreding van het tijdelijk huisverbod na verlenging
door de familierechtbank strafbaar gesteld worden en dit zonder dat het slachtoffer een
klacht moet indienen wegens belaging.
- De duur van het huisverbod moet verlengd worden van 10 naar 14 dagen. Partijen krijgen in
die tijdspanne de mogelijkheid om alle andere verzoeken over de familiale situatie bij de
familierechtbank aanhangig te maken.
- Voor het niet-naleven van een door de familierechtbank opgelegde verlenging van het
huisverbod een sanctie in de wet inschrijven.
- Op regelmatige basis een evaluatie van de wet en maatregelen om een betere werking van
de wet tijdelijk huisverbod te verzekeren. Hierbij kan rekening gehouden worden met
succesfactoren die in het buitenland (Oostenrijk, Nederland, Spanje, Frankrijk) een gunstige
rol spelen, zoals:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Een eenvormige coördinatie en coherentie tussen de betrokken actoren (politie, procureur
des Konings, vrederechter, hulpverlening) in de verschillende types van procedures.
- Het uniformiseren van beveiligingsmaatregelen.
- Registratiesystemen van gegevens.

37

De Kamer, Wetsvoorstel van 22 januari 2018 tot wijziging van de wetgeving inzake tijdelijk huisverbod in
geval van huiselijk geweld
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- De optimale bescherming van de slachtoffers.
- Opvolging en controle van de maatregel.
Op Vlaams niveau:
- Vorming van de betrokken actoren.

Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul
Tijdelijk huisverbod
In het geval van intrafamiliaal geweld, moeten slachtoffers kunnen kiezen of ze in het huis blijven of
het willen verlaten. In beide gevallen moet de veiligheid op lange termijn verzekerd blijven en dit op
basis van een betere samenwerking tussen sociale ondersteuningsdiensten, gerechtelijke diensten
en politie, die risico’s evalueren en de veiligheid plannen (bijvoorbeeld door sloten te vervangen,
buitenverlichting met bewegingsmelder, waakzaamheid van de politie).
Afzwakking van de strikte toepassingsvoorwaarden van de wetten op tijdelijke uithuiszetting en
prioritaire toewijzing van de woonst, zodanig dat alle slachtoffers ervan kunnen genieten, ongeacht
hun verblijfsstatus, hun huwelijkse staat, hun financiële bronnen of de situatie van hun partner.
Bij een gerechtelijk bevel dat tijdelijk de toegang tot de woonst verbiedt, moet de dader bewaakt
worden om zo de effectieve veiligheid van het slachtoffer te verzekeren. Wanneer het bevel niet
nageleefd wordt, erop toezien dat er sancties uitgesproken worden om recidive te vermijden.
Ouderlijk gezag – bezoekrecht
Rechters en advocaten opleiden, evenals professionals in de psychosociale sfeer, met betrekking tot
de mechanismen van geweld en het verschil tussen conflict en geweld, hun persistentie na scheiding
en de impact op kinderen.
Aanpassing van de wet van 2006 over de huisvesting van kinderen en het recht op persoonlijk
contact, zodat de invloed van intrafamiliaal geweld op kinderen door magistraten in aanmerking
wordt genomen bij beslissingen over het hoederecht, huisvesting, de uitoefening van het ouderlijk
gezag en bezoekrecht (veilige ruimtes, aangepaste uren,…).
Bemiddelaars opleiden in de mechanismen en gevolgen van intrafamiliaal geweld als een proces van
dominantie dat na scheiding voortduurt of zelfs versterkt wordt (bedreigingen, instrumentalisatie
van de kinderen) om die gevolgen beter te kunnen detecteren en om ervoor te zorgen dat er geen
bemiddeling plaatsvindt in een context van intrafamiliaal geweld.

Family Justice Centers
Een Family Justice Center is de co-locatie van een multidisciplinair team van professionals die
samenwerken, onder één dak, om gecoördineerde diensten aan cliënten die betrokken zijn in
intrafamilaal geweld te bieden. Alle voorzieningen en diensten die slachtoffers nodig hebben
werken dus op één plek.
De doelstelling van een FJC is hulp bieden aan gezinnen die geconfronteerd worden met
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intrafamiliaal geweld in combinatie met andere problemen: geweld stoppen, herhaling voorkomen,
beschermende factoren vergroten. Een FJC richt zich op het hele gezin: slachtoffers, plegers,
kinderen. Het slachtoffer hoeft haar/zijn verhaal daardoor niet telkens opnieuw vertellen.
Professionals zijn betere op de hoogte, er is een beter overzicht van de problematiek van het
slachtoffer/gezin.
Verschillende levensdomeinen kunnen aan bod komen: agressiebeheersing, traumatiserend
verleden, relationele problemen, financiële problemen, fysieke en geestelijke gezondheid,
middelenmisbruik, beperkingen, woonproblemen, gendergerelateerde problemen (rollen), culturele
aspecten, migratieproblemen, opvoedingsproblemen,…
Een FJC heeft ook een Hoog Risico Team, de zogenaamde Co3. 38
De ketenaanpak intrafamiliaal geweld (IFG) is een intensieve samenwerking tussen hulpverleners,
politiemensen en parketmagistraten voor complexe en chronische situaties van gezinsgeweld. Er
moet sprake zijn van meervoudige problemen in verschillende levensdomeinen, wat een
afgestemde aanpak van welzijns-, gezondheidsactoren, politie en justitie vereist. Als er een
perspectiefloze, vastlopende hulpverlening of moeizame opstart van gerechtelijke of bestuurlijke
maatregelen is, kan er aangemeld worden bij de ketenaanpak. Er is dan sprake van een
problematiek op minimum 3 leefdomeinen: huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch
functioneren, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en problematieken op vlak van
zingeving, dagbesteding, administratief statuut, opvoeding, interculturaliteit,
generatieproblematiek, … De keten bestaat uit zes stappen: aanmelding, dossiervorming, weging
(risico-inschatting), plan van aanpak, uitvoering en evaluatie.
Anno 2018 zijn er FJC’ers in Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Turnhout.
De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
De overheden moet voldoende financiële middelen voorzien om de FJC’ers in Vlaanderen verder uit
te rollen op een gebiedsdekkende manier.

Risicotaxatie
Op 13 juli 2016 werd het Risicotaxatie Instrument Partnergeweld (www.risicotaxatie.be) - een
online tool - door het IGVM en de staatssecretaris Gelijke Kansen, gratis ter beschikking gesteld voor
al wie beroepsmatig geconfronteerd wordt met situaties van partnergeweld, zoals
politieambtenaren en magistraten. Het instrument helpt om de juiste inschatting te maken over een
problematische situatie, onmiddellijk en op een gestructureerde manier. Het helpt om snelle en
effectieve beslissingen te nemen. Er is ook een document betreffende het risicobeheer bij deze
online tool toegevoegd. Dit document bevat een lijst met juridische en concrete actiemogelijkheden
op basis van verschillende rechtsgrondslagen, zoals COL 4/2006, herzien in oktober 2015. Zodra de
online tool is ingevuld, biedt dit document politieagenten en parketmagistraten een overzicht van

38

Meer info: Onderzoek naar de effecten van ketensamenwerking binnen het CO3-project
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de antwoorden die kunnen worden gegeven op concrete vragen, zoals het verwijderen van de dader,
kinderbescherming, daderbegeleiding, enz.
De dienst gedragswetenschappen van de Federale Politie heeft in 2015-2016 een onderzoek
gevoerd naar risico-taxatieinstrumenten die kunnen gebruikt worden bij daders van seksueel
geweld:
- een overzicht te bieden van bestaande en gebruikte risicotaxatie-instrumenten voor daders
van seksueel geweld en recidiverisico, in België en in het buitenland, en dit in alle facetten
van de aanpak van seksuele geweldsmisdrijven (hulpverlening, politie, justitie, gevangenis,
(justitiële) nazorg, gezondheid, etc.);
- een overzicht van de wetenschappelijk onderbouwde knelpunten en de ‘good practices’ van
deze instrumenten.
Op basis van dit onderzoek komt er een website waarop alle beschikbare risicotaxatie-instrumenten
op worden verzameld met de verduidelijking welke risicotaxatie-instrumenten best gebruikt
worden, afhankelijk van de beroepscategorie.
De huidige knelpunten:
-

-

Er bestaan verschillende instrumenten, die niet allemaal onderbouwd zijn. Geen duidelijke
richtlijnen.
Gebeurt in de praktijk door professionals die niet altijd voldoende ervaring hebben of
bijgeschoold zijn. Naargelang de beroepsgroep hebben aspecten een specifiek belang. Een
risicotaxatie op politieniveau om bijvoorbeeld een huisverbod aan te vragen is iets anders
dan de risicotaxatie die de hulpverlener samen met de cliënt opstelt om een plan van aanpak
uit te werken, of de risicotaxatie die een arts doet om in te schatten of hij gebruik moet
maken van een spreekrecht bijvoorbeeld.
Nu wordt vaak een risicotaxatie aan het begin gedaan maar intrafamiliaal geweld kenmerkt
zich door een dynamiek, door maatregelen die worden uitgewerkt, enzovoort.
Ook de evidence-based zaak is daarvoor verschillend. Het ene instrument werkt om inzicht
te krijgen, het andere om snel op te treden met een repressief kader, bijvoorbeeld.

De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Er is nood aan een gecoördineerd risicotaxatiebeleid dat duidelijk moet afgestemd worden
op het doel.
- Risicotaxatie moet leiden tot risicogestuurde zorg. De aanpak per case moet blijven checken
op risico’s zodat de veiligheid steeds wordt opgevolgd.
- Risicotaxatie moet verschillende aspecten opvatten. Naast risicotaxatie voor partnergeweld
moet er bijvoorbeeld ook risicotaxatie zijn voor daders van seksueel geweld,…

Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul
Risicotaxatie
Toepassing van risicotaxatie veralgemenen, op basis van een lectuur van geweld in termen van
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dominantie, waardoor de detectie van signalen gemakkelijker wordt. Het gaat om signalen die een
aanwijzing kunnen zijn voor gendergerelateerd geweld en verergering van gevaar kunnen
betekenen. Deze risicotaxatie moet leiden tot de identificatie van een geïndividualiseerde aanpak.
Risico's moeten regelmatig worden beoordeeld, zodat de veiligheid altijd verzekerd is.

Seksueel geweld – verkrachting
Dagelijks doen gemiddeld acht tot tien mensen aangifte bij de politie omdat ze verkracht zijn. In de
helft van de gevallen zijn minderjarigen het slachtoffer. Deze aangiftes zijn slechts een topje van de
ijsberg. 93 van de vrouwelijke volwassen slachtoffers doet geen aangifte. Twee op de drie
misbruikte kinderen vertelt niets hierover. Bij mannelijke slachtoffers is het taboe nog groter.
Enkele kerncijfers van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen over seksueel
geweld 39:
- 36% van de Belgische vrouwen zijn slachtoffer geworden van fysiek en seksueel geweld
- 24% van de Belgische vrouwen is slachtoffer van fysiek en seksueel geweld sinds 15 jaar
- 14% van de Belgische vrouwen is slachtoffer geworden van seksueel geweld (‘100 per dag’)
- 60% van de Belgische vrouwen is slachtoffer geworden van ongewenst seksueel gedrag
- Het dark number is 9 op 10 vrouwen dat geen klacht indient
- 93% van de slachtoffers zijn vrouwen
- 97% van de daders zijn mannen
- Bij vrouwelijke slachtoffers is 80% van de daders een bekende thuis en in de omgeving (48% de
partner)
- Bij mannelijke slachtoffers is 62% van de daders een onbekende
- Er is een veel hoger aantal personen met migratieachtergrond slachtoffer van seksueel geweld
- Personen met een beperking lopen vier maal meer risico om slachtoffer te worden
- Jonge mensen tussen 18 en 25 jaar hebben vier maal meer kans om slachtoffer te worden
- 50% van de vrouwelijke huisartsen meldt slachtoffer te zijn geweest van SGG

Stereotypen en mythes
Volgens Liesbeth Kennes 40 heeft de samenleving een probleem om de realiteit van seksueel geweld
te erkennen. Moesten we dat kunnen, dan zou dit wel voor een existentiële weerslag zorgen.
Daarom minimaliseren we seksueel geweld; we herleiden het tot een marginaal fenomeen. In dit
proces spelen verkrachtingsmythes en -stereotypes een belangrijke rol.
Verkrachtingsmythes zijn volgens Kennes overtuigingen over de oorzaken, de context en de
gevolgen van seksueel geweld, over slachtoffers en daders en de interactie tussen beiden. Mythes
maken slachtoffers verantwoordelijk voor het seksueel geweld 41 en ze ont-schuldigen plegers en

39

Vrouwenraadinfosessie Zorgcentra na seksueel geweld, 23 november 2017; powerpointpresentatie IGVM
‘Nap Geweld. Focis seksueel geweld.’
40

Liesbeth Kennes, Alleen ja telt. Hoe seksueel geweld stoppen? Polis, Kalmthout, 2018.

41

Bijvoorbeeld: Waarom ben je meegegaan als je geen seks wou?
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maken hen soms zelf tot slachtoffers van zichzelf. 42 Verkrachtingsmythes houden seksueel geweld
in stand.
Uit de verkrachtingsmythes volgen de verkrachtingsstereotypes en op hun beurt houden die de
mythes in stand. Verkrachtingsstereotypes zijn veralgemeningen van verkrachtingsslachtoffers 43 én
van verkrachters 44, die enorm aanwezig zijn in ons denken en spreken over verkrachting. Deze
stereotypes zijn niet helemaal onwaar maar ze zijn zeker onvolledig. Het gevolg is dat een groot
deel van de gevallen van seksueel geweld wordt uitgesloten; een hardnekkige ontkenning van de
realiteit. Slachtoffers van wie het stereotiepe beeld klopt, worden gehoord; andere slachtoffers
worden bijna niet erkend. Aan de andere kant passen veel plegers niet binnen het beeld van de
gewelddadige, onbekende verkrachter.
Deze mythes en stereotypes komen voor in onze taal, popcultuur, humor, opvoeding, bij de politie,
de hulpverlener, in de rechtbank,…
Verkrachtingsmythes en stereotypes worden tegengesproken door wetenschappelijk onderzoek en
door de getuigenissen van slachtoffers en daders.
Kennes bespreekt en weerlegt volgende verkrachtingsmythes:
-

-

-

De monsterlijke verkrachter:
o De ander als verkrachter
o Mannen verkrachten omdat ze zichzelf niet kunnen inhouden
o Het was geen echte verkrachting, het was een misverstand
o Het misbruikte kind wordt pleger
o Mannen plegen seksueel geweld en vrouwen moeten het ondergaan
Het geloofwaardige slachtoffer:
o Ze heeft erom gevraagd
o Als je verkracht wordt, verdedig je jezelf
o Een echt zedenslachtoffer is nadien overstuur
o Enkel lichamelijke letsels bewijzen verkrachting
o Als er seksuele opwinding was, was het geen verkrachting
o Vrouwen willen verkracht worden
o De meeste aangiften van verkrachting zijn leugens
Gestolen kindertijd:
o Kindermisbruik is zeldzaam
o Kinderporno bekijken is niet zo erg
o Pas op voor de pedofiel
o Er zit een kinderlokker verstopt in het bos
o Flirtende meisjes brengen zichzelf in gevaar

Liesbeth Kennes pleit ervoor om de verkrachtingsmythes te ontkrachten en stereotiepe
beeldvorming te doorbreken. Dat principe kunnen we als Vrouwenraad enkel maar toejuichen.

42

Bijvoorbeeld: mannen hebben geen vat op hun libido.

43

Bijvoorbeeld: ze benoemen wie de echte slachtoffers zijn: knappe mooie vrouwen en wie niet (mannen) en
wie de echte verkrachters zijn (monsters) en wie niet (bv. studenten, de partner binnen een koppel,…)

44

Bijvoorbeeld: ze benoemen wie de echte verkrachters zijn (monsters) en wie niet (studenten,…).
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Daders
Verkrachtingsscript
Het blijkt moeilijk om onszelf voor te stellen dat verkrachters geen monsters zijn maar veelal
‘normale’ mannen. Stereotypes spelen daarbij een rol maar ook seksuele scripts, alsdus Liesbeth
Kennes. Tijdens het opgroeien leren we dat menselijk gedrag volgens bepaalde patronen verloopt.
We leren allerlei scripts kennen, die bij bepaalde sociale situaties horen, via interacties en
ervaringen. Scripts bevatten info over bepaalde handelingen waarvan je verwacht dat ze op een
bepaalde manier zullen doorgaan. Zo kunnen we inschatten wat van ons verwacht wordt en wat we
van anderen verwachten. Het script over vrijen bijvoorbeeld bestaat uit een voorspel, penetratie en
orgasme. Scripts krijgen vorm in een historische, sociale, economische en culturele context. Ons
beeld (vandaag in België) van seksuele situaties, zoals ‘de eerste keer’ en ‘een verkrachting’ heeft
vorm gekregen binnen een socioculturele realiteit. Bij verkrachting overheerst het stereotype beeld
van de onbekende verkrachter (in de steeg) die het slachtoffer met geweld of onder bedreiging
misbruikt. Dit script strookt niet met artikel 375, alinea 1 van het Strafwetboek maar het geeft wel
vorm aan wat de verschillende actoren als verkrachting erkennen.
Zedenplegers die veroordeeld worden zijn maar een kleine minderheid van alle plegers van
zedenfeiten en slechts 10% van mensen die verkracht zijn, doen aangifte. Ook de seksuele plegers
worden beïnvloedt door het heersende (gewelddadige) verkrachtingsscript en zien zichzelf niet als
verkrachter.

Seksuele delictroutes
Zedenplegers/verkrachters zijn een heterogene groep. Liesbeth Kennes stelt vast dat onderzoekers
focussen op de relatie pleger/slachtoffer; het soort en de mate van agressie; de mate waarin
verkrachting seksueel gemotiveerd is; impulsief of gepland. Het merendeel van de plegers gebruikt
volgens Kennes minder fysieke agressie en meer psychologische dwang. Geweld wordt gebruikt om
seks mogelijk te maken (= instrumenteel). Verkrachters die een onbekend slachtoffer uitpikken
hebben een vijandiger vrouwbeeld en gebruiken geweld niet enkel instrumenteel maar ook als doel
op zich.
Wat motiveert of drijft een verkrachter tot die daad? Kennes onderscheidt daarbij drie delictroutes:
- De pleger die op zoek gaat naar seksuele bevrediging om een positieve gemoedstoestand te
versterken; bijvoorbeeld de ‘date rapist’, die niet zozeer een verkrachting plant maar wel
seks; zij zijn het meest geneigd om te ontkennen dat ze een verkrachting hebben gepleegd
want dat past niet in het beeld dat ze van zichzelf hebben;
- De pleger die vertrekt vanuit een negatieve gemoedstoestand (stress, depressief) en hieraan
willen ontsnappen; ze hebben weinig gezonde coping-mechanismen om met negatieve
gevoelens om te gaan;
- De pleger wil via een verkrachting als doel een krenking vergelden. Ze zoeken ook een
uitlaatklep voor negatieve emoties, ze zijn kwaad en voelen zich (door iedereen)
onrechtvaardig behandeld. Het seksuele aspect komt niet op de eerste plaats. De
verkrachting is een impulsieve daad (geen fantasieën en niet gepland). Het geweld is niet
instrumenteel maar expressief. Deze plegers willen vooral macht over het slachtoffer want
dat geeft hen een beter gevoel. Via de verkrachting willen ze het onrecht dat hun is
aangedaan, herstellen.
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Onderzoek toont aan dat de keuze voor een slachtoffer hoofdzakelijk wordt bepaald door de
aanwezigheid, beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwetsbaarheid van een potentiëel slachtoffer
(zoals mensen met een mentale beperking, mensen met een verslavingsproblematiek of
psychiatrische problemen, prostituees, transgenders, kinderen met visuele of auditieve
beperkingen, kinderen die in pleeggezinnen of instellingen verblijven,…)

Toestemming en weigering – communicatie
Toestemming en weigering (voor seks) nemen niet dezelfde vorm/structuur aan in gesprekken
volgens Liesbeth Kennes. Toestemming/acceptatie heeft meestal de vorm van een kort verbaal ‘ja’
(graag, fijn,…) maar een weigering is een meer gelaagde complexe interactie. Het gaat zelden om
een letterlijk ‘nee’. Een weigering gaat gepaard met pauzes, aarzelingen die het antwoord vertragen
met woordjes als tja, bwa, goh,… om te voorkomen dat de andere gekwetst wordt. En vaak is de
verkrachter een bekende uit de omgeving.
Kinderen leren communiceren onder meer door ouders te kopiëren. Om tot een gezond seksueel
gedrag te komen zijn er vaardigheden nodig om je eigen doelen te kunnen bepalen bij seksuele
contacten en dit in een positieve context met de ander.
Het is van belang dat kinderen/jongeren al leren om hun grenzen te stellen en de signalen van de
ander over wat zij/hij niet wil juist te leren interpreteren en te respecteren.

Vrouwelijke plegers
Klachten over seksueel misbruik in België hebben voor 5% betrekking op vrouwelijke daders. 1,2%
van de gedetineerden die in België opgesloten zitten wegens seksuele misdrijven zijn vrouwen.
Liesbeth Kennes stelt dat genderstereotypes maken dat vrouwelijke zedenplegers door hun
omgeving niet herkend worden. De notie van een vrouwelijke verkrachter botst met het script dat
voorschrijft wat een echte verkrachting is. Feiten van seksueel misbruik die niet aan het script
beantwoorden worden doorgaans als minder erg beoordeeld en de impact op het slachtoffer wordt
lager ingeschat en de pleger wordt minder schuldig geacht. Slachtoffers van de vrouwelijke pleger
van seksueel misbruik doen zelden aangifte. Ook de vrouwelijke plegers zien hun gedrag als minder
problematisch naarmate het meer afwijkt van het script. Vrouwelijke plegers zijn vaak moeders of
vrouwen aan wie de zorg van kinderen toevertrouwd is.
Uit een aantal buitenlandse onderzoeken blijkt dat er vrouwelijke plegers zijn van seksueel misbruik,
meer dan je zou verwachten. Liesbeth Kennes somt ze op:
-

-

CDC (Centres for Disease Control and Prevention VS): bevraging van 2010 over de prevalentie
van seksuele victimisering met vragen als: heb je ooit?...heb je tijdens de afgelopen twaalf
maanden…? Gelinkt aan het geslacht van de pleger:
- Vrouwen waren verantwoordelijk voor acht op de tien incidenten waarbij de man aangeeft
ooit gedwongen te zijn de pleger seksueel te penetreren;
- Vrouwen waren verantwoordelijk voor acht op de tien incidenten waarin mannen aangaven
psychologisch onderdruk te zijn gezet om seksuele betrekkingen te hebben;
- Vaak waren het ex-partners of kennissen van het mannelijk slachtoffer;
- Bij lesbische en biseksuele slachtoffers was de pleger in één of zes gevallen een vrouw (vaak
partner of kennis).
National Crime Victimization Survey (VS) 2010-2013: bij 28% van de verkrachte of aangerande
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mannen en 4,1 % van de vrouwelijke slachtoffers was de pleger een vrouw.
Onderzoek o.l.v. van Barbara Krahé (Duitsland) over de prevalentie van seksueel geweld bij
jongeren in Europa (ook België): 16,3% van de Europese jonge mannen (één op zes) en 5 % van
de vrouwen (één op twintig) meldde dat ze seksuele handelingen hadden gesteld bij een
persoon die daar niet mee instemde en doorgaans was dat bij de ex-partner. Voor België lagen
deze percentages op 5,5% van de mannen en 2,6% van de vrouwen.

Cijfers van het Centre d’Appui Bruxellois op basis van hun eigen gegevens45 geven volgende
resultaten over de daders:
-

Leeftijd: gemiddeld 37,68 jaar
Sekse: 286 mannen (98,6%) en 4 vrouwen
Type delicten: aanranding van de eerbaarheid: 153; verkrachting of poging tot: 196; aanzetten
tot ontucht: 28; openbare zedenschennis: 15; pedoporno: 47; gewelddadige niet-seksuele
handelingen: 105; niet-seksuele niet-gewelddadige feiten: 49.
- Seksuele voorkeur daders (zelfrapportage): heteroseksueel 90%; homoseksueel 3%; biseksueel
3%; andere 1%.
- Victimisering daders: dader slachtoffer van seksueel geweld 16% (100% tijdens hun jeugdjaren);
indirect slachtoffer van seksueel geweld 1%; dader geen slachtoffer van seksueel geweld 20%;
dader geen indirect slachtoffer van seksueel geweld 5%.
Het CAB stelt dat recidive halveert indien de daders therapie volgen.
De Belgische criminaliteitsstatistieken 2016 melden 278 aangiftes wat betreft vrouwelijke
verdachten van een zedenfeit.
Uit onderzoek van prof. Franca Cortoni van de universiteit van Montreal over de criminele
psychologie met de focus op seksueel geweld door vrouwen, blijkt dat het seksueel misbruik door
vrouwen volgens een andere logica loopt dan bij mannelijke daders.46
Bij de slachtoffers van vrouwelijke zedendelinquenten onderscheidt Cortoni verschillende
subgroepen:
-

-

Andere vrouwen als slachtoffer in de context van criminele milieus waarbij financiële motieven
ook meespelen, of gewoon om een andere vrouw ‘een lesje te leren’; hier primeert vooral het
criminele aspect dat niet noodzakelijk verband houdt met de seksuele misdrijven.
Koppels die zich samen aan vrouwen vergrijpen (eerder uitzonderlijk).
Jongeren, zowel meisjes als jongens, als slachtoffer; bijvoorbeeld door de vrouwelijke leerkracht
of vrouwen die een ‘liefdesrelatie’ beginnen met een vriend van hun zoon,….

45

2016 bestudeerde variabelen bij 286 meerderjarige daders in 2016 (socio-demografisch: leeftijd, sekse,
burgerlijke staat, professionele activiteit; aard van de delicten; diagnostisch en therapeutisch).
46

Julie Long, Vrouwelijke zedendelinquentie het laatste taboe, in Artsenkrant, vrijdag 11 april 2014, nr. 2358, p.
12; Franca Cortoni et al., Female Sexual Offenders. Theory, Assessement and Treatment.
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De grote meerderheid van de slachtoffers zijn kinderen; hun eigen kinderen of kinderen die hen
worden toevertrouwd. Het misdrijf wordt door de vrouw alleen of met een mededader
gepleegd, vaak de partner.
Vrouwelijke daders zijn meestal zelf het slachtoffer geweest van geweld en seksueel misbruik.
-

Er zijn verschillen v/m in het proces dat hen tot seksueel misbruik drijft. Vrouwen die samen met een
man het misdrijf plegen, voelen zich vaak daartoe gedwongen uit angst, door familiaal geweld, door
hun affectieve en psychologische afhankelijkheid. Ze menen dat het de eenvoudigste oplossing is of
omdat ze bang zijn om hun partner te verliezen en ze denken soms als ze het maar één keer doen, ze
dan niet langer onder druk gezet worden. Vaak is de volgende stap seksueel misbruik van kinderen.
Soms gaan vrouwen tot seksueel misbruik over om hun relationele en emotionele behoeften te
bevredigen. Het verlangen om bij iemand te zijn die ze niet als seksuele wezens zien primeert, niet
zozeer de seksuele interesse in kinderen. Deze vrouwen voelen zich niet superieur maar ze vinden
wel dat mannen dat zijn en ook geslachtsgebonden rechten hebben. Ze zien mannen eerder als
gevaarlijk en vinden dat ze zich niet tegen hen kunnen beschermen. Mannelijke zedendelinquenten
beschouwen de samenleving vaak als gevaarlijk. Ze menen dat ze zich vooral over zichzelf moeten
ontfermen en daarvoor doen wat nodig is.
De recidive bij vrouwelijke delinquenten is zeer laag in tegenstelling tot bij mannelijke delinquenten.
Eén van de voornaamste problemen bij mannelijke zedendelinquenten is dat ze zich niet emotioneel
kunnen binden met een ander. Vrouwelijke zedendelinquenten daarentegen gaan steeds allerlei
relaties aan, maar ze werken niet.

Slachtoffers
Vechten, vluchten of verlammen
Het beeld van het slachtoffer dat zich verweert is overheersend. Veel slachtoffers zijn echter niet in
staat om zich te fysiek of verbaal te verdedigen. Neurowetenschappers geven verklaringen over wat
er met de hersenen gebeurt wanneer je leven in gevaar is. Het brein ervaart verkrachting als een
invasieve, levensbedreigende aanslag op het lichaam. Het maakt op dat ogenblik geen rationele
risicotaxatie (Liesbeth Kennes, p. 103-112). Bij een verkrachting primeert het hormonale angstcircuit
dat de werking verhindert van de prefrontale cortex (het bewuste, cognitieve brein). De normale
rationele oorzaak-gevolgredenering functioneert onder zware stress niet goed. Slachtoffers maken
niet bewust de keuze om te vechten of om te vluchten of te verlammen. Mensen op wie geweld
gepleegd wordt, krijgen te maken met een korte ‘freeze’ en gaan in principe kort daarna over tot
actieve verdedigingsmechanismen: de vlucht- of vechtrespons. Vaak blijkt die respons onmogelijk;
het brein denkt dat vluchten of vechten dan niet zal lukken. Verlamming is dan de derde
overlevingsstrategie. Slachtoffers ervaren die verlamming als opgesloten zitten in hun eigen
lichaam. Zo zouden 12 tot 50 procent van de verkrachte slachtoffers een gedeeltelijke of totale
verlamming ervaren. Ze hebben ook een verdoofd gevoel. Traumapsychologen spreken over
dissociatie: extreme angst- en paniekgevoelens verdoven omdat het bewustzijn emoties en lichaam
loskoppelt. Bloedonderzoeken hebben aangetoond dat de hormoonspiegel pas enkele dagen later
weer genormaliseerd is. Een week na de feiten, heeft 94% van de slachtoffers nog ernstige acute
stressklachten. Negen maanden later kampt één op twee nog met een posttraumatische
stressstoornis (PTTS). Bij PTTS zijn er drie clusters van symptomen mogelijk:
- telkens opnieuw de verkrachting beleven alsof die in de tegenwoordige tijd plaatsvindt;
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emotionele afstomping en vermijding van prikkels en situaties die je aan verkrachting doen
denken (slachtoffers doen geen aangifte of willen geen medisch onderzoek) of net doen alsof er
niets aan de hand is en daardoor weer controle over het leven willen krijgen;
- prikkelbaarheid, overdreven waakzaamheid, schrikreacties, slaapproblemen,
concentratieproblemen.
Veel slachtoffers doen pas dagen, weken, maanden of jaren na de feiten aangifte. Ze moeten eerst
onder ogen zien wat hen is aangedaan en dit (deels) verwerkt hebben om voor gerechtigheid te
kunnen gaan. Slachtoffers die emotioneel verdoofd zijn of hun emoties onder controle hebben,
spreken vaak op een apatische manier over wat ze meegemaakt hebben en worden daardoor
minder serieus genomen.
-

Mannelijke slachtoffers
In België doet elke dag één man aangifte bij de politie omdat hij verkracht is. In 13% van de
verkrachtingsdossiers en bij 11% van de groepsverkrachtigen zijn mannen het slachtoffer. Bij
vrouwen doet 7% van de slachtoffers een aangifte bij de politie.
Voornamelijk jonge mannen tussen 18 en 30 jaar lopen gemiddeld een hoger risico om seksueel
misbruikt te worden. Risicogroepen zijn vluchtelingen, LGBTQI, mannen die psychisch kwetsbaar
zijn, mannen met een beperking in een afhankelijke positie, mannen die als kind seksueel misbruikt
zijn (Liesbeth Kennes, p. 73-74 ).
Artikel 375 van het Belgisch Strafwetboek bepaalt dat er sprake is van verkrachting wanneer de
dader het slachtoffer penetreert. Een vrouw die een andere man dwingt te penetreren is binnen dit
kader geen pleger van verkrachting. Hetzelfde geldt hier voor de combinatie man – man. Het
‘penetrerende slachtoffer’, zoals Liesbet Stevens het benoemt, wordt niet verkracht maar is wel
slachtoffer van aanranding van de eerbaarheid. Aanranding van de eerbaarheid is volgens het
Strafrecht een minder ernstig misdrijf dan verkrachting. Volgens Liesbet Kennes is er geen juridische
of psychologische grond om te bepalen dat iemand dwingen tot penetratie een minder grote
inbreuk is (Liesbeth Kennes, p. 76).

Slachtoffer in het buitenland
Slachtoffers van alle misdrijven in het buitenland, niet alleen van verkrachting, kunnen bij de
Belgische ambassades en consulaten terecht en bij uitbreiding, wanneer men in een land is waar
België geen vertegenwoordiging heeft, kunnen landgenoten zich voor bijstand in noodgevallen
wenden tot de vertegenwoordiging van een andere lidstaat van de Europese Unie. De bijstand die
kan worden geboden, is gelimiteerd tot deze bevoegdheden die de diplomatieke
vertegenwoordigingen hebben. Er kan niet worden geïntervenieerd in de rechtsgang van het land
waar de feiten plaatsgrepen. In dit kader kan ook worden verwezen naar de Richtlijn 2012/29/EU van
het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor
de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter
vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ. Deze streeft op het vlak van de Europese Unie een
harmonisering na van de minimumnormen waar slachtofferzorg, in de ruime zin van het woord, aan
moet voldoen in de Europese lidstaten. Deze richtlijn voorziet garanties van onder andere
informatieverplichting, vertaling en vertolking, slachtofferhulp naar alle slachtoffers die zich op het
grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie bevinden. De Aanbeveling (2006)8 van de Raad
van Europa betreffende de bijstand aan slachtoffers van misdrijven vernoemt daarenboven in punt
4.7. expliciet de belangrijke rol die de ambassades en consulaten op dit vlak kunnen spelen door aan
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te bevelen dat zij de nodige informatie en een gepaste bijstand zouden moeten kunnen verlenen
aan hun landgenoten die slachtoffer van een misdrijf zijn geworden. Er wordt verwezen naar de
minister van Buitenlandse Zaken, gelet op diens bevoegdheid ter zake. In individuele dossiers
bestaat er een samenwerking tussen de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Justitie. 47

Lichaam als plaats delict
Er wordt verwacht dat het lichaam in geval van verkrachting op een objectieve manier het misdrijf
aan het licht zal brengen via verwondingen in de vagina. Maar dat is slechts het geval bij één op twee
verkrachtingsslachtoffers. Anderzijds kunnen vrouwen na seks met toestemming ook vaginale
letsels hebben.
De Set Seksuele Agressie (SAS) is een instrument voor gestandaardiseerd medisch-gynaecologisch
onderzoek in het kader van opsporing en vervolging. De SAS-kit is een gesloten doos met steriel
verpakt materiaal en instructies voor het medisch onderzoek door de arts die door het parket
gevorderd wordt. De SAS-kit dient om bewijselementen te verzamelen door sporenafname op het
lichaam van het slachtoffer. Het slachtoffer ondergaat ook een uitgebreid vaginaal en anaal
onderzoek, en dit ook naar letsels op het lichaam. Er zit eveneens bloed- en urineafname in vervat.
Sperma- en speekselsporen verdwijnen snel en daarom moet het SAS-onderzoek binnen 72u na een
verkrachting uitgevoerd worden. De kleding van het slachtoffer wordt ook in beslag genomen voor
sporenonderzoek. De onderzoekshandelingen kosten ca. 500 à 800 euro per kit. Is de dader een
onbekende, dan wordt er op basis van aangetroffen sporen een genetisch profiel opgemaakt, dat
vergeleken wordt met de Belgische DNA-databank. Een DNA-profiel bewijst niet of er al dan niet
toestemming was voor het seksuele contact. Daarvoor zijn er ook andere bewijselementen nodig
zoals sporen van fysiek geweld (blauwe plekken, bloedverlies,…).
Slachtoffers met seksuele en fysieke verwondingen dienen vaker klacht in dan slachtoffers waarbij
dit niet duidelijk aanwezig is. Slachtoffers met verwondingen maken meer kans dat hun zaak door
het Parket wordt opgepikt en voor de rechtbank komt (als de dader geïdentificeerd is).
De huidige knelpunten bij gebruik van de SAS-kit:
- Bij verkrachting wordt de SAS niet in alle ziekenhuizen gebruikt. Bovendien gebruiken
ziekenhuizen nog vaak het oude SAS materiaal en -procedures;
- Er zijn verschillen tussen de gerechtelijke arrondissementen; de parketten kiezen zelf hun
bewijsmateriaal;
- Er is onduidelijkheid over de hoeveelheid SAS’sen er als bewijsmateriaal door parketten
worden gebruikt; meestal zijn het cijfers van het NICC die gepubliceerd worden maar er zijn
nog andere forensische labo’s die SAS’sen ontleden;
- Tal van artsen (vaak verpleegkundigen)/ziekenhuizen nemen DNA-stalen af bij verkrachte
vrouwen die zich melden maar die uiteindelijk geen gerechtelijke waarde blijken te hebben;

47

De Kamer, Bulletin nr : B107 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1646 - Zittingsperiode 54, over Belgische
slachtoffers van verkrachting in het buitenland.
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Pediaters en artsen/gynaecologen in ziekenhuizen, die de stalen afnemen, zijn doorgaans
niet forensisch opgeleid.

Zorgcentra na seksueel geweld
Een grote recente realisatie, op vraag van de vrouwenbeweging, is de ontwikkeling geweest van een
model zorgcentra na seksueel geweld en de start van een pilootproject in het UZGent, GHU SintPieter in Brussel en CHULuik.
Alle zorg (psychosociale, forensische, medische, eventuele klachtneerlegging, coördinatie nazorg,
psychologische begeleiding) gebeurt op een holistische manier op één plaats; in het zorgcentrum
dat 24/24u bereikbaar is. Slachtoffers kunnen zelf contact opnemen met het ZSG.
Meer info: https://www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar
Begin 2019 komt er een wetenschappelijk eindrapport uit met aanbevelingen voor een uitrol van de
zorgcentra na seksueel geweld in België.
In het Sint-Pieter ziekenhuis in Brussel komen er dagelijks 2 à 3 meldingen binnen. De ingang van
het Zorgcentrum in Gent is moeilijk te vinden. In het Zorgcentrum na seksueel geweld te Gent is één
op de zes slachtoffers dat zich aanmeldt een man.48 Initieel werd verwacht dat een 600-tal
slachtoffers zich zouden aanmelden maar dat zijn er na een jaar een 1000-tal geworden. 30% van de
slachtoffers zijn minderjarigen.
Sinds eind oktober 2017 werden 1.281 slachtoffers geholpen in de drie zorgcentra. 90% was vrouw
en één op drie minderjarig. 83% was het slachtoffer van verkrachting en in 39% van de gevallen was
de dader onbekend. 67% van de slachtoffers kwamen binnen het uur toe in het zorgcentrum en 11%
binnen de week.49
Het proefproject ‘zorgcentra na seksueel geweld’ wordt door de federale overheid gefinancierd. Het
zou alvast verlengd worden tot eind 2019. Op 5 maart 2019 kondigde de bevoegde federale minister
voor gelijke kansen aan dat er een ‘structurele’ subsidie van 4,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt en
dat er drie nieuwe zorgcentra bij komen: in Antwerpen, Leuven en Charleroi.
Kinderen worden er onderzocht maar kunnen er niet verhoord worden. Men kan er enkel als
volwassene een klacht indienen.
Deze zorgcentra zijn nog niet voldoende bekend bij het publiek/slachtoffers, noch bij tal van
politiekantoren, huisartsen, spoedafdelingen van ziekenhuizen, enzovoort.
De juridische kennis is nog onvoldoende aanwezig in deze zorgcentra.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
De subsidies van de Zorgcentra na seksueel geweld moeten in de toekomst structureel blijven.

48

Klokkenluidster Asia Argento zelf beschuldigd van seksueel misbruik, De Standaard, 21 augustus 2018, p. 13.

49

Interview met Ines Keygnaert (coördinator Zorgcentra na Seksueel Geweld) ‘Slachtoffer van seksueel
geweld moet je binnen het uur helpen, in De Standaard, 6 maart 2019, p. 10.
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Psychotraumatische gevolgen
Dissociatie 50
Verkrachting heeft een impact op de psychische, neurologische en seksuele integriteit en op het
circuit van het geheugen van het slachtoffer. Het slachtoffer lijdt niet enkel op het moment van de
verkrachting, ook lang daarna en dat lijden wordt ervaren als/gelijkgesteld met het ondergaan van
folteringen. 100% van de kinderen die slachtoffer zijn, krijgt te maken met psychotraumatische
stoornissen en 84% van de volwassenen.
Op het moment van de verkrachting ziet de dader het slachtoffer als een object dat moet vernietigd
worden. De dader brengt die boodschap ook over in die zin dat het slachtoffer niets waard is, de
schuldige is van alles,… Het slachtoffer ondergaat een traumatische schok. De hersenen blokkeren,
dit is de zogenaamde corticale blokkering. De cortex 51 moduleert normaal gezien, reageert op
situaties (produceert stoffen zoals bv. suiker en zuurstof) opdat het slachtoffer zichzelf zou kunnen
redden. Door het feit dat het slachtoffer doodsangst ervaart (psychische dood), kan dit mechanisme
niet in werking treden. Het slachtoffer heeft zodanig veel stress (stress-tsunamie) dat zij (hij) het
gevoel heeft dat ze gaat sterven van angst. Doordat de cortex haar werk niet doet is er een
onderbreking van ‘de stroom’, een disjunctie (scheiding), een dissociatie. Het slachtoffer voelt haar
lichaam niet meer, ze treedt eruit. Ze heeft een gevoel van irrealiteit. Ze roept niet, ze kan zich niet
redden. Vermits ze ‘niets meer voelt’ en ofwel geen aangifte doet ofwel er bij de aangifte niet kan
over praten, komt het als ‘niet zo erg’ over in de ogen van de hulpverleners (politie, justitie, artsen,
psychologen,…). Omdat het slachtoffer zich niet kan uiten, kan de hulpverlener ook niet de nodige
empathie opbrengen. Dissociatie gebeurt herhaaldelijk bij incest en wordt voor het slachtoffer ook
een manier om te overleven. Dit noemt men chronische dissociatie.
Er is ook sprake van een disjunctie van het geheugencircuit. Sommige slachtoffers herinneren zich
zelfs niet dat ze ooit zijn verkracht. De herinnering kan pas decennia later opduiken.
Het emotionele geheugen blijft in de amygdala 52 geblokkeerd. Dit veroorzaakt hartkloppingen,
bewustzijnsverlies, gevoelens van niets waard te zijn, schuldig te zijn. Dit gevoel blijft in de
amygdala opgeslagen. Het slachtoffer krijgt flashbacks (door heel wat triggers) en nachtmerries.
Het slachtoffer heeft vaak een gevoel van extreem verdriet, een gevoel dat ze gaat sterven, een
gevoel van destructie. De woorden van de agressor zitten in haar amygdala en die ‘nemen alles
over’, het traumatisch geheugen denkt voor haar, wat de agressor gezegd heeft koloniseert haar.
Het is ook wetenschappelijk aangetoond dat de amygdala (die op zich al heel gevoelig zijn) van
slachtoffers van verkrachting veel meer volume innemen. Het gedrag van het slachtoffer verandert.
Er zijn er die heel wat situaties/triggers proberen te ontwijken of ze drogeren zich, ze worden

50

Muriel Salmona (psychiater-psychotherapeut, Française), Les conséquences psychotraumatiques des
violences sexuelles, presentatie Colloquium sur le viol et les violences sexuelles, CFFB-FLCFP-UF, 24 april 2014.
51

De cortex is het gebied in de hersenen, waar informatie uit de rest van het lichaam ontvangen, geanalyseerd
en geïnterpreteerd wordt. Vervolgens wordt deze geïnterpreteerde informatie in de hersenschors weer
omgezet in gedachten (innerlijke spraak en mentale beelden) en concrete aansturingen van het lichaam
(spreken en handelen).

52

De amygdala legt verbanden tussen informatie die van verschillende zintuigen afkomstig is en koppelt deze
aan emoties.
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alcoholverslaafd, ze kerven zich, krijgen eetstoornissen, ze doen veel geld op, ze rijden te snel
(roekeloos gedrag), vertonen stemmingswisselingen, vermoeidheid, amnesie,… Daardoor roepen ze
zelf de dissociatie op om van hun angst af te geraken. Er is dus sprake van reproductie van
geweldsituaties/risicovol gedrag om te kunnen dissociëren. Het is bovendien erg moeilijk om een
relatie te hebben of op te bouwen met iemand die niet dissocieert want aanrakingen kunnen telkens
een explosie van stress veroorzaken…
Slachtoffers keren zich tegen zichzelf maar bepaalde slachtoffers keren zich tegen anderen, worden
dader. 53
Er zijn behandelingsmogelijkheden om het traumatisch geheugen van het slachtoffer te herstellen,
om wat gebeurd is psychologisch te integreren, om de dissociatie ongedaan te maken, om de
scheiding tussen de hyppocampus54 en de amygdala te herstellen.
Van belang voor het herstel van het slachtoffer is de erkenning van wat er gebeurd is, van hoe erg
het is, waardoor men waarde geeft aan het slachtoffer.

Decorporalisatie 55
Dissociatie en decorporalisatie 56, met vooral de fysieke gevolgen voor het lichaam en het beeld over
het lichaam, gaan hand in hand.

Valse aangiftes
Er heerst zo’n idee dat veel slachtoffers verzinnen dat ze zijn verkracht of aangerand geweest, vaak
om wraak te nemen op de zogenaamde dader. De Eurobarometer 2016 meldt dat 22% van de
Belgische respondenten het eens is met de stelling dat vrouwen vaak klachten over misbruik of
verkrachting verzinnen of overdrijven. In werkelijkheid zijn er niet vaker valse aangiftes van
verkrachting dan van andere delicten. Diverse onderzoeken (VS, GB) geven aan dat het aantal valse
aangiftes tussen 2 en 9% ligt.

53

Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld vaak bij incestslachtoffers, die als het ware gekoloniseerd worden door de
leeftijd waarop men als kind slachtoffer werd; hun beeld van/over het lichaam wordt gekoloniseerd door
geweld.
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De hippocampus speelt een rol bij het stresssysteem van het lichaam, namelijk bij het verlagen van de
cortisolspiegel na stressvolle ervaringen. Bij iemand die geregeld gestresst is, duurt het dus langer voor de
cortisolspiegel weer op normaal niveau is. Cortisol kan schade toebrengen aan de hippocampus.
55

Judith Trinquart (médecin generaliste, Française), La décorporalisation, presentatie Colloquium sur le viol et
les violences sexuelles, CFFB-FLCFP-UF, 24 april 2014. Meer info: Association Mémoire traumatique et
victimologie
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Definitie van Judith Trinquart: “La décorporalisation: processus de modification physique et psychique
correspondant au développement de troubles sensitifs affectant le schéma corporel et engendrant
simultanément un clivage de l’image corporelle, dont le résultat final est la perte de l’investissement plein et
entier de son propre corps par une personne, avec pour conséquences la perte du soin de son corps et de sa
santé. Ce processus est provoqué par la nécessité de s’adapter à un contexte d’effractions corporelles répétées
et régulières, ou imposant un vécu d’instrumentalisation extrême du corps de l’individu .” Judith Trinquart
onderzoekt het fenomeen van decorporalisatie bij prostituees. Zie ook powerpoint: Judith Trinquart, Santé et
prostitution, EWL, 1 december 2011.
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Liesbeth Kennes omschrijft het verschil tussen een echte aangifte en een valse als volgt: de ene
persoon vertelt iets dat zij/hij heeft meegemaakt (een werkelijk beleefde ervaring) en de andere
verzint iets dat niet gebeurd is (afgaan op het beeld dat zij/hij heeft over verkrachting; meestal de
stereotypes). De dader in een verzonnen aangifte is meestal een onbekend persoon. De handelingen
die beschreven worden zijn anders dan bij een waarachtige verkrachting.
De percentages van valse aangiftes van kindermisbruik bij echtscheiding of voogdijkwesties liggen
hoger (2 à 4% in onderzoeken) dan de gemiddelde percentages van valse aantijgingen van
kindermisbruik (2%) (Liesbeth Kennes, p. 159-179).

NAP Geweld
Het Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019
besteedt bijzondere aandacht aan seksueel geweld. In de voorgaande NAP’s kwam het enkel aan
bod als het gepleegd werd binnen de relatie. De focus in het NAP 2015-2019 ligt op ondersteuning
van de slachtoffers, de opvang door de gezondheidsdiensten, de opleiding van professionals, de
behandeling van daders, educatieve programma's en campagnes om de houding van het grote
publiek en professionals op dit vlak te wijzigen, inspanningen in verband met de bewijslast (DNA).
Overzicht acties seksueel geweld in het NAP federaal en/of Vlaanderen:
6.Het verbeteren van de registratie van het gebruik en de uitgevoerde analyses van de set seksuele agressie
wordt opgenomen in de omzendbrief over de seksuele agressie set (SAS).
12.Een wetenschappelijk kwalitatief onderzoek voeren naar de prevalentie van mannelijke slachtoffers van
partner - en seksueel geweld om de omvang van het probleem en hun feitelijke behoeften te kunnen bepalen.
18. Informatie over de nationale en Europese good practices met betrekking tot het bestrijden van seksueel
geweld verspreiden naar alle verschillende betrokken actoren
19. Een studie uitvoeren rond de definitie en prevalentie van grensoverschrijdend seksueel gedrag in
ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen (zoals psychiatrische instellingen) en met betrekking tot de
typologie van de daders en slachtoffers.
38. Sensibiliseringcampagnes opstarten op 14 februari ter gelegenheid van V-Day met een focus op het
bestrijden van seksueel geweld en het aanmoedigen van slachtoffers om zo snel mogelijk de feiten aan te
geven of aan te kaarten.
42.Specifieke sensibiliseringsacties uitwerken voor studenten als specifieke kwetsbare groep voor
verkrachting.
53.Zorgen voor permanente en geactualiseerde informatieverstrekking aan slachtoffers via de nationale
website over seksueel geweld (www.verkrachting.be).
67.Streven naar een draagvlak om in de basisopleiding van de volgende categorieën van gespecialiseerde
beroepen de kennis van de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld19 op te nemen via mogelijke
bijkomende vormingsdagen: - Forensische artsen - Bemiddelaars - Magistraten - Lokale Politie - Ambulanciers
- Sociaal verpleegkundigen - Hulpverleners - OCMW-medewerkers - Psychiaters - Advocaten (inclusief pro deo
) en notarissen - Dierenartsen - Urologen - Vroedvrouwen Justitie, Binnenlandse Zaken (Politie),
Volksgezondheid, Vlaanderen, Franse Gemeenschap, COCOF, Duitstalige Gemeenschap Brussels
Hoofdstedelijk Gewest 19 Partnergeweld, seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminkingen, gedwongen
huwelijken, eergerelateerd geweld. 45 - Gynaecologen (prenatale consultatie) - Huisartsen - Interculturele
bemiddelaars (o.m. in ziekenhuizen) - gehandicaptenzorg - Post natale consultaties (ONE, Kind en Gezin en
Kaleido ) - CLB/PMS
68.Aandacht voor zedenmisdrijven in de basisopleiding tot politie - inspecteur. Het aanmoedigen dat er in elke
politieschool een degelijke basis wordt aangeboden waar zedenmisdrijven voldoende aan bod komen .
69.Aanmoedigen dat een aspect rond opvang van slachtoffers van seksueel geweld aangeboden wordt
in de opleiding van de onthaalbediende bij de politie.
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71.Streven naar een draagvlak om in de opleiding van de verschillende categorieën van de gezondheids- en
hulpverlener de kennis van de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld (in bijzonderheid seksueel
geweld) op te nemen.
72.Streven naar het organiseren van specifieke voortgezette en aparte opleidingen voor gedwongen
huwelijken, EGG, partnergeweld, seksueel geweld en VGV in volgende beroepsgroepen: - De verschillende
referentieambtenaren politie - De verschillende referentiemagistraten (cf. supra) - Slachtofferbejegenaars van
de politie - Huisartsen Justitie, Binnenlandse Zaken (Politie), Volksgezondheid, Asiel en Migratie, Vlaanderen,
Franse Gemeenschap, Waals Gewest, COCOF, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Duitstalige Gemeenschap 47 Onthaalbediende en crisisinterventie (0800/30.030/spoeddiensten/1 07) - Ziekenhuizen /Sexual assault centra’s
- Forensische artsen - Politionele verhoorders seksueel geweld - Medewerkers van de diensten Asiel en
migratie , vreemdelingenzaken en het Commissariaat -generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Psychologen en trauma psychologen - Gemeenteambtenaren (bevolkingsdienst met betrekking tot
gedwongen huwelijken ) - Gespecialiseerde OCMW – dienstverleners - ‘Referentiepersonen’ VGV en EGG bij
CLB/PMS , kind en gezin/ONE/Kaleido Voor al deze voortgezette opleidingen worden methodische kaders
uitgewerkt per geweldsvorm en per doelgroep. Deze opleidingen worden interdisciplinair, interinstitutioneel
en multicultureel georganiseerd en houden rekening met de bestaande (risicotaxatie)instrumenten en
meldcodes (cfr infra…).
73.Aanmoedigen van de integratie van de specifieke voortgezette opleiding ‘zedenmisdrijven’ in alle
politiescholen.
75.De opleiding train the trainers in de hospitalen inzake partnergeweld en seksueel geweld verderzetten.
76.Onderzoeken van de noodzaak om een specifieke opleiding op te zetten tot forensisch expert om de letsels
van “seksueel geweld” en “partnergeweld” te herkennen. Deze forensisch experten zouden vaststellingen
kunnen doen in plaats van wetsdokters (naar analogie met het letselonderzoek verricht bij de Forensische
Polikliniek Kindermishandeling in Nederland).
86.Aanbevelingen inzake de aanpak van seksueel geweld uitschrijven naar de artsen toe, naar analogie met de
aanbevelingen terzake rond partnergeweld.
87.Een project inzake specifieke bijstandsstructuur wordt opgezet voor professionals (in casu audiovisuele
verhoorders TAM) zowel proactief, preventief als curatief.
115.Slachtoffers van seksueel geweld sensibiliseren om zo snel mogelijk na de feiten aangifte te doen bij de
politie.
143.Een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar het opstarten van sexual assault referral centres (SARC’s) in
België. Gelijke kansen (federaal) Volksgezondheid, Justitie, Binnenlandse Zaken, Vlaanderen, Franse
Gemeenschap, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk. Aan de hand van de resultaten van de
haalbaarheidsstudie, een pilootproject SARC opstellen, waar specifiek opgeleid personeel inzake seksueel
geweld 24/7 ter beschikking staat.
144.In het kader van de haalbaarheidsstudie van de SARC’s, nagaan hoe een specifieke interuniversitaire
opleiding inzake traumapsychologen rond seksueel geweld kan opgestart worden. Daarnaast zal er een
deskundigenlijst van traumapsychologen worden opgesteld die beschikbaar zullen gemaakt worden voor
slachtoffers van seksueel geweld, via de verschillende professionele kanalen.
145.Valideren en formaliseren van medisch attest ‘seksueel geweld’23, onder meer via de werkzaamheden van
het college PG in het kader van de herziening van de omzendbrief betreffende de set seksuele agressie (COL
10/2005).
146.Verbeteren van de informatieverstrekking door de eerstelijnshulpverlening (artsen, spoeddiensten en
telefonische crisishulpverlening) aan slachtoffers van seksueel geweld met betrekking tot de noodzaak om
binnen de 72u aangifte te doen bij de politie via specifieke opleidingen en informatievestrekking. IGVM,
Volksgezondheid, Vlaanderen, Franse Gemeenschap, Waals.
Het is belangrijk om de noodzaak van medische attesten van seksueel geweld bij huisartsen en gynaecologen
te bekijken. Slachtoffers van seksueel geweld die (nog) geen klacht willen indienen, maar die zich wel na de
feiten laten onderzoeken door een huisarts of gynaecoloog bezitten op dit moment niet over de mogelijkheid
om een officieel medisch attest te verkrijgen. Momenteel bestaat er enkel een medisch attest over fysiek
geweld maar niet specifiek toegespitst op seksueel geweld. Slachtoffers van seksueel geweld zouden een
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groot voordeel kunnen hebben bij het opnieuw invoeren van een specifiek medisch attest seksueel geweld wat
achteraf ingediend kan worden als bewijsmateriaal, bijvoorbeeld kunnen de mutualiteiten onmiddellijk hun
kosten verhalen op de daders van het geweld. 73 147.Verbeteren van de opvang van slachtoffers van seksueel
geweld bij de huisartsen doordat zij de signalen kunnen herkennen, het geweld bespreekbaar kunnen maken
en adequaat kunnen doorverwijzen.
148.Partners en familieleden van slachtoffers van seksueel geweld ondersteunen in het kader van de
hulpprogramma’s. 149.Uitbreiding van het aantal samenwerkingsprotocollen tussen parket en ziekenhuis
m.b.t. het gebruik van de set seksuele agressie (SAS), en dit formaliseren in de omzendbrief betreffende de
SAS (COL 10/2005).
149.Uitbreiding van het aantal samenwerkingsprotocollen tussen parket en ziekenhuis m.b.t. het gebruik van
de set seksuele agressie (SAS), en dit formaliseren in de omzendbrief betreffende de SAS (COL 10/2005).
161. Er wordt voorgesteld om seksueel geweld en intrafamiliaal geweld als prioritaire te bestrijden
criminaliteitsfenomenen op te nemen in de Kadernota Integrale Veiligheid, het nationale veiligheidsplan en de
zonale veiligheidsplannen. Integrale Binnenlandse Zaken (Politie), Justitie 80 veiligheid zal de strijd tegen
seksueel geweld en intrafamiliaal geweld opgenomen worden als actie waar blijvend aandacht zal aan besteed
worden en waar nodig dienen versterkt te worden.
162.Het uitwerken van een geïntegreerde aanpak van de problematiek van loverboy-girls tussen politie,
justitie en welzijn zowel ter bescherming van de slachtoffers als de aanpak van de daders. Vlaanderen
164.Bij de herschrijving van de omzendbrief inzake de set seksuele agressie ( COL 10/2005) een specifiek
aandachtspunt opnemen dat de magistraten moeten worden gesensibiliseerd om bij het niet analyseren van
stalen van seksueel geweld, deze beslissing duidelijk te motiveren aan de slachtoffers.
175.Voorzien in de continuïteit van ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis System ), door onder meer de
richtlijn terzake goed te keuren. De databank van gegevens over seksuele en gewelddadige misdrijven zorgt
voor de informatiedoorstroom en kan de effectiviteit in de strijd tegen seksueel geweld verhogen. Aansporen
van alle politiezones om ViCLAS efficiënt te gebruiken en alle gegevens systematisch in de databank in te
geven. Inspanningen zullen geleverd worden inzake (voortgezette) vormingen; het opstellen van
werkprocedures en onderzoeksrichtlijnen voor het juiste gebruik van de vragenlijst.
176.Magistraten de mogelijkheid geven om forensisch advies te vragen om de eventuele noodzaak van het
uitvoeren van forensische analyse(s) en de keuze van deze Justitie 85 beter te kunnen bepalen. In dit kader
wordt er ook een uitbreiding voorzien van het aantal gemandateerde forensische analysten.
177.In het kader van de hervorming van het strafrecht: - nagaan of het seksueel strafrecht nog lacunes bevat herschikken van alle seksuele misdrijven onder de noemer van ‘misdaden op personen’ - onderzoeken
wanneer en of er nog bijkomende strafverzwarende omstandigheden nodig zijn - de verjaringstermijnen laten
aansluiten met de realiteit.
178.De strafrechtelijke afhandeling van seksuele misdrijven in de Belgische rechtspraktijk onderzoeken.
179.Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de multipele oorzaken van de onderrapportering inzake
verkrachting bij politie en justitie; de redenen van seponering24 van de parketten; en de huidige
veroordelingsgraad.
180.De uitbreiding van grooming en cyberstalking naar meerderjarigen onderzoeken.
183.Onderzoeken hoe daders van seksueel geweld bij het vrijkomen onder voorwaarden optimaal kunnen
worden opgevolgd door bijvoorbeeld het instellen van een instrument rond risico-inschatting van recidive.
184.Onderzoeken van de opmaak van een profielschets van sekstoerist (traveling sex offender) door de
federale politie en deze gebruiken in samenwerking met de douane/federale politie bij luchthavens en politie
van oorspronglanden.
196.Het draaiboek ‘zedenmisdrijven’ aan alle politiezones verspreiden, op het intranet plaatsen en het belang
ervan duiden.
197.De omzendbrief ‘audiovsiueel gehoor’ evalueren en aanpassen waar nodig.
198.Nagaan in welke mate er een expertisenetwerk en permanentiesysteem voor het verhoor van
meerderjarige slachtoffers van seksueel geweld uitgebouwd kan worden, wat moet bestaan uit politiemensen
die de voortgezette opleiding ‘zedenmisdrijven’ gevolgd hebben. Als tijdelijke en korte termijnoplossing, tot
wanneer het voorgaande expertisenetwerk en permanentiesysteem opgericht is, moet men extra middelen
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vrijmaken zodat de leden van het netwerk TAM (netwerk audiovisueel verhoor minderjarigen) de taak van het
audiovisueel verhoren van meerderjarige slachtoffers van seksueel geweld op zich kunnen nemen.
213.Invoeren en financieren van begeleidingsmaatregelen voor de preventie van seksueel geweld in de opvang
van (m/v) asielzoekers, met inbegrip van en in het bijzonder in de noodopvangplaatsen.
221.In het kader van alle vredesmissies van de EU, de NAVO en de VN, de uitvoering van het actieplan
‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ ondersteunen, met de nadruk op de fysieke integriteit van vrouwen en meisjes
op de vlucht. In datzelfde kader benadrukken dat seksueel geweld, gepleegd door leden van die (civiele of
militaire) missies gestraft worden.
222.Oproepen aan alle landen om de meest ruime definitie van seksueel geweld, zoals vastgesteld door het
Internationaal Strafhof, toe te passen.
223.Op het politieke en operationele niveau prioriteit geven aan de strijd tegen alle vormen van geweld voor,
tijdens en na gewapende conflicten, met bijzondere aandacht voor seksueel geweld.
224.Oproepen tot aandacht voor seksueel geweld op mannen tijdens conflictsituaties. Bij het ondersteunen
van projecten rond seksueel geweld in conflictsituaties, ook oproepen om Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking rekening te houden met de bijzondere situatie van mannelijke slachtoffers van
seksueel geweld.
230.De staten aanmoedigen, waar relevant, om de eerste verantwoordelijkheid eigen aan elke staat te nemen
in de strijd tegen seksueel geweld (ownership).

Het intersectioneel potentieel van het NAP is minder groot dan dat van het Verdrag van Istanbul,
met name omdat er minder ingebouwde ruimte voor kritiek en verandering in zit, volgens de
analyse van Piet-Jan De Buyst. 57 Het plan is volgens hem volledig afhankelijk van de discussies
tussen ministeriële kabinetten en de goodwill van hen en van de betrokken overheidsdiensten.
Belangrijk voor een efficiënte en rechtvaardige intersectionele 58 benadering van gendergerelateerd
geweld, is een gecoördineerd beleid met relevante actoren. Op Belgisch niveau is veeleer sprake van
een meervoudige ongelijkheidbenadering, die minder potentieel heeft. Een goede intersectionele
analyse dient immers machtsprocessen op samenlevings- niveau te kunnen ontleden en bekritiseren
en daarvoor is het Belgisch model te gepolitiseerd en ingekapseld in administratieve processen. Het
concept heeft wel een enorm potentieel om de zichtbaarheid van meervoudig kwetsbare groepen te
verhogen en om structurele processen van ongelijkheid tegen te gaan. Verder onderzoek en beter
overleg tussen de betrokken actoren is nodig om op zoek te gaan naar correcte, inclusieve en
ambitieuze manieren om gendergerelateerd geweld te bestrijden.

Seponeringsbeleid
Aangiftes verkrachting 2016: 59
-

IFG seksueel binnen koppel: 138
IFG seksueel tegen afstammelingen: 610
IFG seksueel tegen andere leden: 67
Totaal aantal verkrachtingen: 3.363

57

Masterproef Pieter-Jan De Buyst, Het Kruispunt voorbij. Een intersectionele analyse van het beleid rond
gender- gerelateerd geweld, ugent, Academijaar 2016-2017, p. 48-50.
58

Intersectionaliteit gaat om geconstrueerde sociale structuren en hoe die met elkaar interageren en niet
alleen om kruisende identiteitskenmerken op zich.

59

Politionele Criminaliteitsstatistieken
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- Groepsverkrachting: 214
Seponeringen: 11.665 tussen 2010 en 2015 bij dossiers omtrent seksueel geweld. 7.069 (60.6%)
geseponeerd omwille van onvoldoende bewijs.
Een seponering betekent niet dat de zaak definitief afgesloten is. Zolang de verjaringstermijn voor
de strafvordering niet verlopen is, kan een zonder gevolg geklasseerde zaak steeds heropend
worden, bijvoorbeeld indien er nieuwe bewijselementen opduiken. Een seponering is dus steeds
voorlopig, zolang de verjaring van de strafvordering nog niet werd bereikt. Er zijn geen cijfers
beschikbaar over heropende geseponeerde dossiers, gezien de gegevensbank van het College van
procureurs-generaal de gevraagde extractie niet toelaat. 60
Tijdens het colloquium over seksueel geweld in de Senaat van 8 maart 2013 werd gesteld dat 44 %
van de verkrachtingszaken tussen 2009 en 2011 door het parket werd geseponeerd: de meerderheid
wegens gebrek aan bewijzen en omdat de dader onbekend was. En in de overige gevallen?
Magistraten moeten de redenen opgeven waarom ze een zaak seponeren, en bij verkrachtingszaken
zitten daar soms heel vreemde redenen bij. Uit gegevens die verstrekt werden door het kabinet van
de minister van Justitie, blijkt dat in de afgelopen vijf jaar elf keer beslist werd om niet te vervolgen
wegens de "beperkte maatschappelijke weerslag" van de zaak, twintig keer omdat de magistraat
vond dat het een "misdrijf van relationele aard" is, intrafamiliaal geweld dus, en vier keer omdat
volgens de magistraat het "nadeel te gering" was. Eén keer mocht een dader zelfs naar huis omdat
het zijn eerste keer was, elf keer omdat de dader jong was, honderdzevenendertig keer werd een
verkrachter niet gestraft omdat de magistraat vond dat er een wanverhouding was tussen de
gevolgen van een eventuele vervolging die zou leiden tot maatschappelijke verstoring.
Achtenzeventig keer lag het aan het "gedrag van het slachtoffer" en zesenzeventig keer mocht de
dader naar huis omdat er niet genoeg recherchecapaciteit was."
Van de 11.665 zaken die geseponeerd werden tussen 2010 en 2015, werden er 10.878 zonder gevolg
geklasseerd omwille van technische redenen (technisch sepot). Deze technische redenen behelzen
voornamelijk "onvoldoende bewijzen" (7.069 zaken), "onbekende dader" (1.964 zaken) en
"afwezigheid van een misdrijf" (1.062 zaken). Bij de seponeringen omwille van
opportuniteitsredenen zijn de meest ingeroepen motieven "disproportionele gevolgen" (184 zaken),
"onvoldoende onderzoekscapaciteit" (140 zaken) en "geregulariseerde situatie" (118 zaken). Op
basis van de cijfers is vast te stellen dat de seponeringen in het overgrote merendeel van de gevallen
om technische redenen gebeuren. Het aantal seponeringen kent tussen 2010 en 2015 een gestage
daling, wat aantoont dat de geleverde inspanningen betreffende het strafrechtelijk beleid inzake het
seksueel geweld stilaan het verhoopte resultaat opleveren. Een treffend voorbeeld hiervan is de
vergelijking van het percentage seponeringen tussen de jaren 2014 en 2015. In 2014 werd nog 49 %
van de zaken geseponeerd, terwijl dit in 2015 slechts in 28,5 % van de gevallen was.
Uit cijfers blijkt dat de seponering omwille van het motief "gedrag van het slachtoffer" aanzienlijk
afgenomen is. In 2010 werd nog 29 maal geseponeerd omwille van het "gedrag van het slachtoffer"
terwijl dit voor 2015 slechts in negen zaken het geval was. Een verdere toelichting betreffende de
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De Kamer, Bulletin nr : B104 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1616 - Zittingsperiode : 54, over
Heropenen dossiers verkrachtingen na seponering
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redenen waarvoor een zulke kwalificatie zou gebruikt worden, zou een studie vergen van de
desbetreffende dossiers.61
-

beperkte maatschappelijke weerslag: in welke mate heeft verkrachting een beperkte maatschappelijke
weerslag?
misdrijf van relationele aard? verkrachting binnen een relatie is nochtans strafbaar
jeugdige leeftijd: in welke mate betreft dit de dader of het slachtoffer?
gedrag van het slachtoffer: geldt hier nog de seksistische redenering “ze heeft het zelf gezocht”?
te weinig recherchecapaciteit: in welke mate wordt in de dossiers om bijkomende onderzoekscapaciteit
gevraagd?
nadeel gering: wie anders dan het slachtoffer kan daar over oordelen?

Hervorming seksueel strafrecht
Het Belgisch Strafwetboek van 1867 was aan hervorming toe. De minister van Justitie van de
legislatuur 2015-2019 bereidde de hervorming voor. De focus lag voor een groot deel op Boek 1 met
een verduidelijking van de constitutieve bestanddelen van misdrijven en verheldering van andere
basisbeginselen en mechanismen van het algemeen strafrecht. Er werd veel aandacht besteed aan
een nieuwe indeling van misdrijven (misdaden en wanbedrijven), geënt op acht strafmaatniveaus
(twee voor criminele straffen en zes voor correctionele straffen). Boek 2 bevatte een nieuwe indeling
van straffen in niveaus. Er zou meer aandacht zijn voor alternatieve straffen voor lichte misdrijven.
Voor andere feiten zou de strafmaat omhoog gaan, zoals voor zedenfeiten. Voor verkrachting van
een meerderjarige zou de straf verhogen van 1 maand tot vijf jaar (na correctionalisering) naar 5 tot
10 jaar gevangenisstraf (niveau vier).
Een aantal inbreuken zouden worden geschrapt omdat ze als verouderd beschouwd worden, terwijl
er nieuwe strafbaarstellingen ingevoerd worden, bijvoorbeeld het vervaardigen of verspreiden van
boodschappen van extreem pornografische of gewelddadige aard. De strafmaat voor bepaalde
inbreuken wordt verzwaard, bijvoorbeeld voor ernstige seksuele misdrijven zoals de aantasting ban
de seksuele integriteit en verkrachting. Bepaalde misdrijfomschrijvingen zouden worden coherenter
gemaakt. Zo wordt bijvoorbeeld de leeftijd van de seksuele meerderjarigheid algemeen op 16 jaar
gebracht met een veralgemeende mogelijkheid voor jongeren vanaf 14 jaar rechtsgeldig
toestemming te geven wanneer het leeftijdsverschil met de partner maximaal 5 jaar bedraagt en er
geen sprake is van een gezags- of vertrouwenspositie ten aanzien van de jongere. Misdrijven inzake
de openbare zedenschennis worden aangepast aan de hedendaagse tijdsgeest.
‘Oude’ titels/omschrijvingen zoals: misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de
openbare zedelijkheid; voyeurisme, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting; bederf van de
jeugd en prostitutie; openbare schennis van de goede zeden,… worden herzien en ondergebracht
onder Titel 2 ‘Misdrijven tegen de persoon’. Onder deze titel valt ook mensenhandel. Hoofdstuk 3
onder Titel 2 wordt ‘Misdrijven tegen de seksuele integriteit, het seksueel zelfbeschikkingsrecht en
de goede zeden’ ondergebracht. Daaronder staan 3 afdelingen: 1. Aantasting van de seksuele
integriteit, 2. Seksuele uitbuiting van minderjarigen, 3. Openbare zedenschennis. Bij hoofdstuk 7
staat Afdeling 1 ‘Mensenhandel en mensensmokkel’.
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De Kamer, Bulletin nr : B085 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1287 - Zittingsperiode : 54, over
seponeringen aangifte seksueel geweld.
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De ministerraad keurde de voorontwerpen van deze twee boeken goed in 2018. Door de val van de
regering eind 2018 geraakt de update van het Strafwetboek er niet door.
De voorontwerpen van wet inzake de wijziging van Boek 1 en Boek 2 van het Strafwetboek worden
als dusdanig niet goedgekeurd.
Er worden in het voorjaar 2019 wel vier wetsvoorstellen ingediend, die niet allemaal deel uitmaken
van het Strafwetboek. Wat betreft porno is er een specifieke incriminatie voor “het vervaardigen of
het verspreiden van boodschappen van extreem pornografische of gewelddadige aard” voorzien.
Wat prostitutie betreft, is het houden van een huis van ontucht verdwenen en wordt de incriminatie
van prostitutie enkel nog ondergebracht onder mensenhandel/smokkel. De bepalingen inzake de
seksuele misdrijven op minderjarigen blijven toepassing).

Misdrijven tegen de seksuele integriteit, seksuele zelfbeschikking en goede
zeden in voorstel nieuw Strafwetboek 62
Openbare zedenschennis
Het concept openbare zedenschennis staat nu voor datgene waarvan men denkt dat men het
vandaag niet verdraagt, met name de extreme pornografie (of gewelddaden) en bewust aan
anderen opgedrongen exhibitionisme. Wat extreme pornografie inhoudt, wordt niet omschreven.

Normalisatie niet-extreme volwassenenpornografie
De oude strafbaarstellingen zoals ‘liederen, vlugschriften, geschriften, afbeeldingen of prenten,
zinnebeelden of voorwerpen die strijdig zijn met de goede zeden’, ‘oneerbare prenten, afbeeldingen
of voorwerpen die jongeren kunnen prikkelen’ verdwijnen. Wat strafbaar blijft zijn kinderpornografie
en de bepalingen die vallen onder ‘Seksuele uitbuiting van minderjarigen’.

Exhibitionisme
De klemtoon ligt nu op ‘met het oogmerk de eigen seksuele driften te voldoen opdringen aan
andermans zicht van de eigen ontblote geslachtsdelen of van een seksuele daad in een openbare
plaats’.

Aantasting van de seksuele integriteit, voyeurisme en verkrachting
Seksuele handelingen
Voyeurisme geldt als een seksuele handeling, evenals het nieuwe ‘aantasting van de seksuele
integriteit’ dat in de plaats komt van aanranding van de eerbaarheid, en verkrachting. Het begrip
seksuele handelingen heeft geen aparte definitie.
In deze drie misdaadomschrijvingen staat het concept toestemming (of de afwezigheid daarvan)
centraal. Dat concept gold al voor voyeurisme (“zonder de toestemming van die persoon of buiten
zijn medeweten”) en voor verkrachting (“die daar niet in toestemt”). Het geldt nu ook voor de
aantasting van de seksuele integriteit. Bij het vroegere aanranding van de eerbaarheid was “geweld,
dwang, bedreiging, verrassing of list, of […] een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk
gebrek van het slachtoffer” vereist. Toestemming houdt nu in “dat deze uit vrije wil is gegeven. Dit
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Gert Vermeulen, Een stille seksuele strafrechtelijke evolutie, in Panopticon, 39, 2018.6, p. 479-488.
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wordt beoordeeld in het licht van de omstandigheden van de zaak. Het gebrek aan verweer van het
slachtoffer impliceert niet noodzakelijk toestemming. De toestemming kan worden ingetrokken op elk
ogenblik voor of tijdens de seksuele handeling.”
Dit is voor de Vrouwenraad een stap in de goede richting, wat het concept toestemming betreft.
Maar wij vrezen dat bij rechtszaken toch nog ‘bij gebrek aan verweer’ toestemming zal afgeleid
worden. Slachtoffers zijn bijvoorbeeld vaak psychologisch niet in staat zich te verweren (ze
bevriezen) ofwel willen ze vermijden om verwond te geraken. De kwaliteitsvereisten ‘vrij en
intrekbaar’ zijn wellicht ook niet strikt genoeg.

Seksuele integriteit
Het moreel begrip ‘eerbaarheid’ verdwijnt en wordt vervangen door de notie van schade aan de
seksuele integriteit. Er is nu sprake van aantasting van de seksuele integriteit bij het “wetens en
nillens stellen van een seksuele handeling op of met behulp van een persoon dan wel het laten
stellen van een seksuele handeling door een persoon die daar niet in toestemt.”

Verkrachting
De basisdefinitie van de verkrachtingswet van 1989 blijft behouden maar wordt aangevuld met “zich
doen penetreren.” Verkrachting kan nu ook gepleegd worden op of met behulp van een persoon die
daar niet in toestemt.

Seksuele meerderjarigheid
De verkrachtingswet van 1989 had de wettelijk vermoede niet-toestemmingsleeftijd voor penetratie
op 14 jaar vastgelegd zonder de toestemmingsleeftijd inzake aanranding van de eerbaarheid te
verlagen. Nu wordt de seksuele meerderjarigheid in feite veralgemeend verlaagd naar 14 jaar maar
er is een uitzondering voor jongeren tussen 14 en 16 jaar wanneer het leeftijdsverschil met de
partner meer dan 5 jaar bedraagt of wanneer er sprake is van een gezags- of vertrouwensrelatie.
De vroegere eis van de Vrouwenraad om de anomalie tussen verkrachting en aanranding van de
eerbaarheid weg te werken en na te denken over een leeftijdsverschil bij de 14 tot 16-jarigen is
ingewilligd.
Verkrachting wordt nu als volgt gedefinieerd: “Als verkrachting met behulp van geweld wordt
beschouwd elke daad van seksuele penetratie, van welk aard en met welk middel dan ook, die
gepleegd wordt op de persoon van een kind dat de volle leeftijd van veertien jaar niet bereikt heeft.”

Seksuele uitbuiting van minderjarigen
Grooming
Online grooming (art. 377quater) wordt uitgebreid naar offline grooming en valt onder het nieuwe
hoofdstuk ‘Misdrijven tegen de seksuele integriteit, het seksuele zelfbeschikkingsrecht en de goede
zeden’. Grooming kan nu ook gepleegd worden door minderjarigen.

Schrapping ‘bederf’ van de jeugd
De notie ‘bederf’ van de jeugd is geschrapt. De strafbaarstellingen inzake ontucht en prostitutie van
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minderjarigen blijven behouden. Er is telkens een strafverzwaring indien de minderjarige nog geen
14 jaar is (voordien gold een strafverzwaring indien het ging om een minderjarige beneden 16 jaar);
voor volgende handelingen: het opwekken, begunstigen en vergemakkelijken van de ontucht of
prostitutie van een minderjarige; het werven van een minderjarige voor ontucht of prostitutie; het
houden van huis van ontucht of prostitutie waar minderjarigen ontucht of prostitutie plegen; het ter
beschikking stellen van een ruimte aan een minderjarige met het ook op ontucht of prostitutie met
het oogmerk een abnormaal profijt te realiseren; het op welke (andere) manier ook exploiteren van
de ontucht of prostitutie van een minderjarige en het verkrijgen van de ontucht. Wat strafbaar blijft
is het verbod tot het bijwonen (live of via ICT) van de ontucht of exploitatie van een minderjarige;
het in het openbaar aanzetten tot het plegen van ontucht (niet: prostitutie) van minderjarigen.
Nieuw is het verbod tot het aanzetten tot seksuele exploitatie van minderjarigen via reclame of het
gebruik maken van reclame n.a.v. een aanbod van diensten.
Het verbod op het maken van reclame voor diensten van seksuele aard, die worden verleend bij
wege van een of ander telecommunicatiemiddel, wordt geschrapt.

Prostitutie
Schrapping abolitionisme
Het artikel 380, §1 en §2 wordt geschrapt, ook art. 380bis, art. 380ter§3 en art. 380ter,§2. Concreet:
de economische exploitatie van volwassenen; het in het openbaar aanzetten tot ontucht van een
meerderjarige; het reclameverbod en ver verbod op reclame voor telefoon- of web(cam)seks. Het
abolitionisme van het Verdrag van New York ter bestrijding van de mensenhandel en van de
exploitatie van andermans prostitutie van 21 maart 1950 is niet meer in België.
Dit druist in tegen de visie van de Vrouwenraad, die het prostitutiesysteem als een vorm van geweld
beschouwt.

Kinderpornografie
Kinderpornografie blijft strafbaar, ook materiaal waarin volwassenen als kind worden getoond en
virtuele kinderporno.

Mensenhandel en mensensmokkel
Bij mensenhandel is er geen sprake van grensoverschrijding (tussen landen), noch van
winstoogmerk en het is een slachtofferdelict. Bij mensensmokkel is er wel grensoverschrijding en
winstbejag; het is een misdrijf tegen het grondgebied op vraag van een klant-migrant, die ook
slachtoffer kan worden door misleiding of gevaarlijke reisomstandigheden.
De bepalingen over mensenhandel blijven gelden:
- “indien de mensenhandel met als doel de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van
seksuele uitbuiting werd gepleegd ten aanzien van een minderjarige, zijn de bepalingen van
afdeling 2 vaan hoofdstuk 3 van toepassing”; dus de bepalingen over seksuele uitbuiting van
minderjarigen;
- Bij meerderjarigen geldt het wezenselement dat mensenhandel tot een mensenrechtelijk
misdrijf maakt niet omdat het ‘misbruik maken van de kwetsbare toestand van het slachtoffer of
het direct of indirect gebruik maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige
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vorm van dwang, ontvoering, machtsmisbruik of bedrog’ geen constitutief element 63 van het
misdrijf mensenhandel uitmaakt maar enkel een verzwarende omstandigheid is.
De bepalingen over mensensmokkel worden uit de Vreemdelingenwet gehaald en in het
Strafwetboek ingeschreven.

Seksuele geweldpleging onder invloed van alcohol en drugs 64
Het misbruiken van een slachtoffer dat niet meer in staat is om toestemming te geven tot seksuele
betrekkingen omdat zij/hij vrijwillig of gedwongen of zonder het te weten alcohol en/of drugs heeft
ingenomen of toegediend gekregen is hoe dan ook een vorm van verkrachting. Men noemt dit ook
de problematiek rond DFSA (drug-facilitated-sexual-assault). De dader kan al dan niet onder invloed
zijn.
Er zijn vier vormen van DFSA:
- Proactief: het slachtoffer wordt gedwongen om drugs te nemen en de dader heeft als doel om
seksueel geweld te plegen; hieronder valt ook de variant waarbij het slachtoffer op een
heimelijke manier onder invloed wordt gebracht;
- Opportunistisch: het slachtoffer neemt vrijwillig drugs en de dader maakt misbruik van de
situatie;
- Een combinatie van beide: het slachtoffer neemt zelf drugs en de dader dient dan ook nog eens
drugs toe op een heimelijke of gedwongen manier;
- De dader die onder invloed is en dit als excuus gebruikt om zijn (haar) gedrag te verdedigen.
DFSA kan op volgende locaties gebeuren:
- Een sociale setting, bijvoorbeeld restaurant, dancings, woning dader/slachtoffer;
- Een medische setting: bijvoorbeeld door een arts
- Een professionele setting: op de werkvloer
Info over verkrachtingsdrugs: Toxicoloog waarschuwt na aanranding in Antwerpen: “Neem nooit
een drankje aan van een onbekende die avances maakt”, in Het Nieuwsblad, 13 maart 2018.
Over seksuele geweldpleging onder invloed van alcohol en drugs/psychofarmacologische delicten in
België is weinig informatie voorhanden. Er zijn geen cijfers over slachtoffers en daders, er is geen
fenomeenonderzoek naar gevoerd en in het Strafrecht komt het niet aan bod65. In bepaalde landen
(bijvoorbeeld UK, Duitsland en Italië) wordt deze seksuele geweldpleging als een verzwarende
omstandigheid beschouwd met als gevolg dat de dader zwaarder wordt bestraft. In andere landen
wordt het als een afzonderlijk misdrijf beschouwd (bijvoorbeeld Australië, Zweden).
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Een element dat niet weg te denken is van het misdrijf. De constitutieve elementen omvatten het moreel en
het materieel bestanddeel en de wederrechtelijkheid.
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Meer info: Lynn Verhofstadt, Strafbaarstelling van psychofarmacologische delicten in België: seksuele
geweldpleging onder invloed van drugs. Masterproef van de opleiding ‘Master in de rechten’, Universiteit Gent,
Academiejaar 2013-2014.
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Tenzij op een impliciete manier via het plegen van seksueel geweld ‘via een list’.
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Zowel het Europees Parlement als de Raad van Europa pleiten voor een “consent-based standard” in
de wettelijke definitie van verkrachting en seksueel misbruik. Binnen deze visie zou de wetgever
moeten rekening houden met de gevolgen van “date-rape drugs” en de vrijheid en het in staat zijn
om toestemming te geven, die zal worden beoordeeld in functie van de omstandigheden. Het
probleem van de toestemming kan nog heel wat vragen oproepen omdat er een gebrek is aan
empirisch materiaal over de communicatie inzake de vrije wil en de toestemming.
Liesbeth Kennes ziet in slachtoffers die bijvoorbeeld een glaasje alcohol te veel op hebben een bron
voor victim blaming. De aanname is dat een vrouw die alcohol consumeert meer beschikbaar is voor
of meer zin heeft in seks. De vooronderstelling is dan dat alcoholconsumptie de oorzaak is van de
verkrachting en dat het slachtoffer de toestemming heeft gesuggereerd. Iemand die nuchter is, kan
de verkrachting voorkomen, zo luidt de these. Alcohol drinken is een keuze maar je wordt geen
slachtoffer of dader door alcohol te drinken. De verkrachter kiest voor verkrachting, niet de alcohol,
zo stelt Kennes. Vaak wordt ook de verkrachter verdedigd omdat hij dronken was of onder invloed
van drugs en er dus niets kon aan doen (Liesbeth Kennes, p. 89-91).
In Het Belgisch Strafwetboek staan een aantal verzwarende omstandigheden in artikel 376 voor
aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. De verzwarende omstandigheden in de context van
DSFA kunnen hierbij aansluiten. Maar de vier vormen van DFSA zouden ook als afzonderlijke
misdrijven kunnen beschouwd worden.

Verkrachting als oorlogswapen
Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (31 oktober 2000) - later aangevuld en gepreciseerd in de
resoluties 1820 (19 juni 2008), 1888 (2 oktober 2009) en 1889 (5 oktober 2009) - doet onder andere
een oproep voor meer aandacht voor seksueel geweld in processen van conflictpreventie, reintegratie en wederopbouw. De teksten van de resoluties 1820 (erkenning van verkrachting als
oorlogswapen) en 1888 (vredesmissies moeten vrouwen en kinderen beschermen tegen seksueel
geweld) benadrukken dat het collectief seksueel geweld op vrouwen en verkrachting als
oorlogswapen een misdaad is die onder de jurisdictie van het Internationaal Strafhof valt. Resolutie
1889 bevat nieuwe en vernieuwde maatregelen om de rol van vrouwen in vredesprocessen te
versterken en herbevestigt hun sleutelrol in de heropbouw van door oorlog verscheurde landen.
We verwijzen naar de visietekst van het Platform Resolutie 1325 :
…Het platform ijvert voor de implementatie van resolutie 1325 vanuit de drie P’s: preventie,
participatie en protectie. Het zal ook bijzondere aandacht hebben voor seksueel geweld en
verkrachting van vrouwen: deze moeten hoog op de agenda gezet worden en radicaal veroordeeld
worden. Er moet een eind komen aan de straffeloosheid voor al deze misdaden en op alle niveaus
(nationaal, regionaal en internationaal) moet nultolerantie als principe aanvaard en geconcretiseerd
worden…
Vaak gebeuren systematische verkrachtingen van vrouwen in oorlogsgebieden onder bedreiging
van kleine vuurwapens. De Vrouwenraad is voorstander van een non-proliferatieverdrag voor kleine
vuurwapens.
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Aanbevelingen seksueel geweld - verkrachting
-

zie EWL Barometer on rape 2013. De Vrouwenraad leverde de input voor deze EWL barometer
over verkrachting en seksueel geweld in België; zie p. 16-17;
- Knelpunten en aanbevelingen inzake de aanpak van seksueel geweld, Instituut voor de
Gelijkheid van vrouwen en mannen, 13 februari 2014
Voor cijfers over verkrachting verwijzen we naar de factsheet seksueel geweld van februari 2016,
van de Vrouwenraad en Wij spreken voor onszelf.

Zie ook Vrouwenraadeisen tegen seksueel geweld, 2014: o.a.
Definitie seksueel geweld + vormen
Overheden, beleidsmensen, onderzoekers en middenveldorganisaties gebruiken een waaier aan
begrippen waarvan de betekenis of de inhoud niet altijd duidelijk is. Het Vlaamse beleid blikt een
voorkeur te hebben voor het begrip seksueel grensoverschrijdend gedrag.
De Vrouwenraad stelt voor om ‘seksueel geweld’ als overkoepelend begrip te hanteren. Daaronder
vallen volgende vormen:
- verkrachting (omschrijving in Strafwetboek)
- poging tot verkrachting: niet tot penetratie (kunnen) komen
- aanranding van de eerbaarheid: wordt niet omschreven in het Strafwetboek (art. 373); daarom
stellen we voor dat een door alle relevante actoren aanvaarde werkdefinitie over aanranding van
de eerbaarheid wordt uitgewerkt.66
- seksuele intimidatie: hierbij is er geen fysiek contact (zie p. 22)
- seksueel misbruik: fysiek contact maar geen penetratie; sluit aan bij begrip aanranding van de
eerbaarheid
- ongewenste intimiteiten: omschrijving van Sensoa 67
Strafwetboek/strafvordering
Een pleger die iemand dwingt om haar/hem te penetreren moet als verkrachter beschouwd worden
en niet als aanrander van de eerbaarheid. Het Strafwetboek moet in die zin aangepast worden.

66

Bijvoorbeeld in de zin van: “een handeling die een aanslag vormt op de seksuele integriteit van een persoon,
gepleegd op of met behulp van een levende persoon, zonder toestemming en gepleegd met de bedoeling de
eerbaarheid aan te randen, met uitzondering van verkrachting.”
67

Voorbeelden van ongewenste intimiteiten zijn seksueel getinte, seksistische of homofobe opmerkingen
(ook via sms, msn…), obscene gebaren en geluiden, handtastelijkheden, opdringerig gedrag, gluren,
oneerbare voorstellen…Het gaat dus om ongewenst, storend, intimiderend of choquerend gedrag dat
seksueel getint of geladen is, maar toch niet als aanranding van de eerbaarheidbestempeld kan worden:
omdat het beperkt bleef tot verbaliteiten, omdat er geen geweld of dwang gebruikt werd, omdat er geen
minderjarigen bij betrokken zijn… Andere intimiteiten die ongewenst kunnen zijn: seksuele insinuaties,
intieme vragen, schunnige moppen, nafluiten, dubbelzinnige opmerkingen, imitaties, exhibitionistisch gedrag,
iemand met porno confronteren…
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De notie aanranding van de eerbaarheid/aantasting van de seksuele integriteit zonder geweld of
bedreiging op een meerderjarige in het Strafwetboek opnemen om tegemoet te komen aan
slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik door professionals die zich hoe
dan ook in een machtspositie bevinden of bevonden ten opzichte van hun patiënten of cliënten.
Aanranding eerbaarheid van jongeren onder de zestien: onmiddellijke aanhouding van wie
veroordeeld wordt wegens aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen onder de zestien,
zonder vordering van het openbaar ministerie.
Een duidelijke lijst en omschrijvingen van de verzwarende omstandigheden en nagaan welke
uitbreidingen er mogelijk zijn (bijvoorbeeld incest, machtsrelatie, toedienen van alcohol en drugs,
slachtoffers in een kwetsbare positie).
De strafmaat is erg uiteenlopend. Er bestaan algemene richtlijnen maar geen concrete
straftoemetingsrichtlijnen:
- Het opzetten van een databank met een ruime input van gegevens: bewezen feit, strafmaat,
motivering strafmaat en vergoeding. Deze databank is een instrument voor de dagelijkse
rechtspraak en kan bijdragen tot het vermijden van een te grote ongelijkheid in de uitspraken
van de rechters.
- Er moet gestreefd worden naar een zekere uniformiteit in de straftoemeting. We verwijzen naar
het voorstel van nieuw Strafwetboek : verkrachting van een meerderjarige zou met minimaal vijf
en maximaal tien jaar bestraft moeten worden.
- Er moet nagedacht worden over een zwaardere straftoemeting aan recidiverende seksuele
delinquenten.
Hoe zit het met de strafmaat in het nieuwe Strafwetboek/strafvordering? Duidelijke strafmaten
vastleggen naargelang de zwaarte van het misdrijf.
- Toestemming: ter info: op 1 juli 2018 ging in Zweden een nieuwe wet van kracht: wie met iemand
naar bed gaat moet expliciet de toestemming daarvoor vragen of geven, zo niet kan het als
verkrachting beschouwd worden en kun je er dus ook voor vervolgd worden. Het zal dan in een
rechtszaak niet meer nodig zijn om fysieke bewijzen aan te dragen.68
Nationaal actieplan geweld
Het volgend Nationaal actieplan gendergerelateerd geweld moet de klemtoon blijven leggen op
seksueel geweld en op de erkenning van prostitutie als vorm van geweld.
Cijfers en onderzoek
Belgisch/Vlaams onderzoek naar valse aangiftes; hoe interpreteren politie-inspecteurs en
parketmagistraten valse aangiftes; wanneer beschouwen ze een slachtoffer als geloofwaardig;
wanneer twijfelen ze?...
De registratie van de aangegeven feiten bij de politie in overeenstemming met de feitcodes uit het
PV-register en met geslacht en leeftijd van het slachtoffer en de dader als variabele en per niveau
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Zweedse seks moet straks met expliciete toestemming, in De Standaard, 20/12/2017.
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(met de dood tot gevolg, zonder de dood tot gevolg,…, voltooid, poging, dader onbekend) en de
jaarlijkse publicatie van deze cijfers/gegevens via de politionele criminaliteitsstatistieken.
De jaarlijkse publicatie van de administratieve cijfers van het parket over de instroom van zaken per
type ten lastenlegging en de uitstroom met vermelding van de beslissingen uitbreiden met de
variabele geslacht.
De cijfers van de Dienst Strafrechtelijk Beleid van de FOD Justitie over de interneringen,
veroordelingen en opschortingen opsplitsen per geslacht.
Om de dark number (aandeel niet aangegeven feiten) te achterhalen: gebruik maken van de nietgepubliceerde gegevens van administratieve enquêtes zoals de Veiligheidsmonitor van de Federale
Politie en de Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP).
Op Vlaams niveau: de (w)e-registratie van de hulpvragen met betrekking tot alle vormen van
seksueel geweld die beantwoord en/of begeleid en behandeld worden door
hulpverleningsorganisaties zoals CAW’s en CGG’s en de jaarlijkse publicatie van de resultaten (met
uitzuivering van dubbeltellingen).
Concept toestemming
- Het concept toestemming: bij het begrip gebrek aan verweer te bepalen dat het geen of nooit
toestemming impliceert.
- De kwaliteitsvereisten vrij en intrekbaar bij toestemming tot seksuele handelingen: aanvullen
met geïnformeerd, voorafgaand, ondubbelzinnig en specifiek.
Politie
De Vrouwenraad vraagt op federaal niveau:
-

-

-

Opleiding: zowel basisvorming seksueel geweld (eenvormig in alle politiescholen) in functie van
het eerste onthaal als gespecialiseerde vorming voor het verhoor.
Eerste onthaal van slachtoffers: gepersonaliseerd onthaal op basis van een uniforme checklist
door alle politiekantoren te gebruiken.
Verhoor van meerderjarige slachtoffers: indien ze toestemmen (ook belangrijk voor non-verbale
communicatie en om meerdere ondervragingen te vermijden); in een aparte ruimte; door
specifiek opgeleide politieinspecteurs; een uniforme checklist door alle verhoorders te gebruiken;
met een luik voor verhoor van slachtoffers met een verstandelijke beperking. Wanneer het
slachtoffer zich nog bepaalde zaken achteraf, na het verhoor, herinnert moeten die ook in het
dossier opgenomen worden.
Verhoor van daders: de verdere professionalisering op het vlak van ondervragingstechnieken en
daderprofilering. Politiemensen moeten de ondervragingstechnieken grondig aanleren via
trainingsprogramma’s. Een aantal hebben dit al gedaan: hoeveel en hoe zijn ze verspreid?
De ViCLAS expertisedatabank, gebaseerd op gedragsanalyse, staat ter beschikking van
politiemensen die rond seksuele en gewelddadige misdrijven werken. Met behulp van een
gestandaardiseerde vragenlijst kunnen verbanden worden gelegd tussen verschillende feiten.
Om een kwalitatief hoogstaande registratie van de gegevens te verzekeren, willen de
specialisten van de Dienst agressie van de federale politie dat de onderzoekers zelf deze
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vragenlijst invullen. In welke mate wordt dit opgevolgd? Het is nodig om verder te investeren in
deze databank.
De oprichting van een nationaal register van seksuele delinquenten om daders snel te kunnen
opsporen en om recidive te beperken, onder het beheer van het Centraal strafregister en
toegankelijk voor magistraten en politiediensten die onder de controle van de procureur des
Konings staan.
Er moet een link zijn met de DNA-databank veroordeelden. Wie wordt erin opgenomen? Alle
personen die veroordeeld zijn voor seksuele misdrijven, ongeacht de leeftijd van dader en
slachtoffer; verdachten, daders die door verjaring van het misdrijf zijn vrijgesproken. De
gegevens in het register: o.a. naam, voornamen, geslacht, nationaliteit, woonplaats, type
seksueel misdrijven, aard van de rechterlijke beslissing, plaats en omstandigheden gepleegd
misdrijf.

Op federaal en Vlaams niveau:
-

Overlegplatforms Seksueel geweld met vertegenwoordigers van politie, justitie en
hulpverlening en met het middenveld.

Set seksuele agressie
De Vrouwenraad vraagt op federaal niveau:
-

-

-

-

-

Afspraken en taakverdeling tussen wetsdokters en gynaecologen, of;
De vorming van gynaecologen (bijvoorbeeld bijscholing in forensische geneeskunde en medische
criminalistiek) om de sets seksuele agressie correct en volledig toe te passen op basis van een
uniforme checklist; een pool van beschikbare gynaecologen betaald door justitie.
Deze sets moeten in de zorgcentra na seksueel geweld en in elk ziekenhuis beschikbaar 69 zijn en
altijd geanalyseerd worden en de labo’s moeten hierover precieze opdrachten krijgen; ook al is
de dader onbekend, ook al is de dader de partner of ex-partner - en de resultaten moeten zo snel
mogelijk opgenomen worden in de DNA-databanken ‘Criminalistiek’ 70 en ‘Veroordeelden’ 71;
De analyse van de SAS moet verplicht worden.
Slachtoffers – indien ze toestemming geven - moeten ook onderzocht worden op SOA’s,
besmetting met hepatitis, HIV/aids…, zwangerschap,… die kunnen ontstaan als gevolg van de
verkrachting. De noodpil moet indien nodig onmiddellijk gegeven worden. Ziekenhuizen
moeten indien nodig een beroep doen op referentiecentra HIV/aids.
De kosten verbonden aan de toepassing van de set seksuele agressie mogen niet ten laste van
het slachtoffer vallen, noch de kosten van eventuele medicatie (om seksueel overdraagbare
aandoeningen te voorkomen en ook hiv-medicijnen).
De wet van 20 juli 2015 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat de mogelijkheid
van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft moet toegepast worden.

69

De haalbaarheid moet nagegaan worden.

70

bevat DNA-profielen opgesteld vanaf aangetroffen sporen

71

bevat referentieprofielen van veroordeelde personen
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Het medisch attest is een belangrijk instrument in het kader van de bewijsvoering voor het
slachtoffer. Er is nood aan een gestandaardiseerd medisch attest.

Verkrachtingskit
De Vrouwenraad vraagt op federaal en Vlaams niveau:
-

-

-

Bij het eerste onthaal/verhoor bij politie of bij hulpverlening ontvangen de slachtoffers een
verkrachtingskit – die nog moet ontwikkeld worden – met info over fysieke, mentale gevolgen
van verkrachting, de trajecten die ze normaal zullen doorlopen op politieel, justitieel, medisch,
hulpverleningsvlak.
Vermits het zenuwstelsel van de pelvis van het slachtoffer 72 en in hogere mate bij
alcoholverbruik, beschadigd wordt door de verkrachting, is het wellicht aangewezen om
onmiddellijk magnesium - B6 toe te dienen vermits dit het fysiek genezingsproces en als gevolg
daarvan het psychisch genezingsproces bevordert. Wij vragen extra studie om aan te tonen dat
Magnesium-B de genezing van de zenuwschade in de pelvis in de hand werkt en een goede
helper is om het verhoor niet te pijnlijk te maken. Niet alleen het zenuwstelsel van de pelvis
wordt geraakt maar ook de taligheid kan worden aangetast en het algemeen welzijn.
Iedere overlever van seksueel geweld moet kunnen beschikken over informatie die haar/zijn
welzijn kan verbeteren op een duurzame manier.
De zorgcentra na seksueel geweld moeten een gestandaardiseerde sporenafname en
gestandaardiseerd onderzoek toepassen.
De verzamelde sporen moeten in de zorgcentra bewaard worden, ook wanneer het slachtoffer
niet onmiddellijk klacht wil neerleggen.

Mensenhandel van meerderjarigen:
- Dit mag niet louter een verzwarende omstandigheid zijn maar het moet bepaald worden als een
constitutief element.
Justitie
De Vrouwenraad vraagt op federaal niveau:

72

De vagina is een kwetsbaar orgaan met meer dan dubbel zoveel zenuwuiteinden als bij de geslachtsorganen
van de man.
Er zijn een aantal studies; o.a.:
- Beck, J.J., et al., Multiple pelvic floor complaints are correlated with sexual abuse history
-Gola, Hannah, and others. "Victims of Rape Show Increased Cortisol Responses to Trauma Reminders: A
Study in Individuals with War- and Torture-Related PTSD. "Psychoneuroendocrinology 37 (2012):213-20.
-Meston, Cindy M. "Sympathetic Nervous System Activity and Female Sexual Arousal" In "A symposium:
Sexual Activity and Cardiac Risk" American Journal of Cardiology 86 (July 20, 2000): 30F-34F.
-Meston, Cindy M., and Boris B. Gorzalka. "Differential Effects of Sympathetic Activation on Sexual Arousal in
Sexually Dysfunctional and Functional Women".
-Warnock, J.J. "Female Hypoactive Sexual Desire Disorder: Epidemiology, Diagnosis and Treatment." Journal
of Sexual Medicine 3 (May 3 , 2006): 408-18.
-Yoon, H. and others. "Effects of Stress on Female Rat Sexual Function" International Journal of Impotence
Research: Journal of Sexual Medicine 17 (2005):33-38.
-Zaviacic, Milan. The Human Female Prostate: From Vestigial Skene's Paraurethral Glands and Ducts to
Woman's Functional Prostate. Bratislava: Slovak Academic Press, 1999.
- een ted talk over Titilation Vs Coercie van Carin Bondar, The birds and the bees are just the beginning
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Meer sensibilisering, vorming en specialisatie van magistraten.
De oprichting van een zedensectie in elk gerechtelijk arrondissement.
De oprichting van een expertisecel Zeden in elk gerechtelijk arrondissement waarvan
vertegenwoordigers van het parket, de federale en lokale politie, de ziekenhuizen en de
hulpverlening deel uitmaken.
Uniforme werkmethodes om dossiers op een coherente wijze te behandelen.
Het uitwerken van een werkproces/referentiedocument voor de magistraten.
Een houding van objectiviteit en respect vanwege de magistraten en het zich aan de feiten van
het seksueel delict houden.
Een aanpassing van de lijst met redenen van seponering dringt zich op en dit moet gebeuren op
een niet-stereotyperende wijze. Magistraten moeten altijd duidelijk motiveren aan slachtoffers
waarom hun zaak geseponeerd wordt.
Om het seponeringsbeleid tegen te gaan:
- zouden beter specifieke magistraten ingezet worden, die kennis van zaken hebben; de
zogenaamde referentiemagistraten die enkel dergelijke zaken (daders van geweld)
opvolgen; het mag geen ‘bijkomende taak’ voor een referentiemagistraat zijn.
- Een andere piste is regelmatig opleidingen voorzien voor magistraten in geval het beleid
niet kiest voor referentiemagistraten.
- Een andere mogelijkheid is het oprichten van een expertiseteam (kwaliteitscontrole van de
beslissingen).
Een snelle en efficiënte tussenkomst van de magistraten ten opzichte van de dader(s), ook om
recidive te vermijden. Een snelle doorverwijzing van de dader door de onderzoeksrechter.
Voor minderjarige daders:
- Voor minderjarige daders boven zestien jaar de automatische uithandengeving door het
jeugdparket en het dossier correctioneel behandelen, ofwel een gelijkschakeling met de
seksuele meerderjarigheid.
- Voor minderjarige daders onder of boven zestien jaar, verzwarende omstandigheden voor
specifieke gevallen zoals groepsverkrachtingen en de automatische uithandengeving door
het jeugdparket en het dossier correctioneel behandelen, ofwel een gelijkschakeling met de
seksuele meerderjarigheid.
- Voor minderjarige daders een opgelegde adequate psychologische begeleiding die
onmiddellijk moet opgestart worden.
- Een betere/vlottere samenwerking tussen de parketten en de jeugdrechters.
Automatisering koppeling veroordelingen op strafrechtelijk en burgerrechtelijk vlak; ook bij
niet-veroordeling moet de case in een databank worden opgenomen om het beleid te stofferen,
aan te sturen en risico’s in te schatten.
Vervroegde vrijlating: een onderzoek naar de motieven van de rechters om te kiezen voor een
bepaalde modaliteit van vervroegde vrijlating, rekening houdend met de ernst van het misdrijf
(bv. éénmalig feit, serieverkrachter, recidive, groepsverkrachting, leeftijd dader,...). Bij
voorwaardelijke invrijheidstelling moeten strafuitvoeringsrechtbanken betrokken worden;
Enkelband voor seksueel delinquenten: enkel voor daders die de gevangenis verlaten na een straf
van langer dan drie jaar en die waarvoor het elektronisch toezicht wordt opgelegd door een
strafuitvoeringsrechtbank, op grond van een evaluatieonderzoek door het team dat ook de
opgelegde behandeling heeft opgevolgd.
Er is nood aan recidivemonitoring.
Voor het fenomeen van de groepsverkrachting: de oprichting van een expertenwerkgroep;
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De automatische opstart van een procedure voor de vrijstelling van de gerechtskosten voor het
slachtoffer.
Een studie/evaluatie van de vergoedingen uitgekeerd aan slachtoffers van verkrachting en
aanranding van de eerbaarheid - ook de vergelijking met de vergoedingen die worden
uitgekeerd door het Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - en vervolgens op
basis van deze evaluatie criteria voor het begroten van deze vergoedingen.

Alcohol en drugs
De Vrouwenraad vraagt op federaal en Vlaams niveau:
-

-

-

-

-

-

Een fenomeenonderzoek naar seksuele geweldpleging/verkrachting onder invloed van alcohol
en/of drugs (de zogenaamde DFSA) waarbij zowel de situatie van het slachtoffer als van de
dader (ook in het kader van groepsverkrachting) wordt onderzocht.
Dat er bij de afname van de set seksuele agressie steeds gezocht wordt naar sporen van alcohol
en/of drugs en dat de resultaten geregistreerd worden en dat indien de resultaten positief zijn,
er effectief iets met dit bewijsmateriaal gedaan wordt.
Dat er ook rekening gehouden wordt met niet-biologisch bewijsmateriaal, zoals getuigenissen
van derden, eventueel beeldmateriaal van openbare camera’s,….
Dat er bij het verhoor door de politie gevraagd wordt naar (on)vrijwillige inname/toediening van
alcohol of andere drugs en dat dit genoteerd wordt in het PV; in de opleiding en bijscholing
moet ook het fenomeen DFSA vervat zitten (eerste zorgen, sporen, vooroordelen vermijden,…).
Dat er op basis van de strafrechtelijke bepalingen in buitenlandse wetgevingen over DFSA de
mogelijkheden onderzocht worden om DFSA als een verzwarende omstandigheid of als
afzonderlijke misdrijven (vier vormen) in het Strafwetboek op te nemen.
Dat slachtoffers gesensibiliseerd worden om hun eventuele schuldgevoelens opzij te zetten en
deze vorm van seksueel geweld niet te minimaliseren en zo snel mogelijk aangifte zouden doen,
zodat er via de set seksuele agressie nog naar sporen van alcohol en/of drugs kan gezocht
worden.
Preventie via het onderwijs en de JAC’s met uitleg over de vier vormen van DSFA, de
mogelijkheden om dit te melden of om aangifte te doen.

Slachtoffers
De Vrouwenraad vraagt op federaal niveau:
-

-

73

De overheden moeten voldoende middelen blijven voorzien om de Zorgcentra na seksueel
geweld in gans België uit te rollen en permanent bekend te maken.
Voorwaarden en modaliteiten opstellen om te voorzien in de terugbetaling van juridische en
medische kosten die slachtoffers moeten betalen.
Dat de intenties die door de federale ministers van Gelijke kansen, Justitie en Sociale Zaken en
Volksgezondheid tijdens de studiedag over verkrachting op 8 maart 2013 worden omgezet in
beleidsmaatregelen. 73
Dat regering de aanbevelingen van de resolutie van 12 januari van de Belgische Kamer van
Volksvertegenwoordigers over de problematiek van de verkrachtingen uitvoert.

De Senaat, Colloquium over seksueel geweld. Internationale vrouwendag, 8 maart 2013. Handelingen
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De verjaringstermijn van de klachten bij meerderjarige slachtoffers moet net zoals voor
minderjarigen minstens 15 jaar bedragen of zelfs opgeheven worden.
Er is alleszins nood aan een ruimer debat over verjaringstermijnen; zie ook het Advies van de
Hoge Raad van Justitie (30 maart 2011): een andere aanvangsdatum wordt voorgesteld,
namelijk wanneer het slachtoffer de leeftijd van 25 jaar bereikt en omwille van volgende
redenen: “voor het slachtoffer is het enorm moeilijk om direct na de feiten klacht in te dienen.
Dit komt door het psychisch overwicht van de dader, gevoelens van schuld en schaamte, angst,
… Vaak vormt een concrete, latere gebeurtenis pas een aanleiding tot aangifte doen.
Bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer ziet dat de dader nog andere slachtoffers maakt. De
huidige aanvang van de verjaringstermijn houdt onvoldoende rekening met de moeilijkheden
die de slachtoffers ondervinden om te spreken over de feiten waarvan zij het slachtoffer werden
en houdt ook onvoldoende rekening met de sociologische realiteit waarin kan worden
aangenomen dat mensen vandaag slechts tegen hun dertigste hun gezin en beroep uitbouwen”.
Verkrachting in het buitenland: een infonummer/draaiboek (FOD Buitenlandse zaken, FOD
Justitie – Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - ambassades) om personen die in
het buitenland verkracht zijn onmiddellijk (24u/24u) optimaal te kunnen begeleiden in het land
waar het delict heeft plaatsgevonden en achteraf in België.

Op federaal en Vlaams niveau:
- Onderzoek naar de mogelijkheid van uitbouw van acute traumaconsultatie na verkrachting,74
naar analogie met wat er in het buitenland bestaat: bijvoorbeeld: telefoon en/of chatadressen
van traumapschychologen ‘seksueel geweld’, die snel geconsulteerd kunnen worden en die
adviseren over welke hulp nodig en gewenst is, over de to do’s and don’ts in de gegeven situatie,
over doorverwijzing naar hulpverlening of politie in de buurt van slachtoffer, over de reacties die
het slachtoffer zal ondervinden van professionals en de naaste omgeving. Die acute anonieme
en snelle deskundige consultatie is belangrijk: slachtoffers die nog niet bij hun huisarts,
hulpverlening of politie terecht kunnen of willen, kunnen hier de vragen stellen. De
traumapsychologen moeten uiteraard eerst gevonden en opgeleid worden.

74

Waarom acute traumataconsultatie? De eerste automatische reactie van een slachtoffer is vaak "dat mag
nooit naar buiten komen". Slachtoffers ervaren intense emotionele en lichamelijke reacties tijdens en vlak na
de verkrachting. Ze wensen hun uiterste best te doen om ‘normaal’ te doen en om te vergeten. Maar door het
zwijgen komen slachtoffers in een isolement terecht, door te verzwijgen verergeren de gevolgen van een
trauma en remt de verwerking af. Slachtoffers zijn ook bang van herbeleving en sluiten de beelden uit. Het
onderdrukken is echter heel contraproductief en veroorzaakt juist meer herbeleving. Slachtoffers gaan ook
vermijdingsgedrag vertonen en dat leidt dus tot grote beperkingen in het leven. Herbeleving, vermijding en
alertheid zijn symptomen van PTSS (post traumatische stress stoornis). Na verkrachting is de kans op PTSS
groter dan na enkele andere vormen van trauma's. Om redenen dat het trauma geheim wordt gehouden - het
gaat om interpersoonlijk geweld - is er vaak sprake van doodsbedreiging, niet zelden zijn er fysieke letsels en
voelt het slachtoffer zich schuldig. Door te zwijgen wordt de herbeleving extra angstaanjagend. Slachtoffers
verliezen vaak de controle en greep op hun dagelijks leven en voelen zich machteloos, hun leven raakt
ontwricht, ze raken het vertrouwen in zichzelf en andere mensen kwijt, net als de zekerheid van het bestaan
en ze ontwikkelen een idee van eigen kwetsbaarheid. PTSS is vaak chronisch.
De normale oplossing is goede opvang en ondersteuning van politie, hulpverlening en een sociaal netwerk kan
helpen de ontwikkeling van de langdurige klachten tegen te gaan of te verminderen. Er bestaat in Vlaanderen
de lijn 1712 en in het Franstalig landsgedeelte SOS Viol voor het eerste gesprek. In Vlaanderen is er ook
eerstelijnshulpverlening bij de CAW’s. Maar voor slachtoffers blijkt daar een gesprek aangaan vaak ook al een
te grote stap.
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Op Vlaams niveau:
- Verkrachting op school: in 2008 waren er in België 88 verkrachtingen binnen de schoolgebouwen.
Er moeten meer gedetailleerde gegevens gepubliceerd worden over de slachtoffers en de
daders (geslacht, leeftijd, leerlingen, onderwijzend personeel,…).
- Onthaal en opvang: het opstellen van normen en criteria voor het onthaal en de opvang van
slachtoffers van seksueel geweld en evaluatiemomenten. Het slachtoffer moet kunnen rekenen
op professionaliteit, objectiviteit en een deontologisch verantwoorde houding in de relatie met
de politie, parket/justitie en hulpverlening.
Daders
De Vrouwenraad vraagt op federaal niveau:
-

-

-

De wet van 20 juli 2015 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat de mogelijkheid
van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft (onderzoek op HIV en andere
seksueel overdraagbare aandoeningen) moet operationeel worden.
De controle op het naleven van de voorwaarden bij voorwaardelijke invrijheidstelling moet
geoptimaliseerd en ge-uniformiseerd worden.
Onderzoek naar de mogelijkheid om het Zweeds systeem in België (alle zedendelinquenten in
één gevangenis) toe te passen of het oprichten van steunpunten van de gespecialiseerde
diensten in begeleiding of behandeling binnen de gevangenissen. Tijdens de periode in de
gevangenis kan de behandeling al opgestart worden. Zodra de veroordelingsbeslissing definitief
is moet de door de rechter opgelegde behandeling starten. Kortom: een verplichte behandeling
van seksuele delinquenten: zowel behandeling in de gevangenis als opvolging na de
invrijheidstelling.
Studie over daderprofielen in België: een (literatuur)studie over daders van seksueel geweld m/v
om meer inzicht te krijgen in hun profielen en handelswijzen; mogelijkheden van risicotaxatie75
instrumenten en/of integrale diagnostiek ; met beleidsaanbevelingen: bijvoorbeeld individuele
behandelplannen,… en dit alles op een gendergevoelige wijze (zie hieronder bij vrouwelijke en
mannelijke zedendelinquenten).

Op Federaal en Vlaams niveau:
-

-

Daderprogramma’s moeten methodologisch en evidence-based verlopen.
Dadertherapie moet rekening houden met de positionering van de dader ten opzichte van het
delict of de delicten, ten opzichte van het slachtoffer of de slachtoffers en er moet
responsabilisering zijn ten opzichte van de gepleegde feiten.
Plegers (seksueel; intrafamiliaal,…) moeten verantwoording afleggen en er moet een concept
(multidisciplinair) voor uitgewerkt worden dat rekening houdt met:
- Change – Gedragsverandering
- Triggers laten wegvallen (support van problemen en risicofactoren)
- Disrupt (voorwaarden koppelen)

75

Zelfrapportage, gedragsobservatie, collaterale informatie, Psychofysiologische en Neuropsychologische
instrumenten (zie: Verslag seminar Zedendelinquenten: een klasse apart?)
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Dadercentra moeten voldoende personeel hebben en financiële middelen ontvangen.
Aangepaste centra met een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak voor de behandeling en
begeleiding van minderjarige plegers van seksuele misdrijven.
Er is nood aan een netwerk/samenwerking van betrokken organisaties die te maken hebben met
dadertherapie, gezien de vaak complexe situaties.
Naast tertiaire preventie (= preventie van recidive) moet ook ingezet worden op primaire
preventie, namelijk focussen op potentiële daders zoals in Vlaanderen al gebeurt (met bv. St p It
Now).
Onderzoek naar seksueel geweld gepleegd door vrouwelijke plegers.
Er moet meer gewerkt worden op sensibilisatie van plegers die (seksueel) geweld in de relatie
gebruiken en er moet een geschikt en motiverend aanbod voor uitgewerkt worden zodat daders
zelf iets aan hun probleem kunnen doen in plaats van te wachten tot justitie tussenkomt.
Er is nood aan expertise/een dienst specifiek voor minderjarigen waarvan ouders, grootouders,
broers, zussen, daders zijn.

In Vlaanderen:
-

-

Meer daderprogramma’s; niet ad hoc.
Er zijn daderprogramma’s voor veroordeelden (bijvoorbeeld in ruil voor vervroegde
vrijlating) en anderzijds stromen daders ook in alternatieve maatregelen in.
‘Stop it now’: de website voor mensen met pedofiele gevoelens is een goed initiatief maar is
nog onduidelijk op het vlak van voorwaarden; je mag geen verslaving hebben of een
psychiatrisch verleden om toegang te hebben.
Een specifiek aanbod voor daders met een mentale beperking, dubbele diagnose,….
Middenveld, slachtofferorganisaties en vrouwenbeweging betrekken.

Opleidingen
De Vrouwenraad vraagt op federaal en Vlaams niveau:
-

-

De integratie van een module psychotraumautische gevolgen voor het slachtoffer van een
verkrachting, met name over de fenomenen van dissociatie en decorporalisatie, in de
opleidingen van politie, advocaten, magistraten, artsen, psychiaters, verpleegkundigen,
psychologen, psychotherapeuten, hulpverleners in de eerste en tweedelijnszorg,….
Een steunpunt voor professionals die met allerlei vragen over dissociatie en decorporalisatie
terecht kunnen en kunnen overleggen met elkaar.
Slachtoffers van verkrachting moeten vanaf het moment dat ze dit melden, bij welke instantie
dan ook, ingelicht worden over de psychotraumatische gevolgen.
Verspreiding van info over psychotraumatische gevolgen van verkrachting bij het grote publiek.

Sensibilisering en informatiecampagnes
De Vrouwenraad vraagt op federaal en Vlaams niveau:
-

Blijvend informatiecampagnes over seksueel geweld (sensibilisering van jongeren voor de
problematiek en over ongewenst seksueel gedrag) opzetten.
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Bewustmakingscampagnes om de daadwerkelijke aangifte van seksueel geweld te stimuleren
zodat de medische, psychologische en juridische opvolging van de slachtoffers verzekerd wordt.

Seksueel geweld – grensoverschrijdend gedrag
Seksueel misbruik door professionals in gezagsrelaties
Dit thema sluit aan bij verkrachting en aanranding van de eerbaarheid maar de feiten gebeuren in
een specifieke context.
Duiding zie: Vrouwenraadaanbevelingen inzake seksueel misbruik van professionals in de
gezondheidszorg en in de hulpverlening, 14 mei 2009


Omzetting van onze aanbeveling inzake de reglementering van alle gezondheidszorgberoepen:
erkenning van klinisch psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten: zie: Wet van 10 april
2014 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen: In het KB nr. 78, wordt voor alle gezondheidszorgbeoefenaars een
dringende schorsingsprocedure ingevoerd, die aan de geneeskundige commissies wordt
toevertrouwd bij een ernstig risico voor de volksgezondheid of voor de fysieke integriteit van de
patiënten.

Federaal beleid
De Kerk richtte in 2000 een “Interdiocesane commissie voor de behandeling van klachten wegens
seksueel misbruik in de pastorale relatie” op maar die commissie werd niet echt operationeel. Begin
2000 was er dan een doorstart toen de Kerk een “Commissie voor de behandeling van klachten
wegens seksueel misbruik in een pastorale relatie” oprichtte onder leiding van prof. Peter
Adriaenssens.
De slachtoffers konden zich tot 31 oktober 2012 tot het Centrum voor Arbitrage 76 richten.
Bij de 10 opvangpunten zijn in totaal 323 meldingen binnengelopen. Telt men de 628 klachten die
bij het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik werden ingediend op bij de 323 meldingen
bij de opvangpunten, dan komt dit uit op in totaal 951 klachten.
Van de 323 meldingen bij de opvangpunten kwamen 257 klachten uit het Nederlandse taalgebied,
19 uit het aartsbisdom Mechelen-Brussel (meldingen in het Nederlands en het Frans samen) en 47
uit het Franstalige taalgebied; 256 klachten werden door de slachtoffers zelf ingediend; 30 door
familieleden van de slachtoffers; 34 door andere instanties en 3 door misbruikplegers. Van de
slachtoffers die bij de opvangpunten melding van misbruik hebben gemaakt, waren er 5 jonger dan
18 jaar; 1 tussen 18 en 20 jaar; 7 tussen 20 en 40 jaar; 44 tussen 40 en 60 jaar en 39 ouder dan 60 jaar.
71 % van de slachtoffers waren mannen, 29 % waren vrouwen. Op het ogenblik van de feiten was
25 % jonger dan 10 jaar en 92 % jonger dan 18 jaar (de 25 % jonger dan 10 jaar inbegrepen). De
periode waarin de feiten zich hebben voorgedaan, varieert als volgt: 5 % vóór 1950; 20 % tussen
1950 en 1960; 38 % tussen 1961 en 1970; 21 % tussen 1971 en 1980; 9 % tussen 1981 en 1990; 4 %
tussen 1991 en 2000; 3 % na 2000. Slechts 16 % dateert van de jongste 30 jaar. 94 % van de

76

Het Centrum voor arbitrage werd opgericht door de Kamercommissie Seksueel Misbruik in de Kerk om
slachtoffers van misbruik te vergoeden.
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misbruikplegers waren mannen. Op het ogenblik van de feiten waren 46 % van de misbruikplegers
priesters; 43 % waren religieuzen of broeders. Toen de feiten werden meegedeeld, was de leeftijd
van 22 % van de misbruikplegers onbekend; 4 % waren jonger dan 40 jaar, 9 % tussen 40 en 60 jaar,
3 % tussen 60 en 70 jaar, 19 % ouder dan 70 jaar en 43 % waren overleden.77

De Kamercommissie seksueel misbruik
De parlementaire werkzaamheden naar aanleiding van dit gegeven gingen van start bij een
beslissing van de Kamer van 28 oktober 2010 om over te gaan tot de instelling van een bijzondere
commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een
gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk. Deze commissie stelde een rapport op van 483 pagina's
met 69 verschillende aanbevelingen.

Vlaams beleid
In 2012 keurde de Vlaamse regering o.a. volgende engagementsverklaringen goed:
- Engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de
sportsector van 29 februari 2012.
- Engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in het
onderwijs van 29 februari 2012.
- Engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de
jeugdsector van 29 februari 2012.
- Engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de
hulpverlening en de kinderopvang van 1 maart 2012.
Er werd een kennisplatform opgericht waarbij de betrokken ministers (welzijn, onderwijs, werk en
sport, cultuur en media) zich engageerden voor kennisverruiming en -deling, algemene
ondersteunende en sensibiliserende acties naar het ruime publiek, het gepast omgaan met de
integriteit van kinderen en jongeren in de betrokken sectoren, het aanbod van gepaste
ondersteuning en hulp aan minderjarige slachtoffers en daders van grensoverschrijdend gedrag en
misbruik.
Voor de periode 2012-2016 werd een beleidsoverschrijdende engagementsverklaring opgesteld
waarin de sectoren Welzijn (Integrale Jeugdhulp), Onderwijs, Jeugdwerk, Kinderopvang en Sport
zich engageerden om:
- seksuele en lichamelijke integriteit van kinderen en jongeren te vrijwaren (en psychische);
- aandacht te besteden aan positieve benadering van seksuele ontwikkeling;
- preventief op te treden tegen risico’s en gevaren;
- een uitgewerkt reactiebeleid te hebben.
De Vlaamse regering keurde op 21 maart 2014 een besluit goed over het beleid rond preventie van
en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in gezondheids- en woonzorgvoorzieningen.
Het gaat om ouderenvoorzieningen, thuiszorgvoorzieningen, (psychiatrische) ziekenhuizen,
initiatieven voor beschut wonen en centra voor geestelijke gezondheidszorg, waar men soms
geconfronteerd wordt met vormen van agressie, onbehoorlijke bejegeningen of ongewenste
seksuele gedragingen tegenover de gebruikers van deze voorzieningen. Het beleid omvat drie
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http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0767/54K0767001.pdf , p. 26-27.
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aspecten hierover: klachtenbehandeling, ontwikkeling van een intern beleid binnen elke voorziening
en de verplichte melding bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
In het zittingsjaar 2013-2014 richtte de minister van Welzijn naar aanleiding van berichten over
vroeger grensoverschrijdend gedrag door steunfiguren in jeugd- en onderwijsinstellingen, het
expertenpanel historisch misbruik op. Het panel kreeg de opdracht om na te gaan welke aanpak het
best zou bijdragen tot de erkenning en verwerking van het leed van slachtoffers van historisch
misbruik. Vaak dateerde dat misbruik van veel vroeger. Het Vlaams parlement gaf op 22 april 2014
publieke erkenning voor het leed van slachtoffers van historisch geweld en misbruik en sprak ook
zijn verontschuldigingen uit. Het Vlaams parlement gaf op 22 april 2014 publieke erkenning voor het
leed van slachtoffers van historisch geweld en misbruik en sprak ook zijn verontschuldigingen uit.
Welzijn Vlaanderen nam het initiatief voor volgende onderzoeken 78:
- Eindrapport van het expertenpanel ‘Ondubbelzinnig kiezen voor erkenning – Historisch
geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen – Analyse, duiding
en beleidsaanbevelingen, 9 december 2013.
- Rapport over het ‘Experimenteel project 1712. Aanpak misbruik van volwassenen in
gezagsrelaties – 1 januari 2013 tot 31 oktober 2013 – Werkingsverslag en
beleidsaanbevelingen.
Uit het Eindrapport van het expertenpanel: De 1712-medewerkers kregen eind april 2013 de
opdracht om alle meldingen en vragen m.b.t. actueel en historisch geweld en misbruik nauwgezet te
registreren: de eerste rapportageperiode (29 april -17 mei 2013) : 176 unieke meldingen; de tweede
rapportageperiode (22 mei-19 juni 2013): 22 unieke meldingen; de derde rapportageperiode (20 juni
tot en met 9 september 2013): 7 unieke meldingen. Geen gegevens naar geslacht.
Het Rapport over het Experimenteel project 1712 publiceerde volgende cijfers: Het ging om 54
situaties. De aangemelde cliënten/slachtoffers waren in 44 situaties vrouwen. De
hulpverleners/vermeende plegers waren in 40 gevallen van het mannelijk geslacht.
Binnen het Vlaams Parlement is er een Commissie Grensoverschrijdend Gedrag in de Sport
ingesteld naar aanleiding van getuigenissen over ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag in de
Vlaamse Judofederatie (mei-juni 2017). In de nasleep van de #MeToo werd deze commissie
uitgebreid naar alle sectoren zonder daarbij de domeinen zelf op te sommen. Deze Commissie
inzake Grensoverschrijdend gedrag vergaderde tussen 9 november 2017 en 17 juni 2018 en
organiseerde hoorzittingen over de situatie in de diverse Vlaamse sectoren.
De Commissie kwam tot een gedragen conclusie (een heel pakket maatregelen), dat op
verschillende punten inzet (cultuuromslag, slachtoffers en daders).
Sensoa somde in een hoorzitting in de commissie grensoverschrijdend gedrag in het Vlaams
Parlement op 28 september 2017 enkele knelpunten op (toen lag de focus in deze commissie vooral
op sport). Deze knelpunten worden tevens onderschreven door het onderzoeksteam van VOICE

78

Het rapport over historisch misbruik van experts, onder leiding van kinder- en jeugdpsychiater Peter
Adriaenssens dat midden december 2013 werd voorgesteld. Het Rapport over een kindvriendelijker 1712
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(Erasmus+ project 'VOICE: Voices for truth and dignity - combatting sexualized violence in sport
through the voices of those affected' - 2016). Sensoa werkte mee aan dit onderzoek.
Zowel Sensoa als de onderzoekers vrezen voor opvolging van de monitoring van de meldingen na
afloop van het project. Dus voor zowel onderzoek, monitoring & evaluatie, verplichte
minimumstandaarden als gehoor en opvang slachtoffers (in casu de sport) blijft Vlaanderen slecht
scoren. Sensoa pleit alvast voor een structurele verankering van hun tools om de problematiek van
seksueel overschrijdend gedrag aan te pakken.
Sensoa werkte ook raamwerken uit voor diverse contexten: (naast de sportsector), het onderwijs,
het jeugdwerk, de kinderopvang en alle sectoren van integrale jeugdhulp). Het materiaal is alvast
aanwezig, nu nog de verankering. Op verschillende domeinen dient de problematiek aangepakt. Zo
zou bijvoorbeeld met betrekking tot de weerbaarheid van jongeren, de leerkracht lichamelijke
opvoeding een brugfunctie kunnen vervullen door educatie te geven over integriteit.
In diezelfde hoorzitting pleitte het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW) – ondertussen
opgegaan in het Steunpunt SAM/Mens en Samenleving - voor een algemene cultuurverandering
(praten over zowel positieve als negatieve seksualiteit) en voor een vermindering van de
prestatiedruk zodat ouders meer tijd hebben om bij hun kinderen te zijn. Ook moeten
genderstereotypen en de patriarchale cultuur worden doorbroken. Tegelijkertijd moet er oog zijn
voor mannelijke slachtoffers en vrouwelijke plegers. Het SAW onderschrijft verder de aanbevelingen
van Sensoa.
De Vlaamse minister van Sport plande alvast een totaalaanpak: de verschillende sportfederaties
zouden een volledig beleid voeren rond grensoverschrijdend gedrag moeten voeren. Binnen zo'n
totaalaanpak kan het bewijs van goed gedrag en zeden een onderdeel zijn. De meeste federaties,
waaronder ook Voetbal Vlaanderen, doen dat (nog) niet. Tussen Sport Vlaanderen en de 47
gesubsidieerde sportfederaties is alvast sedert eind 2017 een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten. Het gaat onder meer over het aanstellen van een aanspreekpunt integriteit (API), het
opstellen van een stappenplan om meldingen van grensoverschrijdend gedrag te behandelen en het
voorzien van een tuchtrechterlijk systeem. Dit staat op stapel en dient nog in praktijk gebracht.
Na afronding van de hoorzittingen van de Commissie grensoverschrijdend gedrag, stemde de
Commissie de Resolutie betreffende voorstellen voor het versterken van de
beleidsdomeinoverschrijdende aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag (4 juli 2018), met
volgende aanbevelingen voor de regering:
Een eerste speerpunt is de vraag om de instrumenten die in de verschillende domeinen al bestaan, in
kaart te brengen, te evalueren en bij te sturen waar nodig. Het is de bedoeling om ze breder in te
zetten, over de grenzen van beleidsdomeinen heen. Daarbij wordt ook gevraagd om de al
geïnstalleerde aanspreekpunten verder te ondersteunen. In het onderwijs bepleiten de indieners van
het voorstel van resolutie de versterking van seksuele en relationele vorming in de eindtermen, en
een dialoog met de lerarenopleiders over de vorming van zowel nieuwe als ervaren leerkrachten.
Een derde belangrijk element is de vraag om de hulplijnen bekender en bereikbaarder te maken, en
om een performant registratiesysteem van meldingen van grensoverschrijdend gedrag te creëren,
met het oog op beleidsevaluatie. In dat verband vragen de indieners ook om een mediarichtlijn te
overwegen over het vermelden van de hulplijn 1712, naar analogie met de richtlijnen over
berichtgeving rond zelfdoding en het vermelden van de hulplijn 1813. De indieners van het voorstel
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van resolutie bevelen ook een actievere informatieuitwisseling tussen politie en justitie aan, over
lopende onderzoeken en veroordelingen voor zedenfeiten. Ze vragen ook om het uittreksel van het
strafregister 569-2 te verplichten voor werknemers in loondienst of zelfstandigen die een
verantwoordelijkheid voor minderjarigen dragen, en dat in alle sectoren.
Concreet vraagt het Vlaams parlement aan de regering:
1° de lopende en geplande beleidsacties in het kader van de actieplannen voor de bevordering en
bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp
en de kinderopvang, het onderwijs, en de jeugd- en sportsector voort te zetten en daadkrachtig uit
te voeren;
2° het Raamwerk Seksualiteit en Beleid, zoals dat al bestaat voor het onderwijs, de kinderopvang,
het jeugdwerk, de integrale jeugdhulp en de sportsector, in overleg met de betrokken sectoren te
evalueren en te verbeteren, en daarnaast te bekijken in welke mate er behoefte is aan een
uitbreiding naar andere sectoren;
3° erover te waken dat ook de nieuwe eindtermen een voldoende versterking bieden aan seksuele
en relationele vorming en ervoor te zorgen dat die aandacht ook blijkt uit de leerplannen van de
onderwijsverstrekkers en de opvolging door de onderwijsinspectie, zodat in het leerplichtonderwijs
die versterking van seksuele en relationele vorming vorm krijgt. Daarnaast wordt gevraagd om de
dialoog aan te gaan met de instellingen van hoger onderwijs die de lerarenopleiding aanbieden,
opdat leerkrachten verder of blijvend gevormd worden om met dit thema om te gaan;
4° de verschillende instrumenten en tools in de verschillende beleidsdomeinen en velden verder in
kaart te brengen, duurzaam te evalueren en bij te sturen, zoals Grenslijn momenteel doet, en
daarnaast te stimuleren om die instrumenten en tools meer en beter in te zetten in de praktijk over
verschillende beleidsdomeinen heen;
5° prioriteit te blijven geven aan de uitbreiding van zowel de bekendheid als de bereikbaarheid van
1712, nupraatikerover.be, Awel, CLBChat en Stop it now, zodat de toeleiding naar die hulplijnen en
de doorverwijzing naar hulpverlening, en zo nodig naar hulpdiensten en politie, gemakkelijker
worden onder andere door langere openingstijden, chatfuncties en, als dat relevant is, een betere
zichtbaarheid van hulplijnen op websites van organisaties en verenigingen die gesubsidieerd worden
door de Vlaamse overheid;
6° werk te maken van een performant registratiesysteem van meldingen van grensoverschrijdend
gedrag, al dan niet onder de koepel van 1712, dat sectoroverschrijdend gebruikt kan worden en kan
bijdragen aan beleidsevaluatie en -verbetering;
7° verdere ondersteuning en opleiding te organiseren voor aanspreekpunten integriteit, zowel voor
gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde organisaties en verenigingen uit alle sectoren die daar
behoefte aan hebben;
8° de dialoog te blijven aangaan met de verschillende sectoren om te analyseren hoe de preventie
en aanpak van grensoverschrijdend gedrag sterker uitgebouwd kan worden in het kwaliteitsbeleid
van de organisaties en verenigingen, rekening houdend met de eigenheid van de sector, en die
aanpak te evalueren en eventueel bijvoorbeeld op basis van een risicoanalyse bij te sturen;
9° bij de beoordeling van het label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ aandacht te schenken
aan het lokale beleid dat gericht is op de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag;
10° in samenspraak met relevante actoren te onderzoeken of nieuws- en informatieberichtgeving
over geweld op kinderen en jongeren en over misbruik van hen, of zelfs fictie waarin geweld ten
aanzien van jongeren voorkomt, het voorwerp kunnen uitmaken van mediarichtlijnen over de
vermelding van de hulplijn 1712, naar het voorbeeld van de richtlijnen over berichtgeving rond
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zelfdoding (1813);
11° het uittreksel van het strafregister 569-2, het model bestemd voor het uitoefenen van een
activiteit in contact met minderjarigen (artikel 569, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering)
te verplichten voor werknemers die in loondienst zijn of als zelfstandige werken én die een
verantwoordelijkheid dragen over minderjarigen;
12° de problematiek van grensoverschrijdend gedrag onder de aandacht te houden van politie en
justitie, en in het bijzonder in te zetten op een actievere informatie-uitwisseling met de betrokken
verenigingen en organisaties over lopende onderzoeken en veroordelingen inzake zedenfeiten door
middel van onder andere het inzetten van contactmagistraten, zoals nu al in de onderwijssector
gebeurt.

De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
Dat deze en de volgende regering werk maken van de aanbevelingen van het Vlaams parlement die
in de resolutie betreffende voorstellen voor het versterken van de beleidsdomeinoverschrijdende
aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag staan opgesomd. Het lijkt ons zinvol dat alle bevoegde
ministers hierover ook overleg plegen met betrokken middenveldorganisaties.
Er nieuwe zijn in 2018 nieuwe eindtermen opgesteld voor de eerste graad in het secundair
onderwijs. Twee van die eindtermen handelen specifiek over intieme relaties en seksualiteit (1.7 en
1.8). Bovendien zijn er aanknopingspunten bij de eindtermen 4.5, 4.6 en 4.7 over mediawijsheid; bij
de eindtermen 5.1 tot 5.4 over de sociaal-relationele competenties; bij 6.30 over de menselijke
voortplanting.
De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
Alle scholen moeten een beleid rond relaties en seksualiteit voeren, dat duidelijk maakt voor
personeel en leerlingen wel gedrag gepast is op school en daarbuiten. Een te gebruiken tool
daarvoor is het Raamwerk Seksualiteit en Beleid van Sensoa.
In de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad, die ontwikkeld worden, moet er eveneens
aandacht zijn voor relaties, seksualiteit en integriteit.
Er moet aandacht zijn voor hoe omgaan met verschillende achtergronden en denkkaders.

Onderzoek in Vlaamse sectoren
Culturele en mediasector
Een enquête van de onderzoeksgroep CuDOS Vakgroep Sociologie UGent (juni 2018) 79 toont dat de
helft van de vrouwen (51%) in de culturele- en mediasector in het voorbije jaar grensoverschrijdend
gedrag ondervond tegenover 18% van de mannen.
79

De vakgroep sociologie van de UGent stuurde in april en mei 2018 via mail een enquête naar meer dan 8.000
mensen, werkzaam in de culturele en mediasector. 2.100 mensen, de helft mannen en de helft vrouwen
vulden de vragenlijst in. In andere sectoren is er nog geen onderzoek gebeurd.
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45% van de vrouwen (1.000 vrouwelijke respondenten) kreeg te maken met communicatie
grensoverschrijdend gedrag, 23% ondervond ongewenste fysieke of seksuele toenadering en 3%
werd gedwongen of gechanteerd tot seksueel contact. Slechts 17% van de slachtoffers van
gedwongen seks nam contact op met een vertrouwenspersoon, de leidinggevende of de politie. 80
Het onderzoek resulteerde in een Actieplan grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en
audiovisuele sector (26/06/2018).
Het actieplan bevat geen specifieke maatregelen om mannelijke slachtoffers te bereiken.81

De seksuele pleger in de sport
Een onderzoek uit 2018 tracht de plegerkenmerken van seksuele plegers in de sport te clusteren. 82
De studie maakt gebruik van data uit een grootschalig onderzoek naar de prevalentie van
grensoverschrijdend gedrag in de sport in Nederland en in Vlaanderen uit 2016, uitgevoerd door
Tine Vertommen. De bevraging betrof sportparticipatie vóór de leeftijd van 18 jaar en ging over een
dataset van 4.043 Nederlandse en Vlaamse volwassenen die als kind op een georganiseerde manier
aan sport deden. Hiervan woonde 51% in Vlaanderen en 56% was vrouw.
In totaal werden 27 plegerprofielen gecreëerd: meerdere mannelijke anderen, één mannelijke
andere, één mannelijke coach, meerdere mannelijke sporters, één mannelijke sporter, meerdere
vrouwelijke sporters en anderen, meerdere sporters en anderen van beide geslachten, meerdere
anderen van beide geslachten, meerdere sporters van beide geslachten, andere profielen; dit
gecombineerd met vrouwelijke of mannelijke slachtoffers en de ervaring van mild, matig, ernstig.
Tot de groep ‘anderen’ behoren: toeschouwers, (para-) medisch personeel, bestuurders, faciliterend
personeel.
Uit dit onderzoek over plegerkenmerken op basis van 578 Nederlandse en Vlaamse volwassenen, die
ervaringen met SGG in de sport voor de leeftijd van 18 jaar rapporteerden, blijkt dat:
- Een aanzienlijk deel van de gerapporteerde SGG ervaringen over meer dan één pleger
gaat (57%); er zijn geen significante verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke
slachtoffers.
- Meer dan driekwart van de slachtoffers geeft aan dat de plegers mannelijk zijn.
- Een zesde van de slachtoffers beweert dat de bij de incidenten zowel mannelijke als
vrouwelijke plegers betrokken waren; ook hier geen verschillen tussen vrouwelijke en
mannelijke slachtoffers.
- Zowel bij mannen als bij vrouwen is de pleger van SGG meestal een sporter of andere
bekende in de sportomgeving en slechts in kleinere aantallen wordt de coach
aangewezen als pleger van SGG; ook hier geen verschillen tussen vrouwelijke en
mannelijke slachtoffers.
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De Standaard, Als je lichaam je werkinstrument is, 27 juni 2018, p. 2-3; zie ook: Sven Gatz stelt actieplan
voor tegen grensoverschrijdend gedrag in cultuur- en mediasector, 26 juni 2018.
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Opinie, Liesbeth Kennis en Alexander Witpas, Ook mannen durven niet altijd nee te zeggen, in De
Standaard, 02/07/2018.
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Tine Vertommen, Jarl Kampen, Nicolette Schipper-Van Veldhoven, Kasia Uzieblo, Filp Van Den Eede, Het
profiel van de seksuele pleger in de sport op basis van een slachtofferenquête, in Panopticon, 2018.5, p. 407419.
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Wat de relatie tussen de positie en de leeftijd van de pleger betreft: de meest prevalente
plegergroep komt uit dezelfde leeftijdsgroep als het slachtoffer (27%); minder dan een
vijfde rapporteert dat het om een oudere of veel oudere coach ging; het aandeel
onbekende plegers (supporters, bezoekers, toevallige voorbijgangers) bedraagt 30%.
- Sporters op nationaal niveau duiden minder vaak ‘een andere bekende’ aan als seksuele
pleger dan sporters op andere niveaus en er is geen significant verschil gevonden bij
coach plegers.
- Wat de impact op het slachtoffer betreft: SGG gepleegd door een coach is significant
ernstiger dan incidenten met andere plegers. Het geslacht van het slachtoffer heeft
geen impact op de ernst van de ervaring.
- De meest voorkomende profielen voor vrouwelijke slachtoffers zijn ‘één mannelijke
andere’ (20,6%), ‘meerdere mannelijke anderen’ (18,7%) en ‘één mannelijke coach’
(15,6%). Bij mannelijke slachtoffers zijn dat ‘meerdere mannelijke anderen’ (19,6%),
‘meerdere mannelijke sporters’ (17,9%) en ‘één mannelijke andere’ (15,1%).
Deze bevindingen stroken niet met de getuigenissen die in de pers verschenen zijn, waarbij de
pleger meestal de persoonlijke coach van de sporter is.
-

Het beleid en de sportsectoren/federaties moeten niet enkel maatregelen nemen om seksueel
misbruik door coaches te verhinderen, zoals het voorleggen van een uittreksel uit het strafregister,
een bewijs van goed gedrag en zeden model twee op regelmatige basis (bijvoorbeeld 3-jaarlijks).
Er moeten preventiemaatregelen genomen worden om SGG door andere categorieën plegers tegen
te gaan, zoals de jonge sporters zelf en de bredere omgeving van de sporters. Coaches moeten beter
opgeleid worden in het signaleren van grensoverschrijdend gedrag binnen hun sportersgroep.
Bewustmakingscampagnes zijn ook zinvol voor alle stakeholders: coaches, bestuurders, sporters,
ouders, toeschouwers bij alle disciplines en niveaus.
De Vlaamse minister van sport lanceerde in 2018 een verstrengde aanpak ter preventie van SGG in
de sport door elke sportfederatie te verplichten om een kwaliteitsbeleid met aandacht voor
preventieve, reactieve, repressieve en curatieve maatregelen te implementeren: 6 maatregelen
tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag:
1. Oprichting van een aanspreekpunt rond integriteit
Het aanspreekpunt is de vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere suggestie heeft
in verband met overschrijdend gedrag. Het aanspreekpunt luistert, verwijst door, verleent advies bij mogelijke
vervolgstappen… Het aanspreekpunt formuleert adviezen voor de federatie.
Volgende maand starten de opleidingen voor deze aanspreekpunten.
2. Opstellen van een handelingsprotocol
In het handelingsprotocol omschrijft de federatie welke stappen ondernomen worden bij een vermoeden, een
onthulling of een vaststelling van grensoverschrijdend gedrag. Bij elke stap worden een aantal concrete
handelingen beschreven om efficiënt en transparant te handelen.
3. Advies rond ethische vraagstukken
Een ethische commissie moet adviezen rond ethische vraagstukken (waaronder seksueel grensoverschrijdend
gedrag) kunnen geven. Dat kan zowel reactief zijn als proactief.
4. Gedragscodes voor verschillende doelgroepen
De federaties moeten in gedragscodes uitwerken welk gedrag al dan niet wenselijk is voor de verschillende
groepen in hun organisatie: voor trainers en coaches, maar ook bijvoorbeeld bestuursleden en
terreinverzorgers.
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5. Tuchtrechtelijk systeem
Elke federatie zorgt voor een duidelijke en transparante procedure om beschermend en/of sanctionerend op
te treden bij incidenten. Het systeem bevat een tuchtreglement en de installatie van een tuchtrechtelijk
orgaan, dat bevoegd is om sancties op te leggen.
Momenteel legt ICES de hand aan een blauwdruk van tuchtrechtelijk systeem waarmee de federaties dan
verder aan de slag kunnen.
6. Preventie, vorming en sensibilisering
Van de federaties wordt verwacht dat ze een permanente inspanning leveren op vlak van preventie, vorming
en sensibilisering. Alle aangesloten leden en clubs moeten bereikt worden.

SGG op Festivals
De ngo Plan International België onderzocht de prevalentie op festivals (DS 21 juni). 83
In opdracht van staatssecretaris voor Gelijke Kansen bundelden de organisaties "De Beweging tegen
Geweld - vzw Zijn", "Université des Femmes" en het "International Centre for Reproductive Health"
(ICRH) hun expertise. Ze vroegen studenten zelf een nationale sensibilisatiecampagne uit werken,
voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, ter preventie van seksueel geweld en seksueel
grensoverschrijdend gedrag, met als centraal thema "instemming". Het resultaat is de campagne
#NotOkay dat op 12 mei 2017 werd gelanceerd. Op basis van de informatie van de hoorzitting in het
Vlaams parlement op 28/09/2017 kunnen we niet besluiten of deze organisaties betrokken zijn bij de
monitoring en evaluatie van deze campagne.
Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren gaat het volgens Liesbeth Kennes vaak
over experimenteerfouten. Ze zijn het gevolg van een gebrek aan ervaring en assertiviteit over het
stellen van eigen grenzen en het foutief interpreteren van de grenzen van anderen. Het gebrek aan
aandacht voor de seksuele vorming van kinderen en jongeren werkt grensoverschrijdend gedrag in
de hand. Er is werk aan de winkel voor zowel ouders als de onderwijsniveaus voor de seksuele
mensvorming van kinderen en jongeren.

Aanbod/acties in Vlaanderen
Tabel: Overzicht acties: zie Symposium Seksuele Gezondheid. Eindrapport 18.02.2019, p. 72-73.

API’s
Aanspreekpersonen Integriteit of API’s zijn werknemers die binnen de organisatie instaan voor het
luisteren naar klachten. Ze vangen slachtoffers op en verwijzen ze door naar de juiste instanties. Ze
kunnen ook signaleren naar het beleid. In de sportsector zijn er reeds API’s actief. Ze worden
begeleid door ICES (Centrum Ethiek in de Sport).
De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
- Een overzicht van sectoren waar er nood is aan API’s.
- Opleidingen in de diverse sectoren voorzien voor API’s.

83

Zie ook bijvoorbeeld: Two-thirds of women concerned about sexual harassment at festivals, in Independent,
20/08/2018.
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Een netwerk van API’s in de diverse sectoren oprichten.
Samenwerkingsverbanden creëren met andere instanties, zoals 1712, Vetrouwenscentra,…

Recidivepreventie
Uit (internationale) onderzoeken blijkt dat enkel bestraffen geen effect heeft op het tegengaan van
recidive. Begeleiding of therapie geven wel positieve resultaten. Ambulante en residentiële centra in
Vlaanderen en Brussel hanteren hoofdzakelijk het RNR-model met de drie principes: risico’s, noden,
responsiviteit. Op basis van dit behandelkader is begeleiding gebaseerd op een risico-inschatting
van op herval: hoe hoger het risico, hoe intensiever het hulpaanbod. Daarnaast wordt ook gekeken
naar de noden van de pleger. Responsiviteit staat voor een hulpverleningsstijl die aangepast wordt
aan de individuele eigenschappen van een pleger en voor een directe nadruk op
gedragsverandering. Wat de pleger zelf belangrijk vindt en welke richting die aan zijn leven wil
geven, is vanuit dit model minder belangrijk.
Het ‘Good lives Model’ zou hier wel aan beantwoorden. Het is een behandelkader met de nadruk op
het welzijn van de pleger en een kleinere kans op herval als resultaat. Volgens eerste onderzoeken
zijn de resultaten beter dan die van het RNR-model. Wanneer de pleger zich beter in zijn/haar vel
voelt, staat die meer open voor herstel. 84

Aanbevelingen
Knelpunten
-

-

Professionals in de zorgsector, trainers van jongeren in de sportsector, onderwijzend
personeel,… die grensoverschrijdend gedrag plegen kunnen vaak elders aan de slag zonder
dat de nieuwe werkgever over dit gedrag op de hoogte is, laat staan over een veroordeling.
Wanneer slachtoffers dergelijk gedrag melden worden ze vaak beschuldigd van belaging.
Professionals weten vaak niet wat kan of wel kan; welke de procedures zijn, bijvoorbeeld
wanneer er een collega over de schreef gaat.

De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
- Het invoeren van een verbod op seksuele handelingen tussen professional en patiënt/cliënt in de
Strafwet: zo kan de notie aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging op een
meerderjarige in het Strafwetboek opnemen worden om tegemoet te komen aan slachtoffers
van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik door professionals die zich hoe dan ook in
een machtspositie bevinden ten opzichte van hun patiënten of cliënten.
- Maatregelen in het kader van de patiëntenrechtenwet.
- In de opleiding van politie, en magistraten basiskennis over seksueel grensoverschrijdend
gedrag opnemen, inclusief het bestaande hulpverleningsaanbod.
Op federaal en Vlaams niveau:
- Een reglementering van alle gezondheidszorgberoepen.
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Wouter Wanzele, Verdienen plegers seksueel grensoverschrijdend gedrag een goed leven? Focus op welzijn
verkleint kans op herval, Sociaal.Net, 30 augustus 2018.
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Een aftoetsing van welke andere beroepen met gezagsrelaties hierbij kunnen meegenomen
worden, zoals bijvoorbeeld advocaten, sporttrainers,…
De aanpassing van de procedures/wetgeving van de Orde van Artsen zodanig dat het slachtoffer
kan gehoord worden in het bijzijn van een advocaat/vertrouwenspersoon en geïnformeerd
wordt over het resultaat van de tuchtprocedure (aanpassing beroepsgeheim).
De oprichting van een Hoge Raad voor deontologie.
Het creëren van een draagvlak voor overkoepelende deontologische/beroepsethische code/s
met bepalingen inzake seksueel misbruik en tuchtmaatregelen.
De oprichting van een overkoepelende commissie die toeziet op de naleving van de
beroepsethische code/s; eventueel met verschillende ‘kamers’ in functie van de
beroepsgroepen.
Een meldpunt bij de federale ombudsdienst Rechten van de patiënt.
De regeling van de arbeidsrechtelijke situatie in geval van vermoeden; wanneer moet de
persoon geschorst worden?
Om de drie jaar zouden professionals een bewijs van goed gedrag en zeden moeten voorleggen
aan de werkgever.

Op Vlaams niveau:
- Een charter over de communicatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag, ondertekend
door de betrokken organisaties op het terrein. Daarin wordt bepaald welke termen het best
gebruikt worden naargelang de situatie. Er zijn bijvoorbeeld discussies over het begrip
slachtoffer en de begrippen dader/pleger.
- De verdere uitbouw van het 1712 nummer (aanklampend werken) als brug naar de
tweedelijns/het creëren van een vrijwillig maar niet vrijblijvend aanbod waar meldingen kunnen
naar doorverwezen worden voor verdere onafhankelijke gevolggeving (traject slachtoffer –
dader) dit met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag dat niet in strijd is met het strafrecht.
Voor elke melding wordt nagegaan welke opvolging/aanpak er doelmatig is. Hiervoor is een
multidisciplinaire benadering/beoordeling nodig.
- In de opleiding van hulpverleners basiskennis over seksueel grensoverschrijdend gedrag
opnemen, inclusief het bestaande hulpverleningsaanbod.
- Onderzoek naar de mogelijkheid om een vertrouwenscentrum voor volwassenen op te richten.
- Sensibilisering voor een grotere bewustwording over grensoverschrijdend seksueel gedrag bij
het grote publiek, bij (potentiële) cliënten en bij hulpverleners; website met checklist (hoe stel je
grensoverschrijdend gedrag vast?), zie bijvoorbeeld het Vlaggensysteem van Sensoa voor
minderjarigen, en organisaties/adressen voor doorverwijzing.
- Het ontwikkelen van een integriteitsbeleid voor slachtoffers die niet gehoord/niet geloofd
worden/zich niet gerespecteerd voelen.
- Het ontwikkelen en daarna toekennen van een kwaliteitslabel omtrent de betrouwbaarheid van
het beroep van hulpverlener; registratie van psychologen en psychotherapeuten;
Bron: experimenteel project 1712 - Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, p.40-5.
- Intervisie voor alleenwerkende hulpverleners (o.a. privé-therapeuten)/professionals.
- Een aanspreekpunt voor professionals waar deze terecht kunnen als ze zelf voelen dat ze in de
problemen terecht komen.
- Het erkennen en ondersteunen van zelfhulpgroepen/lotgenotengroepen; o.a. het voorzien van
opleidingen voor de begeleiders van zelfhulpgroepen.
- Ervaringsdeskundigen inzetten als ambassadeurs.
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Een debat over de modellen van hervalpreventie bij daders.

Dat de Vlaamse en lokale overheden er bij de organisatie van festivals erop toezien dat elke
organisator:
- Over een charter/richtlijn beschikt inzake nultolerantie seksueel geweld.
- De professionals en vrijwilligers die er werken hierover worden gebriefd evenals de artiesten.
- Bij de EHBO een meldpunt voorziet met personeel dat op de hoogte is over wat te doen in geval
van seksueel geweld (naar wie doorverwijzen, hoe slachtoffer correct opvangen,….
- Ook getuigen van seksueel geweld aanmoedigt om te melden.
- Het publiek sensibiliseert over nultolerantie seksueel geweld.

Weerbaarheidstrainingen seksuele intimidatie
Op federaal niveau is er in 2017 een campagne gelanceerd met betrekking tot seksuele intimidatie.
Deze campagne roept omstaanders op om tussen te komen bij voorvallen van seksuele intimidatie
op straat. Ook werd de website www.ikgrijpin.be (onderdeel van website www.seksueelgeweld.be)
gelanceerd met tips en tricks voor de omstaanders/getuigen van deze vorm van geweld en met
hulplijnen voor slachtoffers.
De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
- De methode van Refleks weerbaarheid, gericht op meisjes en vrouwen, moet blijven bestaan en
toegepast worden in samenwerking met Family Justice Centers of CAW’s.
- Vermits jongens en meisjes nog steeds anders gesocialiseerd worden moet er voor jongens een
aangepaste weerbaarheidstraining worden uitgewerkt. 85

Beeldmateriaal van kindermisbruik
Figuur: Evolutie aangiftes kinderpornografie in België 2002-2017

Canadese onderzoekers stelden vast dat bij de beelden die bij het meldpunt Cybertip.ca waren
binnengekomen het in 80 procent van de gevallen ging om kinderen jonger dan twaalf jaar en de
meerderheid was zelfs jonger dan acht jaar. In 7 procent van de gevallen ging het om baby’s of jonge
peuters. In 70 procent van de gevallen vond het misbruik plaats in een huiselijke setting. (Kennes, p.
197-198). Er zijn pedoseksuelen die kinderen beelden laten zien van misbruik van andere kinderen,
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DS, Mentale weerbaarheid is vaak nuttiger dan fysieke verdediging, 14 november 2017, p. 17
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zodat een gewenning zou optreden en die kinderen het normaal gaan vinden (wat er met hen gaat
gebeuren). Andere kinderen worden gechanteerd met de beelden: ‘slecht en vies kind’.
Een minderheid van de mensen die veroordeeld worden voor het downloaden en consumeren van
beeldmateriaal van kindermisbruik, wordt ook veroordeeld voor lichamelijk seksueel kindermisbruik
(Liesbeth Kennes, p. 195-196). Het vastleggen van kindermisbruik op beeldmateriaal is volgens
Kennes een extra vorm van onrecht met een specifieke impact op het slachtoffer. Via de
verspreiding van het beeldmateriaal blijft het onrecht voortduren nadat het concrete fysieke
misbruik is gestopt. Kennes pleit ervoor om “het maken, verspreiden en bewaren van kinderporno”
niet enkel als autonoom misdrijf te vervolgen maar ook als strafverzwarende omstandigheden op te
nemen in het Strafwetboek. Bij iemand die seksueel misbruik pleegt op een kind en daarvoor
veroordeeld wordt, maakt het nu niet uit of die persoon al dan niet beeldmateriaal van deze feiten
heeft verspreid.

Wetgeving
Het verwerven, het welbewust toegang verschaffen, het bezitten en het verspreiden van beelden
van seksueel misbruik van minderjarigen is strafbaar overeenkomstig artikel 383bis van het
Strafwetboek. De feitelijke betrokkenheid van een minderjarige is van geen enkel belang. Ook
indien de beelden enkel minderjarigheid suggereren kan er sprake zijn van kinderpornografie,
evenals als bij tekeningen of computergegenereerde afbeeldingen.
In het artikel 383bis Sw worden enkel ‘visuele’ voorstellingen beoogd. Liederen of teksten met een
kinderpornografisch karakter vallen niet onder toepassing van dit artikel; ze kunnen evenwel
getoetst worden aan artikel 383 Sw. Dit artikel, dat openbare zedenschennis bestraft, heeft
betrekking op "liederen, vlugschriften of andere geschriften, al dan niet gedrukt, afbeeldingen of
prenten, die strijdig zijn met de goede zeden".
Tenslotte bestraft artikel 380ter van het Strafwetboek de reclame voor en/of de verspreiding van
kinderpornografisch materiaal gericht op minderjarigen of dat allusie maakt op diensten
aangeboden door minderjarigen.
Het bezitten en het zich bewust toegang verschaffen van kinderpornografisch materiaal is dus
strafbaar. Als je er per ongeluk op stuit, zal je niet worden gestraft. Het moet wel degelijk met opzet
zijn dat je kinderporno bekijkt. 86
De Vrouwenraad vraagt:
Op Federaal niveau:
Het maken, verspreiden en bewaren van beeldmateriaal van kindermisbruik moet als verzwarende
omstandigheid opgenomen worden in het Strafwetboek wanneer deze persoon ook voor fysiek
kindermisbruik wordt veroordeeld.
Op Vlaams niveau

86

Bron: Child Focus, Kinderpornografie. Belgische Wetgeving
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De verdere uitbouw van preventieve begeleiding (aanvullend op en op basis van de
resultaten/bevindingen van de hulplijn Stop it Now! 87), individueel en in groep, voor mensen met
pedofiele gevoelens.
Een onderzoek naar kindermisbruikers die geen pedofiele geaardheid hebben en veroordeeld zijn
wegens seksueel misbruik naar de elementen die hen de grens hebben doen overschrijden, indien
mogelijk met het oog op de uitwerking van een preventiebeleid.

Online geweld tegen vrouwen en kinderen
Vrouwen en meisjes/jongens ondervinden soms online geweld. Er bestaan verschillende vormen. De
strategieën verschillen, maar het doel is hetzelfde: het vernederen, beschimpen, beangstigen,
bedreigen en de mond snoeren van vrouwen en meisjes.
- Cyberpesten is het herhaaldelijk verspreiden van geruchten of beelden met het doel om iemand
te vernederen of het zelfvertrouwen en de reputatie te ondermijnen.
- Hacking is het indringen in privécommunicatiemiddelen en –data zonder toestemming,
bijvoorbeeld het overnemen van de webcam om zo beelden te kunnen maken van het
slachtoffer.
- Online persoonsimitatie is het gebruiken van iemands naam en identiteit om die persoon te
schaden, te bedreigen of fraude te plegen.
- Seksistische hate speech wordt door de Raad van Europa omschreven als ‘uitdrukkingen die
haat op basis van geslacht verspreiden, aanwakkeren, promoten of rechtvaardigen.’ Het gaat
bijvoorbeeld over de verkrachtings-, doods- en folterbedreigingen die vrouwen en meisjes
online krijgen.
- Online seksuele intimidatie is het gebruik van digitale middelen om te communiceren met een
persoon die hiervoor geen toestemming gegeven heeft. Het gaat over berichten, video’s, foto’s
of grafische beelden van een seksuele aard bedoeld om vrouwen te belasteren, seksualiseren en
vernederen, specifiek omdat het vrouwen zijn. Vaak gaat het over termen als ‘slet’, ‘hoer’, ‘bitch’
of wordt er ongevraagde commentaar op het uiterlijk van vrouwen gegeven.
- Cyberstalking is het online bespioneren van een persoon (of organisatie) en ongevraagd
aanhoudende berichten sturen. Het gebeurt vaak in het verlengde van ‘offline’ stalking of
intiempartnergeweld, maar vrouwen en meisjes krijgen soms ook te maken met onbekenden
die hen online stalken.
- Wraakporno of ‘image-based sexual abuse’ gebeurt vaak in het verlengde van
intiempartnergeweld. Een (ex-)partner deelt online privéfoto’s of -video’s van een seksuele aard
om de andere (ex-)partner te vernederen en wraak te nemen. De beelden kunnen oorspronkelijk
met toestemming gemaakt zijn binnen het vertrouwen van een relatie of overeenkomst. Soms
zijn de foto’s of beelden ook onvrijwillig verkregen door hacking van de computer, het profiel op
sociale media of de gsm van het slachtoffer. De gevolgen van image-based sexual abuse kunnen
groot zijn omdat iedereen de beelden kan zien, bijvoorbeeld werkgevers of familie en vrienden
van het slachtoffer. 90 procent van de slachtoffers van image-based sexual abuse zijn vrouwen.
Websites en socialemediagroepen die specifiek toegewijd zijn aan wraakporno groeien als
paddenstoelen uit de grond. Op deze websites delen daders niet alleen de beelden, maar ook de
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In Vlaanderen kunnen mensen met pedofiele gevoelens sinds mei 2017 terecht bij de hulplijn Stop it Now!
Ook mensen uit hun naaste omgeving kunnen er terecht.
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persoonlijke gegevens van de slachtoffers zoals naam, adres, werkgever en links naar hun online
profielen.
Sextortion is een vorm van seksuele uitbuiting of chantage. De dader overtuigt het slachtoffer
om seksuele of intieme beelden door te sturen (= online grooming) en dreigt daarna om de
beelden online te zetten als het slachtoffer niet met geld over de brug komt.
Doxxing is een fenomeen waarbij privéinformatie over een persoon online opgezocht (of via
hacking of bedreiging verkregen) en gepubliceerd wordt om hem/haar publiekelijk te
vernederen. Het is een fenomeen dat gelinkt wordt aan online pesten, seksuele intimidatie,
‘image-based sexual abuse’ en sextortation.
Sexting als misbruik. Zowel jongens als meisjes, mannen als vrouwen doen aan sexting, m.n.
het delen van naakte of seksuele foto’s via sociale media (Whatsapp, Snapchat). Maar jongens
en mannen verspreiden tot drie keer vaker beelden die ze kregen zonder de toestemming van
de andere persoon. Jongens en mannen sturen ook vaker ongevraagde seksuele foto’s naar
vrouwen en meisjes (de fameuze #dickpicks).
Creepshots of digitaal voyeurism is het nemen van foto’s of het filmen van vrouwen in
privéruimtes (kleedkamers van sportcentra, sauna, badkamers) en het delen van die beelden op
websites of sociale media (vaak met de hashtag #creepshot). Voyeurs krijgen (seksuele)
voldoening specifiek omdat de vrouwen niet weten dat ze gefotografeerd of gefilmd worden en
hun privacy of beslissingsmacht geschonden wordt.
Online massa-aanval (mob attack) is het fenomeen waarbij groepen van honderden, soms
duizenden mensen systematisch een slachtoffer gaan aanvallen en hem/haar publiek
vernederen. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de slachtoffers van een bekende Vlaming
al op sociale media aangepakt werden.

Onderzoek in Vlaanderen:
1 op 3 tienermeisjes werd slachtoffer van online seksuele intimidatie
1 op 5 tienermeisjes werd al eens ‘hoer’ of ‘slet’ genoemd op een online platform
7 procent kreeg al eens een seksueel getinte vraag die dwingend was of met bedreigingen erin
1 procent werd slachtoffer van het ongewild verspreiden van een foto met naakt of een seksueel
impliciete foto werd ongewild verspreid
Meer info: Vrouwenraad Infofiche Online geweld tegen vrouwen en meisjes, 2018
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
- Een degelijk juridisch kader voor de gerechtelijke afhandeling van zaken in verband met
grensoverschrijdende sexting tussen jongeren. Magistraten moeten zich kunnen baseren op
richtlijnen. Op basis daarvan moeten ze de ernst van het online seksueel grensoverschrijdend
gedrag kunnen inschatten; weten welke artikels van het strafwetboek ze moeten toepassen
afhankelijk van de situatie en welke doorverwijzingsmogelijkheden er zijn.
- De wetgeving moet een onderscheid maken tussen sexting die niet problematisch is (uit het
strafwetboek halen; art. 383bis kinderpornografie) en die dat wel is.

Wetgeving
Cyberpesten is strafbaar via:
- Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, artikel 145 §3bis:
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Cyberpesten, of overlast of schade veroorzaken met boodschappen via het internet, is strafbaar
als: de boodschappen verzonden zijn via een elektronisch middel, zoals het internet of
sociaalnetwerksites; de dader de bedoeling had om zijn slachtoffer lastig te vallen of schade te
berokkenen; én er contact was tussen de dader en het slachtoffer.
Belaging of stalking (artikel 442bis Sw.).
Laster of eerroof (artikel 443 Sw. Artikel 444 Sw.). Laster of eerroof kan strafbaar zijn als het
cyberpesten gebeurt op een openbare plaats. Er zijn verschillende situaties die als openbaar
worden beschouwd, ook online:
- openbare bijeenkomsten of plaatsen in aanwezigheid van anderen (bijvoorbeeld websites of
publieke profielen);
- plaatsen die niet openbaar zijn, maar toegankelijk voor een aantal personen die er mogen
vergaderen of de plaats bezoeken (bijvoorbeeld chatrooms, fora of profielen die enkel
toegankelijk zijn voor een beperkt aantal ‘vrienden’);
- om het even welke plaats, als het slachtoffer en getuigen erbij zijn;
- wanneer teksten of beelden die aangeplakt, verspreid of verkocht, te koop geboden of
tentoongesteld worden (bijvoorbeeld op een sociaalnetwerksite); of
- wanneer teksten die aan verschillende personen toegestuurd of meegedeeld worden
(bijvoorbeeld mailinglijsten of nieuwsbrieven);
Iemand beledigen met teksten of beelden (artikel 448 Sw.): De dader moet iemand kwaad willen
doen. De belediging moet publiek zijn. Dat betekent dat die gebeurt in een publieke ruimte
zoals in de lijst hierboven en dit artikel geldt ook in de context van sociale media.
Racisme, seksisme of discriminatie: cyberpesten kan ook gepaard gaat met uitingen die
aanzetten tot discriminatie, haat of geweld. Dit kan strafbaar zijn op basis van de
antiracismewet, de algemene antidiscriminatiewet, de genderwet of de anti-seksismewet.
Afpersing, hacking, virussen of valsheid in informatica: cyberpesten kan ook samengaan met
afpersing (art. 470 Sw.), hacking (artikel 550bis Sw.), virussen versturen (artikel 550ter Sw.) of
valsheid in informatica (artikel 210bis §2 Sw.).
Seksueel suggestieve beelden: Volgens artikel 383 Sw. is het strafbaar om materiaal dat strijdig
is met de goede zeden tentoon te stellen, te verkopen, verspreiden, maken, in voorraad te
hebben, in te voeren en bekend te maken. De straffen zijn zwaarder als het slachtoffer
minderjarig is (artikel 386 Sw.). De handelingen zijn strafbaar als ze openbaar zijn, zoals foto’s
op een vrij toegankelijke sociaalnetwerksite. Als foto’s via een bericht worden verstuurd, zal het
minder duidelijk zijn of dit ‘openbaar’ is. De rechter oordeelt daarover. Sinds februari 2016 is het
ook strafbaar om een foto of filmpje van een naakte persoon of een persoon die een expliciete
seksuele daad stelt te tonen, toegankelijk te maken of te verspreiden als de afgebeelde persoon
daar geen toestemming voor heeft gegeven, of niet op de hoogte is (artikel 371/1 Sw.). Dat is
ook zo als de persoon wel heeft ingestemd met het maken van de foto of het filmpje. Volgens
artikel 383bis Sw. zijn handelingen in verband met kinderpornografie strafbaar. Het kan gaan
over foto’s die een minderjarige in seksuele poses afbeelden op een sociaal netwerk.
Een foto van iemand anders posten of delen, kan ook gelden als het verwerken van persoonlijke
gegevens. Volgens artikel 5 van de Wet Verwerking Persoonsgegevens heb je daarvoor de
toestemming van de betrokkene nodig. Is een minderjarige bekwaam toestemming te geven
om een afbeelding te gebruiken of om persoonlijke gegevens te verwerken? Volgens de
Belgische Privacycommissie kan een minderjarige de gevolgen van zijn of haar gedrag nog niet
inschatten (het 'onderscheidingsvermogen'). Dan kunnen enkel de ouders toestemming geven.
Voor minderjarigen die de gevolgen wel kunnen inschatten, is de situatie niet zo duidelijk:
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Volgens sommigen moeten zowel de minderjarige als de ouders toestemming geven. Anderen
vinden dat de minderjarige zelf toestemming kan geven. 'Onderscheidingsvermogen' is een
vaag criterium, dat geval per geval moet worden beoordeeld. Het lijkt onrealistisch dat je
telkens toestemming moet vragen om iedere foto waarop iemand anders staat, te posten of te
delen. Toch is het belangrijk dat jongeren zich bewust zijn dat het recht op afbeelding dit in
principe vereist. 88
De Vrouwenraad vraagt
Op federaal en Vlaams niveau:
Cijfers en onderzoek naar alle vormen van online geweld zowel voor slachtoffers als daders en naar
geslacht, en opgedeeld naar minder- en meerderjarigheid.

Prostitutie en vrouwenhandel
Prostitutie is nauw verbonden met vrouwen- en mensenhandel en met de seksindustrie. Bijna 20
jaar na de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 worden nog meer vrouwen en
kinderen verhandeld dan voorheen en bloeit de seksindustrie als nooit tevoren. Het gebruik van
internetsites als handelsruimte neemt toe.
Onderzoek in landen waar prostitutie als beroep gelegaliseerd werd, zoals in Nederland, toont
uiterst negatieve effecten voor de vrouwen en meisjes in kwestie. Het prostitutiesysteem is een
schending van de vrouwenrechten. Daarom onderschrijft de Vrouwenraad het 'Manifest tegen het
prostitutiesysteem' (met uitgebreide lijst van aanbevelingen) van de Conseil des Femmes
Francophones de Belgique (18.04.2012).
De Vrouwenraad en de Conseil des Femmes des Femmes Francophones gaven de opdracht voor een
‘Snapshot Study on the Prevalence, Law, Policies and Practices regarding Prostitution and
Trafficking in Human Beings for the Purpose of Sexual Exploitation in Belgium, Brussels 26 October
2016. Deze studie werd gefinancierd door de toenmalige Staatssecretaris voor gelijke kansen. Over
de resultaten werd niet gecommuniceerd.

Tienerpooiers
Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die tieners doelbewust feitelijk afhankelijk en emotioneel
aanhankelijk maken om hen vervolgens – via misleiding, dwang, fysiek en psychisch geweld en/of
misbruik van kwetsbaarheid – uit te buiten in de prostitutie. Een slachtoffer wordt eerst verleid, dan
geïsoleerd en vervolgens uitgebuit. Bij dit soort van mensenhandel wordt emotionele chantage
gebruikt; vaak loopt het door nadat slachtoffers ook meerderjarig zijn geworden.
Tienerpooiers = verschijningsvorm/methode van mensenhandel: “de werving, het vervoer, de
overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, de wisseling of de overdracht van de
controle over hem, teneinde de laatstgenoemde persoon uit te kunnen buiten.”

88

Bron: Vlaams Kenniscentrum mediawijsheid, Cyberpesten in de wetgeving.
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Child Focus, dat een meldpunt heeft voor slachtoffers van tienerpooiers, opende in 2017 42 dossiers
over slachtoffers van tienerpooiers. Tijdens de eerste helft van 2018 waren er al 73 nieuwe dossiers
geopend. Payoke denkt eind 2018 te eindigen met 40 nieuwe dossiers. Child Focus en Payoke vzw
schatten dat de effectieve meldingen wellicht maar 20 procent van het totaal aantal slachtoffers
uitmaken. In Vlaanderen wordt 90 procent van de slachtoffers gerekruteerd in
jeugdzorginstellingen. De slachtoffers komen voor begeleiding vaak weer terecht in dezelfde
instellingen. Vlaanderen startte in 2016 een actieplan om slachtoffers beter op te vangen en de
samenwerking tussen Welzijn en Justitie te bevorderen. Ondertussen zijn er voor slachtoffers
dertien beveiligde units in Vlaanderen opgericht. Wanneer ze achttien jaar worden, belanden ze
opnieuw op straat, zonder domicilie, netwerk, verdere opvolging en steun,… Volgens Child Focus,
Payoke vzw en Saskia Van Nieuwenhove 89 is het tijd voor een update. 90
De minister van Welzijn lanceerde sedert 2017 volgende initiatieven: 91
Op het vlak van preventie – eerste van de vier strategieën – werd begin januari 2017 de campagne
‘Laat je niet pakken’ uitgerold. Die campagne werd door Child Focus uitgevoerd met een brede
focus, waarbij er op verschillende terreinen tegelijk wordt ingezet. Specifieke beroepsgroepen zoals
hotelpersoneel, taxichauffeurs en straathoekwerkers, worden gericht gesensibiliseerd.
De website www.stoptienerpooiers.be werd op 17 januari 2017 gelanceerd, samen met brochures en
postkaarten die op grote schaal werden verspreid. De campagnefilmpjes zijn via laagdrempelige en
op jongeren gerichte onlinefora beschikbaar. Child Focus blijft het aanspreekpunt voor alle vragen
over het fenomeen tienerpooiers. Op de website van die organisatie wordt de info op een
heldere en vlotte manier verzameld en gepresenteerd.
Het tweede luik gaat over protection: de opstart van de nieuwe leefgroep in Beernem met een
capaciteit van negen meisjes geflankeerd door enkele bijkomende initiatieven. Er werd bij de
uitwerking van dit vernieuwend aanbod gekozen om niet alleen in de leefgroepwerking, maar ook in
de begeleiding van slachtoffers van tienerpooiers in verschillende gemeenschapsinstellingen te
investeren in een sterk gefaseerde werking en een doorgedreven samenwerking met private
partners van bij de aanvang van het verblijf in de gemeenschapsinstelling. Hiervoor werd het aanbod
intensieve, kortdurende contextbegeleiding bij de private voorzieningen in april 2017 met 36
modules uitgebreid. In september 2017 werden 13 bestaande plaatsen van 2 private
organisaties omgebouwd naar een meer beveiligend en fuguevermijdend aanbod.
Wat het derde luik betreft – vervolging – ligt het zwaartepunt bij de acties van politie en justitie.
Door hun nauwe betrokkenheid in de stuurgroep met daarnaast ook afgevaardigden van de erkende
centra mensenhandel, de gemeenschapsinstellingen en het private aanbod, wordt het belang van
een effectieve vervolging van tienerpooiers benadrukt. Om hier nog sneller op in te kunnen zetten,
wordt ook in de actualisering van het actieplan expliciet gekozen om de problematiek systematisch
vanuit het perspectief van mensenhandel te benaderen. De aanbevelingen inzake dit thema worden
vanuit de stuurgroep rechtstreeks meegenomen naar de interdepartementale cel mensenhandel die
89

Nico Boogaerts, Ik kan niet tegen onrecht. In de bres voor slachtoffers van tienerpooiers, Sociaal.net,
03/09/2018.
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Aantal gevallen van uitgebuite meisjes door tienerpooiers zal dit jaar verdubbelen, in De Morgen,
01/08/2018.
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Vlaams Parlement, vergadering C297 zittingsjaar 2017-2018, Woordelijk Verslag. Commissievergadering
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 18/09/2018.
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het federale actieplan mensenhandel 2015-19 opvolgt, en waardoor een addendum aan het federale
actieplan specifiek met betrekking tot minderjarige slachtoffers van mensenhandel werd
opgenomen.
Inzake het vierde domein – samenwerking – zet het actieplan in op de samenwerking tussen het
federale en het Vlaamse niveau, op de samenwerking tussen politie en justitie enerzijds en de
hulpverlening anderzijds. Dit wordt onder meer vertaald in de creatie van een Vlaamse stuurgroep
waar deze verschillende actoren in zetelen. Om zowel de ondersteuning van de slachtoffers als de
gerichte aanpak van de daders op te drijven, komen alle betrokken partners samen op basis van
de hierboven geschetste evaluatie, niet alleen tot een verfijning van de bestaande acties op de vier
domeinen, maar voegen we nog enkele cruciale acties toe. Die worden gebundeld in een
geactualiseerd actieplan dat ter bespreking aan de Vlaamse stuurgroep wordt voorgelegd. Centraal
in de actualisering staan de verdere uitbouw van het aanbod, de introductie van een objectiverend
kwaliteitskader dat standaarden aanlevert inzake de aanpak van de slachtoffers, de ontwikkeling
van een hulpprogramma zodat een aanbod op maat kan worden uitgetekend, en de centrale
opvolging van de hulpverleningstrajecten van de slachtoffers. Cruciaal is nog de optimalisering van
het hulpprogramma voor slachtoffers. Het Nederlandse kwaliteitskader ‘Aanpak van loverboy/
mensenhandelproblematiek in de zorg voor jeugd’, opgesteld door de commissie aanpak
meisjesslachtoffers tienerpooiers/mensenhandel in de zorg voor jeugd wordt als goede praktijk
gehanteerd.
Voor de aanpak van tienerpooiers wordt nauw samengewerkt met de FOD Justitie en de
Interdepartementale Cel Mensenhandel. Er is geen nog specifiek registratiesysteem om het aantal
(minderjarige) slachtoffers van tienerpooiers bij te houden.
De Vrouwenraad is van mening dat:
- Prostitutie geen beroep is en ook geen activiteit binnen een bepaalde sector.
- Seksualiteit geen koopwaar is.
- Het prostitutiesysteem een 'handelsvorm' is gebaseerd op seksistische, racistische en
klasseparameters.
Daarom verwerpt de Vrouwenraad:
- Alle vormen van 'pooierschap' en georganiseerde netwerken, maar ook personen of instellingen
die indirect inkomsten verwerven uit de prostitutie zoals reisagentschappen, hotels, publiciteit,
media door prostitutie-annonces te publiceren, en openbare diensten of openbare instellingen
via toelatingen voor eros-centra.
- Tolerantie voor pornografie in en door de media.
- Legalisering en depenalisering van het pooierfenomeen, omdat de internationale
mensenhandel daardoor zou kunnen toenemen.
- Elk systeem van prostitutie en vraagt de afschaffing ervan.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
- De bekendmaking van de resultaten van de ‘Snapshot Study on the Prevalence, Law, Policies
and Practices regarding Prostitution and Trafficking in Human Beings for the Purpose of Sexual
Exploitation in Belgium, Brussels 26 October 2016.
- Dat prostitutie opgenomen wordt in de wetgeving over geweld in al zijn vormen.
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Een Nationaal actieplan prostitutie of als onderdeel van het volgend NAP gendergerelateerd
geweld (met beschermingsmaatregelen en uitstapmaatregelen voor prostituées; toepassing van
bestaande wetgeving over de bestraffing van de uitbuiting van prostituées vanuit de invalshoek
prostitutiesysteem is een vorm van geweld tegen prostituées).
Klanten responsabiliseren door het kopen van seksuele diensten te penaliseren;
Een centrale databank inzake tienerpooiers.
Inzetten op de weerbaarheid van tieners in jeugdzorginstellingen.

Op federaal en Vlaams niveau:
- Degelijke en duurzame uitstapprogramma’s voor personen die de prostitutie willen verlaten.
Een multidisciplinaire hulpverlening kan instrumenten aanreiken om uit te stappen aan de hand
van een overgangsperiode met een uitstapregeling. Zowel in Vlaanderen als in het buitenland is
er heel wat expertise aanwezig (terreinorganisaties zoals Payoke en Pas Op in Vlaanderen en de
CAW’s). Om aan alle vrouwen die wensen uit te stappen kansen te bieden moet Vlaanderen zijn
verantwoordelijkheid nemen en upscaling en uitbreiding van bestaande exitprogramma’s
uitvoeren. De begeleide uitstap is een netwerkproject dat kadert en start binnen Welzijn in
overleg met andere departementen. Welzijn moet eerst en vooral de CAW’s en andere diensten
sensibiliseren voor de thematiek van de uitstap. De Vrouwenraad vraagt bijkomende middelen
enerzijds voor de CAW’s en andere diensten die op basis van de bestaande expertise in binnenen buitenland outreachend naar vrouwen in de prostitutie werken en een
begeleidingsprogramma realiseren en anderzijds voor de uitrol in gans Vlaanderen.
- Dat de strijd tegen de hyperseksualisering in de reclame en/of de verspreiding van stereotypen
aangebonden wordt via de oprichting van een onafhankelijk controleorgaan.
- Een permanente update van het Vlaams Actieplan voor de begeleiding en opvang van
slachtoffers van tienerpooiers.

Seksisme
Zie ook bij wetgeving en bij definities.
Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft al enkele onderzoeken met
betrekking tot seksisme laten uitvoeren. Het IGVM heeft de opdracht als overheidsinstantie om de
concrete gevallen die gemeld worden te analyseren en na te gaan of de Seksismewet van
toepassing is. 70% van de meldingen die het IGVM in 2017 ontving over seksisme gingen uit van
vrouwen.
Er was een eerste veroordeling door de Correctionele Rechtbank van Brussel in 2017 van een man
omdat hij een politieagente had toegesnauwd dat ze beter een job zou zoeken, die wel geschikt is
voor vrouwen, dat ze moest zwijgen want dat hij niet naar vrouwen luisterde en dat ze een vuile hoer
was. Het ging hier dus een om een verbale handeling.
De Franse Hoge Raad voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen (HCE) heeft een onderzoek
laten uitvoeren 1er état des lieux du sexisme en France : lutter contre une tolérance sociale qui
persiste (17 januari 2019) over alledaags seksisme, dat bijvoorbeeld vaak in grappen voorkomt en
geaccepteerd wordt. Volgens HCE houden dergelijke grappen een klimaat in stand waarin
stereotypen blijven bestaan en ongelijkheid wordt gelegitimeerd. Daardoor versterkt seksistische
humor de bestaande dominantie van één groep over een andere. HCE bekeek daarvoor humoristen
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in populaire programma’s op de radio, op Youtube en op een grappenwebsite. De meeste
humoristen waren mannen. In meer dan de helft van de bijdragen was er sprake van seksisme (in het
nadeel van vrouwen: op hun uiterlijk beoordeeld of als seksobject; vaker onderbroken worden,…).
Volgens HVE is seksistische humor niet onschuldig. Vrouwen worden erdoor beïnvloed en
beschadigd. Ze voelden zich ondergewaardeerd en passen hun gedrag aan om confrontaties uit de
weg te gaan.
In 2017 hebben 1,2 miljoen vrouwen (1 op 20) in Frankrijk te maken gehand met seksueel getinte
beledigingen in de openbare ruimte, doorgaans door onbekenden op straat of in het openbaar
vervoer. In slechts 3% van de gevallen werd aangifte gedaan. 1 klacht op 5 leidt tot veroordeling.
De HCE stelt voor om een actieplan tegen seksisme te lanceren, met de focus op 5 assen:
- Seksisme meten door middel van de financiering van een jaarlijkse peiling, waarin iedereen
wordt gevraagd naar de seksistische handelingen waarvan hij of zij de pleger is.
- Seksisme terugdringen via bewustmakingscampagnes, de vorming van professionals
(voornamelijk in de media, kunst en communicatie) en de erkenning van een nationale dag
tegen seksisme.
- Seksisme terugdringen door plegers te veroordelen. Dit betekent ook vorming van professionals
in justitie en veiligheid.
- Begeleiden van slachtoffers van seksisme en hiervoor middelen voorzien voor organisaties die
dergelijke hulp bieden.
- Een publieke actie vrij van seksisme: toewijzing van publieke financiering vanuit het oogpunt
van gendergelijkheid, feministische diplomatie - met name op korte termijn door de
bevordering van seksuele en reproductieve rechten van vrouwen in het kader van de G7 - en
bestrijding van seksisme in alle beleidslijnen, inclusief online cyberpesten en haatzaaien.

Stalking
Stalking of belaging bestaat van zodra men iemands rust ernstig verstoort, terwijl men dat wist of
had moeten weten. Het is een verzameling van herhaalde ongewenste communicaties of
benaderingen die angst opwekken bij het slachtoffer. De omschrijving is eerder algemeen.
In de praktijk kan het gaan om al dan niet anonieme telefoons, tekstberichten, berichten op sociale
media, graffiti aanbrengen, personen volgen en huizen bespieden, kleine of grote beschadigingen
aanbrengen, herhaaldelijk ongewenste geschenken laten afgeven, roddels verspreiden, data
verzamelen over een persoon tot en met het inschakelen van detectives,…
In 2017 registreerde de politie meer dan 21.000 aangiftes in België.
Uit studies blijkt dat de gevolgen van stalking voor de slachtoffers aanzienlijk kunnen zijn. De
effecten afhangen wel van slachtoffer tot slachtoffer. Dat kan te maken hebben met hun
kwetsbaarheid, maar ook met de intensiteit waarop zij belaagd worden en de duur van de
belaging. Er zijn slachtoffers die van werk veranderen, die hun sociale contacten afbouwen of zich
afzonderden, die ernstige angststoornissen krijgen, depressies en post-traumatische
stresssyndromen of erger.
Stalking is een ernstig misdrijf en is bij ons sinds 1998 strafbaar met gevangenisstraffen tot twee
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jaar. In de wet staat ook sedert 2003 een uitbreiding naar discriminatoire belaging,
Pas na een klacht van het slachtoffer kon het openbaar ministerie al dan niet beslissen om over te
gaan tot vervolging bij stalking of belaging. Maar in de loop van 2016 is de wetgeving gewijzigd en is
stalking geen klachtmisdrijf meer. Daardoor kan het openbaar ministerie al in actie schieten nadat
bijvoorbeeld de omgeving van het slachtoffer – een ouder, vriend, leerkracht – alarm heeft geslagen.
Tijdens de hele looptijd van het onderzoek door het Parket, dat meestal wel wat tijd in beslag
neemt, is de anonimiteit van het slachtoffer/de slachtoffers per definitie gegarandeerd. Maar als het
gerecht tot vervolging overgaat, heeft de aangeklaagde inzage in het dossier omwille van het recht
van verdediging.
De federale overheid heeft de intentie om in het kader van ASTRID (communicatienetwerk van de
politie) een stalkingalarm op te zetten voor slachtoffers van levensbedreigende stalking door (expartners. In Gent kunnen slachtoffers in de loop van het najaar 2018 alarm slaan bij de politie met
een nieuwe app. Tegen eind 2018 wil de staatssecretaris dit proefproject naar gans België
uitbreiden. Een multidisciplinair team zou via een risicoanalyse dan bepalen wie er in aanmerking
komt voor het stalkingalarm. De app reageert op een geheime knop die het slachtoffer onder de
kleding kan dragen. Met een druk op de knop wordt de politie verwittigd. De politie stuurt een
interventieteam ter plaatse die via het gps-signaal van de smartphone precies weet waar het
slachtoffer zich bevindt.
Er zijn ook seksuele varianten van stalking; de seksuele belaging en de seksuele chantage
(bijvoorbeeld op de werkvloer). De vraag is in welke mate deze vormen onder de huidige wetgeving
vallen?
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

In de wetgeving kunnen begrippen als seksuele belaging en seksuele chantage opgenomen en
omschreven worden.
Het stalkingalarm (voor levensbedreigende stalking) zou best in de 112app BE van de overheid
geïntegreerd worden.

Psychisch geweld
Hiervoor verwijzen we naar artikel 33 van het Verdrag ter voorkoming en bestrijding van geweld
tegen vrouwen en huiselijk geweld van de Raad van Europa van 2012.
10 procent van de doorsnee Vlamingen, 14 procent van de Belgische Turken van de tweede
generatie en 14,5 procent van de holebi’s heeft in zijn huidige of laatste relatie ooit fysiek geweld
ervaren: hun partner sloeg of schopte hen of deed hen op een andere manier pijn. Veel meer
wijdverbreid is psychisch geweld. Binnen deze drie groepen scoort het ruim boven de 50%, zowel bij
mannen als bij vrouwen. Het gaat om de lichte vormen van alledaags geweld, zoals de laatste of
huidige partner die contacten met familie of vrienden tracht te beperken, die de andere partner op
elk moment van de dag wil controleren, negeren, bekritiseren of kleineren in het bijzijn van anderen,
opzettelijk angst aanjagen of dreigen haar/hem of iemand anders pijn te doen. Lesbische
slachtoffers melden frequentere en intensere vormen van psychisch geweld dan homo-slachtoffers.
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Dit heeft ook gevolgen op het welbevinden van slachtoffers: een minder goed mentaal welzijn,
minder relatietevredenheid en minder seksuele tevredenheid. Dit heeft niet enkel gevolgen voor de
individuen maar ook voor de partnerrelatie, mogelijk ook voor volgende relaties. 92 (DS 11 maart
2014).
Psychisch geweld binnen de context van familiaal geweld blijft voor de Vrouwenraad een belangrijk
aandachtspunt. Er is vaak sprake van manipulatief/dominant gedrag tussen de partners, doorgaans
in een onevenwichtige machtsverhouding waarbij zelfs kinderen ingezet worden tegen één van de
partners. Deze partners worden bovendien vaak onrechtvaardig bejegend, niet ernstig genomen
worden, door politie, justitie en hulpverlening. Zie hoger: onjuiste slachtofferbejegening
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
-

Opleidingen en tools voor de opsporing en objectivering van dominant, manipulatief gedrag dat
in psychisch geweld uitmondt en waarvan professionals kunnen gebruik maken.
Een debat over de problematiek van de psychische bewijslast.
Sensibiliserings- en preventiecampagnes met aandacht voor het gewelddadig karakter van
manipulatief gedrag, in het kader van de bevordering van gezondheid en welbevinden.

Eergerelateerd geweld
De voorbije jaren hebben een aantal tragische voorvallen de aandacht gevestigd op de problematiek
van eer-gerelateerd geweld in België.
Een fenomeenonderzoek uitgevoerd in opdracht van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en
mannen en de FOD Binnenlandse Zaken in 2012 formuleert de volgende definitie van
eergerelateerd geweld:
"De term 'eergerelateerd geweld' verwijst naar een continuüm van geweldsvormen waarbij het
voorkomen of het herstellen van een schending van de seksuele en familiale eer – waarvan de
buitenwereld op de hoogte is of dreigt te geraken – het hoofdmotief vormt. Het kan daarbij gaan
om de eer van een individu, de familie of de gemeenschap en het geweld kan uitgaan of
ondersteund worden door meerdere personen en gericht zijn op meerdere slachtoffers."
Eergerelateerd geweld wordt in België beschouwd als een flagrante schending van de
mensenrechten en de fundamentele vrijheden, als geweld dat hoofdzakelijk wordt gepleegd ten
overstaan van vrouwen en dat is gebaseerd op foute tradities waarin een patriarchale
familiestructuur overheerst. Eergerelateerd geweld kan echter ook mannen treffen. Meisjes en
vrouwen zouden zich oneervol gedragen als ze bijvoorbeeld optrekken met jongens of mannen,
verliefd worden op iemand die niet gekozen werd door de familie, als ze overspelig zijn of er een
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Veerle Beel, Partnergeweld komt evenveel voor in alle bevolkingsgroepen. Psychisch partnergeweld in de
helft van alle relaties, in De Standaard, 11 maart 2014, n.a.v. doctoraat Sabine Hellemans over intiem
partnergeweld UGent.
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(onterecht) vermoeden van overspel is. Mannen kunnen het risico lopen op eergerelateerd geweld
als ze niet voldoen aan de sociale rol die van hen verwacht wordt.93
Beweging tegen Geweld vzw Zijn heeft in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen
en mannen en de Directie veiligheid en preventie van de Federale Overheidsdienst (FOD)
Binnenlandse Zaken in 2013 een informatiebrochure ontwikkeld voor de verschillende professionals
om hun interventiecapaciteit op dit gebied te verbeteren.
Het Instituut werkt ook samen met Vlaams platform EGG, dat door Beweging tegen Geweld vzw
Zijn wordt gecoördineerd.
De doelstellingen van het platform zijn:
-

Sensibilisatie (ronde tafels of via acties, campagnes, brochures, andere instrumenten, …);
Ondersteuning van de hulpverlening (bijvoorbeeld via vormingen);
Expertise verzamelen en verspreiden naar actoren in het werkveld en het bredere publiek;
Beleidsbeïnvloeding;
Ondersteunen onderzoek en publicatie van artikels.

In 2014 ontwikkelde vzw Zijn een signaallijst voor scholen en een risicotaxatie-instrument voor de
hulpverlening.
Op 1 juni 2017 werd de COL 06/2017 betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake
eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminkingen, gedwongen huwelijken en wettelijke
samenwoningen van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal van kracht.
Deze omzendbrief maakt de magistraten en politiediensten bewust van de werkelijkheid van deze
fenomenen. Het vervolgingsbeleid door de parketten wordt verder afgebakend; de codering en de
verzameling en verbetering van statistische gegevens; de uitwisseling van informatie en de
samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en het IGVM. In 2018 werden opleidingen voor
magistraten gegeven. 94
Eergerelateerd geweld beslaat volgens de COL 06/2017 drie problematieken, die gelijkenissen en
verschillen vertonen: fysiek en psychisch eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en
samenwoningen en vrouwelijke genitale verminkingen. Het eergerelateerd geweld onderscheidt
zich van andere vormen van intrafamiliaal geweld op het gebied van het aantal daders en potentiële
slachtoffers, maar voornamelijk door het element van de “publieke ruchtbaarheid”, die een
bepalende rol speelt in de opeenvolging van de feiten.
Fysiek en psychisch eergerelateerd geweld is geen specifiek misdrijf. In deze omzendbrief wordt
hiervan een werkdefinitie naar voren geschoven: het betreft misdrijven, incidenten of gedragingen
die uitgaan van één of meerdere personen, die hebben plaatsgevonden of zouden kunnen
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IGVM, Eergerelateerd geweld.

94

IGVM, COL 06/2017 – Omzendbrief betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake eergerelateerd
geweld, vrouwelijkegenitale verminkingen, gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen, synthese.

117

Vrouwenraadmemorandum Gendergerelateerd Geweld 2019
plaatsvinden om de eer van een individu, een familie en/of een gemeenschap hoog te houden, in
strijd met de fundamentele mensenrechten van één of meerdere personen.
Op het vlak van eergerelateerd geweld kunnen talrijke wettelijke bepalingen worden toegepast.
Bijlage 1 van deze omzendbrief bevat een niet-exhaustieve lijst van deze strafbepalingen
(strafbaarstellingen, verzwarende omstandigheden, collectief karakter van het misdrijf en
strafprocesregels). Bij elk parket-generaal en parket van de procureur des Konings wordt de op
grond van omzendbrief COL 4/2006 aangewezen referentiemagistraat inzake partnergeweld ook
aangesteld als referentiemagistraat inzake eergerelateerd geweld. Ook de op grond van
omzendbrief COL 4/2006 aangewezen referentiepolitieambtenaar inzake partnergeweld zal in
principe eveneens als referentiepolitieambtenaar inzake eergerelateerd geweld aangesteld worden
De COL 06/2017 bevat richtlijnen voor de aanpak van gevallen van eergerelateerd geweld.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
-

-

-

-

-

Eergerelateerd geweld is een complex fenomeen en het is daarom noodzakelijk om een
werkbare definitie uit te werken, gebruikt door alle betrokken actoren, op basis waarvan
beleidsmaatregelen en acties kunnen ontwikkeld worden.
Een stand van zaken in verband met de coördinatie van de informatie op federaal niveau tussen
de sociale, medische, politionele en rechterlijke actoren en de opleiding voor de politie, de
magistratuur en de uitvoerders van de rechtsbedeling en het effect op de klachtenbehandeling
van het eergerelateerd geweld en op preventiemaatregelen voor slachtoffers.
Een overzicht van (de steun verleend aan) organisaties meer bepaald de vrouwenorganisaties,
zelforganisaties, referentiepersonen, die het eergerelateerd geweld bestrijden en hun
samenwerking met zowel de lokale en nationale overheden als onderling.
Het verder zetten van informatiecampagnes via brochures en sociale media met informatie over
eergerelateerd geweld.
Geregeld vorming van professionals die in contact kunnen komen met slachtoffers en plegers
van eergerelateerd geweld (scholen, CLB’s, politie, parket, hulpverlening, sociale
dienstverlening, artsen en verpleegkundigen, interculturele bemiddelaars, sociale tolken,…).
Een bovenlokale coördinatie tussen verschillende diensten; kan dit een opdracht zijn voor het
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
Ontwikkeling van specifieke richtlijnen voor politie en justitie.
Een Interdepartementale werkgroep en expertennetwerk EGG.

Op Vlaams niveau:
- Dat het vrouwenmiddenveld als partner bij het de Vlaams platform EGG betrokken wordt
evenals andere middenveldorganisaties, gemeenschappen, zelforganisaties en dat
netwerkvorming met een jaarlijkse consultatieronde plaatsvindt.
- Voldoende structurele ondersteuning voor vzw Zijn voor de coördinatie van het Vlaams platform
EGG.
- Een evaluatie van het Nederlandse systeem van rode vlaggen, dat toegepast werd in de
politiezones Mechelen en Verviers; inzicht in de werking en de resultaten van het bestaande
registratiesysteem; verzekering statistische opvolging; overzicht van de werking van het
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netwerk van de bemiddelaars; overzicht van de nood aan eventuele specifieke
opvangmogelijkheden en oplossingen.
Dat er maatregelen worden genomen en sensibiliseringsprogramma’s gegeven worden om de
gelijkheid v/m in scholen te promoten en om genderdiscriminatie en geweld, zoals
eergerelateerd geweld te voorkomen.
Leren herkennen van EGG via het opnemen in de opleiding van basiskaders (scholen, CLB’s,
artsen en verpleegkundigen, OCMW’s, bijzondere jeugdzorg, …).
Ontwikkeling van aangepaste opvang en methodieken voor jongeren en jongvolwassenen (13
tot 25 jaar) die slachtoffer zijn van specifieke vormen van geweld (eergerelateerd geweld,
gedwongen huwelijken, genitale verminking, …) en bijzondere aandacht voor homoseksuele,
biseksuele of transgender slachtoffers.
Voldoende veilige opvangplaatsen en mogelijkheden tot bescherming garanderen voor
slachtoffers, voldoende omringd en met psychologische steun.
Een lokale coördinatie tussen verschillende diensten; met de ontwikkeling van
samenwerkingsprotocollen en een ketenaanpak (casuscoördinatie).

Als het gaat over vrouwen met migratie duikt snel het zogenaamde eergerelateerd geweld op.
Eer(gevoel) wordt vaker gelinkt met mensen in migratie, terwijl een passioneel drama of
familiedrama een kwestie zou zijn van eerder witte mensen. Hierachter schuilt een racistisch reflex
waarbij mensen met migratieachtergrond worden afgeschilderd als anders dan ‘ons’, dit terwijl eer,
imago, een goede naam erg gendergerelateerde concepten zijn en het hier dus veelal gaat over
gender.

Gedwongen huwelijken
Sinds eind 2009 bevat de politienomenclatuur een specifieke code voor gedwongen huwelijken.
Tussen 2010 tot eind 2013 registreerde de politie 56 klachten over een gedwongen huwelijk. 95
De COL 06/2017 definieert het begrip “gedwongen huwelijk” als "de vereniging van twee personen
waarvan ten minste één van hen geen volledige en vrije instemming met het huwelijk gegeven
heeft". Dezelfde definitie geldt voor de gedwongen wettelijke samenwoning.
Gedwongen huwelijken gaan vaak gepaard met intrafamiliaal geweld, waarvan vooral jonge
vrouwen het slachtoffer zijn. Het IGVM publiceerde in 2015 hierover een brochure voor
professionals. Eind 2018 wordt een checklist verwacht voor ambtenaren van de burgerlijke stand
met de bedoeling om gedwongen huwelijken beter te herkennen en om welke stappen er daarbij
kunnen ondernomen worden.
Op 4 juli 2018 aanvaardde het Europees Parlement een tweede resolutie over het bestrijden van
kindhuwelijken, huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken. De resolutie sluit aan bij het
internationaal recht en bij eerdere besluiten en engagementen, waaronder: het Verdrag van Istanbul
over het voorkomen en bestrijden van geweld en intrafamiliaal geweld op vrouwen, het EUactieplan voor mensenrechten en democratie (2015-2019) en de 2030 Agenda voor duurzame
ontwikkeling.
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Gedwongen huwelijken ook in België een realiteit, in Het Nieuwsblad, 24/03/2015. Meer info: Els Leye,
Gedwongen huwelijken, in Handboek Familiaal Geweld, juli 2015 (www.kennisplein.be)
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Kindhuwelijken, huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken betekenen een ernstige
schending van de mensenrechten en van de rechten van het kind. Ze hebben zeer nadelige en
schadelijke gevolgen (fysiek, psychologisch, economisch) voor zowel de betrokken jongeren als voor
de gemeenschap. De praktijk is wijdverbreid en treft vooral vrouwen en meisjes.19 Kindhuwelijken,
huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken komen zowel in derde landen als binnen de
Lidstaten voor.
Het Europees Parlement vraagt de Europese Unie om van de strijd tegen kindhuwelijken, huwelijken
op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken een beleidsprioriteit te maken en om hiervoor meer
middelen vrij te maken. Het verzoekt om een meervoudige strategie uit te werken die de oorzaken
van deze praktijken aanpakt, d.w.z.: armoede, genderongelijkheid, schadelijke tradities, miskenning
van de rechten van vrouwen en meisjes, gebrek aan onderwijs. Het Parlement pleit voor de aanleg
van een wereldwijd databestand en voor de instelling van een Europees Jaar ter bestrijding van
kindhuwelijken, huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken.
Op niveau van het buitenlands beleid en ontwikkelingsbeleid vraagt het Parlement versterkte steun
voor de slachtoffers in derde landen, namelijk: veilige opvanghuizen, toegang tot juridische,
medische en consulaire bijstand en meer middelen voor onderwijs en gendergelijkheid. Het pleit er
ook voor om ontwikkelingshulp aan overheden te koppelen aan de toezegging van die landen om de
mensenrechten en kinderrechten te respecteren.
Aan de Lidstaten vraagt het Parlement om kindhuwelijken wettelijk te verbieden, om 18 jaar als
minimumleeftijd voor het huwelijk voorop te stellen en om meisjes en vrouwen die gevaar lopen te
vroeg of tegen hun wil te worden uitgehuwelijkt te beschermen door hen verblijfsrecht en/of een
onafhankelijke verblijfsstatus toe te kennen. In de resolutie wijst het Parlement ook op het belang
van gepaste opleidingen en sensibilisering van alle betrokkenen en op de belangrijke rol van het
middenveld in dit verband.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Onderzoek inzake kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, fenomeenonderzoek en
informatieverstrekking.
- Expertennetwerk van betrokken actoren in alle beleidsniveaus.
Op federaal niveau:
- De Belgische wet van 25 april 2007, die de strafbaarstelling en het uitbreiden van de
middelen tot nietigverklaring van het gedwongen huwelijk beoogt, uit te voeren.
- Een stand van zaken over de effectieve toepassing van de bepalingen van de wet van
15 december 1980 over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering (artikel 48/3) zoals gewijzigd door de wet van 15 september 2006, die onder
meer bepaalt dat de vluchtelingenstatus kan worden toegekend aan personen die vervolgd
worden of vervolgd kunnen worden om genderspecifieke redenen.

Vrouwelijke genitale verminking
Vrouwelijke genitale verminking is een vorm van geweld op vrouwen en is sinds 2001 expliciet
strafbaar op basis van artikel 409 van het Strafwetboek. Het artikel voorziet in gevangenisstraffen

120

Vrouwenraadmemorandum Gendergerelateerd Geweld 2019
van drie tot vijf jaar of van vijf tot zeven jaar als het slachtoffer minderjarig is. Ook de poging tot
genitale verminking is strafbaar gesteld. Daarnaast is artikel 458bis van het Strafwetboek van
toepassing waardoor een arts of andere gezondheidswerkers aangifte kunnen doen van genitale
verminking bij minderjarige en/of kwetsbare vrouwen. Sinds juli 2014 zijn ook personen die
aanzetten tot de praktijk of er reclame voor maken strafbaar.
Volgens een studie van het European Institute for Gender Equality (EIGE) (Female genital mutilation
in the European Union and Croatia, 2013) leven in ons land 6.260 slachtoffers van vrouwelijke
genitale verminking, 1.975 meisjes en vrouwen lopen risico slachtoffer te worden.
Volgens een Belgische studie (2014) leefden er op 31 december 2012 48 092 vrouwen en meisjes die
de (van afkomst of huidige) nationaliteit hadden van een land waar besnijdenis wordt toegepast.
Onder deze meisjes en vrouwen zijn er 13 112 'zeer waarschijnlijk al besneden' en 4084 onder hen
'riskeren besneden te worden'.
In 2017 liep een derde onderzoek naar de prevalentie van VGV in België, in opdracht van het IGVM
en de FOD Volksgezondheid en geleid door GAMS en dit in navolging van de onderzoeken van 2010
en 2014. Uit deze studie blijkt dat er meer dan 17.000 meisjes en vrouwen in België reeds besneden
zijn en dat en ongeveer 8.500 het risico lopen om besneden te worden. Dat is zo’n drie keer meer
dan tien jaar geleden. De toename kan verklaard worden door nieuwkomers tussen 2012 en 2016,
uit landen waar vrouwelijk genitale verminking wordt uitgevoerd. Migratie en geboortes in België uit
landen waar VGV vaak voorkomt, zouden de voornaamste oorzaak zijn. De meerderheid daarvan
komt uit de landen Guinee, Somalië, Ethiopië, Ivoorkust en Egypte. Ook het feit dat meisjes met
Indonesische roots voor het eerst zijn meegerekend in de telling en de betere rapportering over het
algemeen, draagt bij aan de waargenomen stijging.
Uit een recenter onderzoek uitgevoerd door het EIGE in 2017 en 2018, blijkt dat van de 22 544
meisjes in België tussen 0 en 18 jaar die roots hebben in landen waar VGV voorkomt, 16% tot 27%
onder hen een risico loopt besneden te worden. De groep die het grootste risico loopt besneden te
worden, is sinds 2011 lichtjes gedaald van 28 naar 27%. Indien we echter kijken naar elk meisje dat
enigszins een risico loopt om besneden te worden, dan gaat het over een toename van 2000 meisjes
in de periode 2011-2016. Volgens EIGE heeft deze toename te maken met het stijgend aantal
tweede generatie migranten uit landen waar VGV vaak voorkomt. Bereken hoeveel meisjes een
risico lopen deed het EIGE door te kijken naar de prevalentie van VGV in de landen en regio’s van
oorsprong, naar de gemiddelde leeftijd waarop VGV uitgevoerd werd in die landen van oorsprong en
of het om eerste- of tweedegeneratie migranten ging. Vaak zijn zo’n gegevens echter niet
voorhanden dus gaat het hier steeds over ruwe schattingen. Door middel van kwalitatief onderzoek
bestaande uit gesprekken met focusgroepen werd dan berekend wat de impact van migratie is op
de houding tegenover VGV en hoe groot het risico op VGV nog steeds was.
Verschillende organisaties uit het middenveld worden financieel ondersteund door alle overheden
om preventie-, sensibiliserings- en vormingsacties te voeren voor de betrokken nationaliteiten in
België. Zo werd een collectief en participatief proces voor actie-analyse opgericht in de Federatie
Wallonië-Brussel: Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. Het
Vlaams Forum Kindermishandeling richtte een werkgroep op gewijd aan vrouwelijke genitale
verminking.
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Voor professionals werd per activiteitensector een multidisciplinaire interventiegids uitgewerkt. Er
werd ook een brochure geschreven specifiek voor professionals die gebonden zijn aan het
beroepsgeheim en die gevallen van vrouwelijke genitale verminking kennen of vrezen.
Er is een toolkit/preventiekit ontwikkeld voor de gezondheidsprofessionals (artsen,
verpleegkundigen, vroedvrouwen), maar ook voor maatschappelijk werk(st)ers of juridische
beroepen (rechters, actoren van de jeugdbescherming) om te kunnen omgaan met delicate gevallen
van vrouwenbesnijdenis of het risico erop.
Sinds 1 maart 2014 is er ook multidisciplinaire zorg voor besneden vrouwen in twee referentiecentra
(UZ Gent en CHU St-Pierre). 96
Meer info: Site GAMS (Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking); Site Intact
vzw
De wet van 18 juni 2018 betreffende de aanpak van geweld omwille van cultuur, gewoonte, religie,
traditie of “zogenaamde” eer, met in begrip van de genitale verminking zet de strijd tegen
vrouwelijke genitale verminking verder door enerzijds de regelgeving rond het beroepsgeheim aan
te passen en anderzijds de registratie van genitale verminking in het ziekenhuisdossier van de
patiënt te verplichten. Wanneer het gaat om vrouwelijke genitale verminking krijgen
beroepsbeoefenaars de mogelijkheid om, ongeacht het slachtoffer van genitale verminking dat voor
hen zit, hun beroepsgeheim te doorbreken en de feiten te melden aan de procureur des Konings.
Dus niet enkel, zoals de huidige regelgeving bepaalt, wanneer het gaat om een minderjarige of om
een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van leeftijd, zwangerschap, partnergeweld, een ziekte of
een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid. Artsen moeten systematisch gegevens
rond genitale verminking registreren in het ziekenhuisdossier, met inbegrip van het type genitale
verminking, het land en de regio van oorsprong van de betrokken vrouw of haar familie. Ook een
vraag naar herinfibulatie wordt voortaan gedocumenteerd vermeld in het ziekenhuisdossier.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
-

-
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Dat België en de EU de verschillende internationale conventies die genitale verminking bij
vrouwen veroordelen, blijven onderschrijven (zoals het Verdrag van Istanbul van de Raad van
Europa betreffende het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk
geweld).
Een verbetering van de kennis en de competenties van de betrokken professionals met de
klemtoon op preventie.
Een duurzame ondersteuning van verenigingen die actief zijn op het vlak van
informatieverspreiding en preventie.
Blijvende aandacht binnen ontwikkelingssamenwerking en blijvende opvolging van
internationale regelgevende teksten.

IGVM, Vrouwelijke genitale verminking.
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Onjuiste/onrechtvaardige slachtofferbejegening
De Vrouwenraad ontvangt regelmatig meldingen van vrouwen die als slachtoffer onjuist behandeld
worden door instanties waar ze met hun klacht terechtkomen (politie en juridische wereld). Deze
vrouwen zijn vaak ooit al geconfronteerd geweest met geestelijke gezondheidsproblemen (bv.
depressie). Wanneer ze (opnieuw) slachtoffer worden van geweld of seksueel misbruik worden hun
klachten dikwijls niet ernstig genomen. Ofwel wordt de zaak geseponeerd ofwel slaagt de dader erin
om de zaak zodanig te manipuleren dat hij (zij) slachtoffer wordt en het slachtoffer dader.
Dit heeft volgens ons te maken met ondervragingstechnieken bij de politie die niet op dergelijke
problematieken zijn afgestemd en met vooroordelen (en beeldvorming) ten aanzien van deze
vrouwen. We verwijzen in dit verband ook naar ons dossier over Seksueel misbruik door
professionals in de gezondheidszorg en in de hulpverlening.
Liesbet Kennes bespreekt de mythes van het geloofwaardige slachtoffer: ze heeft erom gevraagd…;
als je verkracht wordt, verdedig je jezelf…; een echt zedenslachtoffer is nadien overstuur…; enkel
lichamelijke letsels bewijzen verkrachting…; als er seksuele opwinding was, was het geen
verkrachting…; vrouwen willen verkracht worden…; de meeste aangiften van verkrachting zijn
leugens… Ze beaamt dat er voor verkrachtingsslachtoffers een hele hoge
geloofwaardigheidsdrempel is. In vergelijking met slachtoffers van andere misdrijven moeten
verkrachtingsslachtoffers aan een hele reeks eisen voldoen vooraleer ze als slachtoffer erkend
worden. Victim blaming is alom tegenwoordig. Het gaat om patronen die slachtoffers
verantwoordelijk stellen voor wat de pleger hun aandoet. De rollen draaien om en pleger wordt
slachtoffer of slachtoffer wordt pleger. Het komt er min of meer op neer dat het slachtoffer moet
bewijzen dat zij/hij onschuldig is. Victim blaming gebeurt op maatschappelijk, institutioneel en
cultureel niveau. Het uit zich in de schuldomkering en bij het feit dat een aantal slachtoffers zelfs de
verantwoordelijkheid op zich nemen. Door deze strategie maken ze een negatieve gebeurtenis voor
zichzelf controleerbaar en overtuigen ze zichzelf dat het niet meer zal gebeuren.
De Eurobarometer heeft 28.000 Europeanen bevraagd naar victimblamende redeneringen. 17% van
de Europeanen vinden dat slachtoffers geweld uitlokken met hun gedrag. Bij de Belgen gaat het om
15%.
Uit onderzoek blijkt dat mannen meer dan vrouwen over het algemeen meer geneigd zijn om een
zedenslachtoffer verantwoordelijkheid toe te wijzen. Mensen leggen gemakkelijker, meestal
onbewust, de schuld bij het slachtoffer naarmate ze een meer stereotiep beeld hebben van seksueel
geweld (zie hoger). De naaste omgeving van slachtoffers, politie, magistraten, advocaten,
strafrechters leggen ook vaak de oorzaak bij de slachtoffers. De sociale psychologie heeft daar
verklaringsmodellen voor (Liesbet Kennes, p. 95-96).
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Een kwalitatief wetenschappelijk onderzoek naar (vrouwelijke en mannelijke) slachtoffers
die onjuist bejegend werden om na te gaan in welke mate vooroordelen van ondervragers
een rol spelen en in welke mate ondervragingstechnieken kunnen aangepast worden. Hoe
gaan professionals om met psychologische bewijslast? Op basis van de resultaten moeten
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gepaste maatregelen genomen worden.
Omgaan met het geheugen van het slachtoffer als een plaats delict (net zoals bij het
lichaam); slachtoffer verhoren met grootst mogelijke voorzichtigheid om het geheugen niet
aan te tasten (suggestieve vragen kunnen het geheugen aantasten), zodanig dat cruciale
informatie niet verloren gaat. 97
Evaluatie van het gebruik van het Draaiboek Zedenmisdrijven, door de politie gebruikt voor
de opvang en verhoor van slachtoffers van zedenmisdrijven.
Sensibilisering naar een breed maatschappelijk bewustzijnsproces over de werking van
victim blaming:
Op regelmatige basis specifieke vormingen van politie, zedenmagistratien, advocaten,
medische zorgverstrekkers en hulpverleners.

Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul
Adequate opvang, bescherming en opvolging van de slachtoffers
Algemene verplichtingen
Toepassen en verruimen van de circulaires over zero tolerantie en de COL 6/2017 om de registratie
te veralgemenen en de follow-up van klachten te vergemakkelijken inzake alle vormen van geweld
tegen vrouwen in heel België.
Gewelddossiers prioritair behandelen om de tijd die nodig is om klachten te verwerken en het risico
van escalatie en recidive te verminderen. Het is noodzakelijk dat een PV wordt opgesteld door de
politiediensten en naar de Procureur des Konings wordt gestuurd in geval van poging tot geweld
tegen een vrouw. Poging tot geweld is immers ook een inbreuk.
Een betere communicatie verzekeren tussen de instanties (politie, parket, onderzoeksrechter,
magistraten) en in een schappelijk tijdsbestek voor de follow-up van klachten (registratie, codering,
instructie, overdracht van nuttige informatie, bescherming, zorgen voor slachtoffers en daders,
communicatie tussen referentiepersonen,…).
Implementeren van een betere codering van geweld om meer accurate en gevarieerde
gegevensverzameling mogelijk te maken.
Geregeld magistraten aanwijzen die vervangen moeten worden (taak van het Parket-generaal).
Verplichting voor de parketten om aan de politiezones de namen te vragen van de
referentiepersonen.
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Traumatische herinneringen zijn niet chronologisch van aard maar wel eerder fragmentarisch en sensorisch
en verspreid in het brein. Het slachtoffer zal zichzelf corrigeren en op zaken terugkomen. De ‘trauma
informed’ verhoormethode vraagt het slachtoffer niet om de feiten chronologisch te vertellen maar op een
vrije manier.
In België bestaat een Draaiboek Zedenmisdrijven dat rekening houdt met de dynamieken die eigen zijn aan
seksueel geweld. Daarin staat beschreven hoe politiediensten slachtoffers moeten opvangen en verhoren.
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Een instantie aanwijzen om een lijst op te stellen en bij te houden van alle referentiepersonen op
het vlak van geweld bij de Parketten en de politiezones, conform de COL 04/2006 et COL 06/2017.
Deze lijst ter beschikking stellen van de verschillende slachtoffer- en hulpverleningsdiensten.
Een regelmatige en systematische evaluatie van de toepassing van de COL’s (omzendbrieven).
Onmiddellijk handelen – preventie en bescherming
Een goede toepassing van de basismissies van de politie moet helpen om de gevonden stoornissen
op te lossen. Dit omvat de implementatie van geïntegreerd beleid.
Een adequate monitoring door de politie van gevallen van geweld: adequate en onmiddellijke
bescherming en informatie moet worden verstrekt in situaties die een risico vormen voor vrouwen,
zelfs als de uitgevoerde handelingen nog geen overtreding zijn.

Kwetsbare groepen
Kinderen en jongeren
80% van de agressiegevallen tegen kinderen wordt gepleegd door mannen en jongens. In 85% van
de kinderen zijn de plegers personen die het kind kent (familieleden, vrienden, personen met
gezag). Voor de leeftijd van 12 jaar zijn de verschillen inzake geweld op meisjes en jongens minder
groot: 1 op 7 meisjes en 1 op 9 jongens. Meisjes lopen drie maal meer risico dan jongens om voor hun
18 jaar slachtoffer te worden van seksueel geweld. Meisjes zijn vaker slachtoffer van seksueel
geweld in familieverband en jongens vaker slachtoffer van bekenden buiten familieverband.98
Hiervoor verwijzen we naar het rapport en de aanbevelingen Geweld, gemeld en geteld.
Aanbevelingen in de aanpak van geweld tegen kinderen en jongeren. Dossier 2011-2012 –
Kinderrechtencommissariaat.
Het Kinderrechtencommissariaat verwijst naar Het Comité voor de Rechten van het Kind dat op
regelmatige basis een ‘General Comment’ of Algemene Commentaar publiceert. Daarin kaart het
Comité aan dat Staten snel hun verplichtingen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van
het Kind moeten opnemen. Het gidst de staten in het nakomen en vertalen van hun verplichtingen
uit de artikelen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. In maart van 2011
heeft het Comité voor de Rechten van het Kind een ‘General Comment’ gewijd aan geweld op
kinderen. Op basis daarvan formuleerde het Kinderechtencommissariaat aanbevelingen over (kort
samengevat):
-

98

Het verbod op lijfstraffen: wetgevende maatregelen nemen die bestraffing van kinderen in
het gezin, op school en in instellingen verbieden; campagnes die niet alleen de negatieve
gevolgen van lijfstraffen in de kijker plaatsen maar die de bevolking ook aanzetten om
positieve, niet-gewelddadige vormen van disciplinering te hanteren.

Garance, powerpoint ‘Enfants Capables. Sleutels voor autonomie en preventie’, 30 november 2017
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Een degelijke rechtsingang voor minderjarigen: minderjarigen moeten rechtstreeks toegang
hebben tot de jeugdrechter als ze hulp zoeken voor een problematische opvoedingssituatie.
Een stappenplan voor elke organisatie en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, het
onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en de welzijnssector dat duidelijk maakt hoe de
organisatie met signalen en gevallen van seksueel misbruik omgaat en dit voor alle vormen
van geweld; en daarvoor ook meer overleg en coördinatie van goede praktijken.
De noodzaak aan (seksuele) vorming en gezinsondersteuning (extra aandacht voor
risicogroepen als kinderen met een handicap, uit kansarme een gezinnen, risico op genitale
verminking,…); gerichte en structureel ingebedde campagnes en ze evalueren.
Het versterken van de eerstelijnshulpverlening met garantie van budgetten en continuïteit;
ook nood aan eerstelijnshulp binnen school- en vrijetijdscontext.
Vorming en sensibilisering van alle betrokkenen: extra aandacht voor geweld tussen
kinderen en jongeren onderling op school en in andere contexten.
Kinderen en jongeren leren voor zichzelf op te komen; seksuele vorming tegen seksueel
misbruik.
De installatie van een nationaal coördinerend kader. Dit kader moet een referentiekader zijn
bij alle interventies zoals bedoeld in artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake de
Rechten van het Kind. Het moet van toepassing zijn op alle mogelijke maatregelen die nodig
zijn in elk stadium van deze interventies, en dat binnen de verschillende
bevoegdheidsdomeinen; met inbreng van NGO’s, onderzoeks- en middenveldorganisaties,
deskundigen, ouders én kinderen.
Nagaan hoe het Vlaams Forum Kindermishandeling een rol kan spelen in het volgend
Nationaal Actieplan gendergerelateerd geweld.

Incest en pedofilie
Wereldwijd worden 20% van de meisjes en 5 à 10% van de jongens slachtoffer van seksueel geweld.
In 70% van de gevallen bij kinderen jonger dan 6 jaar gaat het om incest. De dader van seksueel
geweld is in 96% van de gevallen een man; 94% van de agressors is een naaste en 50% een gezinslid.
Bij de politie waren er in 2017 3.253 aangiftes van verkrachtingen (en pogingen tot) zonder de dood
tot gevolg. Daarvan waren er 434 slachtoffers jonger dan 10 jaar (en 12 pogingen); 349 slachtoffers
tussen 10 en 14 jaar (en 15 pogingen); 334 slachtoffers tussen 14 en 16 jaar (en 10 pogingen); 283
slachtoffers tussen 18 en 18 jaar (en 13 pogingen). Er waren 513 aangiftes IFG/seksueel/tegen
afstammelingen.99
Bij de Vertrouwencentra Kindermishandeling worden dagelijks gemiddeld vier kinderen aangemeld
met een vermoeden van seksueel misbruik.
Slechts één op drie minderjarige slachtoffers vertelt aan iemand dat het wordt misbruikt. Heel
jongen kinderen begrijpen niet dat wat er gebeurt misbruik is. Oudere kinderen schamen zich vaak
en voelen zich schuldig en worden door de misbruiker bedreigd.
Een bevraging van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2010 bracht aan het
licht dat vier op de tien misbruikte meisjes het slachtoffer waren van een mannelijk familielid (12,4%
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Politionele Criminaliteitsstatistieken, Nationaal rapport, 2017.
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door de vader of stiefvader, 5% door een broer, 23,6% door oom of neef, 18% een man uit de directe
omgeving, in meer dan 1 op de 10 gevallen door andere plegers. Jongens worden vaker dan meisjes
extra-familiaal misbruikt. 1 op de 10 jongens werd misbruikt door een vrouwelijk familielid.
Pedofielen (DSM: klinisch pedofiele parafilie) 100 maken ongeveer 1 procent uit van de volwassen
mannen. Voor België komt dat neer op minstens 40.000 mannen tussen 18 en 65 jaar die zich
aangetrokken voelen tot kinderen Wat fantasieën over seksuele handelingen met kinderen betreft,
zou het gaan over 5 procent van de mannen of 1 op 20. De meerderheid van de mannen valt op
meisjes van doorgaans acht tot tien jaar. Een minderheid heeft een voorkeur voor jongens tussen
tien en dertien jaar. Niet alle pedofielen gaan over tot misbruik. Een pedoseksueel doet dat wel.
Maar niet elke pedoseksueel heeft een pedofiele geaardheid. Ongeveer 40 tot 60 procent van de
kindermisbruikers heeft een pedofiele geaardheid. Voor omzeggens de andere helft van de plegers,
die geen seksuele voorkeur voor kinderen hebben, zijn de slachtoffers een surrogaat voor andere
gebreken (Liesbeth Kennes, p. 202-204).
Uit onderzoek blijkt volgens Liesbeth Kennes niet dat een kind dat seksueel misbruikt is later ook
een seksueel delict zal plegen. Maar zowel misbruikte meisjes als jongens lopen een veel hoger risico
om op volwassen leeftijd opnieuw seksueel misbruikt te worden. Bij meisjes/vrouwen is dat risico
het grootst. Misbruikte jongens zullen vaker dan niet-misbruikte jongens zedenfeiten plegen als
volwassene maar dit is een minderheid (10 à 20%). Bij deze plegers was er in hun kindertijd ook meer
sprake van zwaar fysiek geweld en ernstige materiële verwaarlozing. Het merendeel was getuige
van partnergeweld, gepleegd door de partner van hun moeder. Vaak hadden deze jongens een
gebrek aan ouderlijke betrokkenheid, consequente regels en afspraken, toezicht van de ouders en
aanmoediging van goed gedrag. Wanneer een jongen werd misbruikt door een vrouw, neemt het
risico om een zedendelict te plegen toe. De ernst en duur van het misbruik kunnen ook
risicofactoren zijn.
Het feit dat een zedenpleger als kind misbruikt werd, wordt vaak als verzachtende omstandigheid
door rechters meegenomen.
De mythe dat kindermisbruik tot seksuele interesse in kinderen leidt volgens Liesbeth Kennes tot
het fenomeen dat heel wat in hun jeugd misbruikte mannen met een angst zitten om pedoseksueel
te worden. Net die angst belet deze misbruikte mannen om zelfvertrouwen te ontwikkelen en
intieme relaties uit te bouwen en vader te worden. Deze mythe is ook aanwezig bij het grote publiek
en zelfs in de hulpverlening. Zo zijn er hulpverleners die de preventie van seksueel geweld als
behandelingsdoel nemen waardoor ze ongewild mannelijke overlevers stigmatiseren. Hulpverleners
die zich specialiseren in het ondersteunen en begeleiden van mannelijke slachtoffers van seksueel
misbruik (rouw en herstel) zijn schaars bij ons.
Incest is een zaak van volksgezondheid, van de samenleving; het gaat niet enkel om het individueel
slachtoffer en het gezin maar het belangt de ganse samenleving aan, aldus SOS Inceste. 101
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Pedofielen ontdekken hun geaardheid meestal tijdens hun puberteit; hun seksuele interesse groeit niet
mee op.
101

SOS Incest Belgique, powerpointpresentatie, 30 november 2017.
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Psychische ontreddering als gevolg van een seksueel trauma uit zich anders bij kinderen dan bij
volwassenen. Bij kinderen is er doorgaans sprake van amnesie of laattijdige bewustwording van de
feiten. Onvermogen tot psychische en affectieve maturiteit bij het kind leidt tot onvermogen om
met seksuele gevoelens om te gaan. Seksueel geweld ondergaan in de kindertijd stoort de opbouw
van de eigen identiteit en verslechtert sociale banden. Ze lopen meer studieachterstand op, zijn
vaker werkloos, zitten vaker in woelige en ongezonde relaties.
De psychische gevolgen: gevoel van eenzaamheid; laag zelfbeeld; angst; verslaving; eetstoornissen;
schuld- of verantwoordelijkheidsgevoel; verwarring tussen het affectieve en het seksuele;
tegenstrijdige gevoelens, identiteit en seksuele geaardheid; begrip van ouderschap; door de
verschillende vormen van verwarming wordt het onmogelijk om grenzen te stellen en intimiteit op
te bouwen; gevoel van gestolen jeugd, woede, wraakgevoelens, psychosen, zelfmoordpoging,
enz.102 Zo zou ca. 20 tot 22% van de zelfmoord(pogingen) door vrouwen en 9,6 tot bijna 11% door
mannen gaan het gevolg zijn van seksueel misbruik tijdens de kindertijd.
De fysieke gevolgen: kankers, morbide obesitas, diabetes, verhoogde bloeddruk, autoimmuunziektes, gynaecologische problemen, chronische pijnklachten, maag- en darmklachten;
cardiovasculaire aandoeningen.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
-

-

Incestgevallen moeten in statistieken opgenomen worden. Er moet ook een dark number
onderzoek gevoerd worden; met registratie slachtoffer en pleger naar geslacht.
Onderzoek naar seksueel geweld gepleegd en de gevolgen voor het later
gezondheid/sgedrag van slachtoffers om te komen tot een hulpverleningstraject voor het
ondersteunen en begeleiden van de overlevers waarbij alvast één focus moet liggen op het
wegwerken van angstgevoelens om pedoseksueel te worden.
Incest hoog op de beleidsagenda en in het volgend NAP gendergerelateerd geweld; een
plan van aanpak om incest te voorkomen.

Cybergeweld en seksisme
Uit een VN- rapport over cybergeweld tegen vrouwen en meisjes van 2015103 blijkt dat op
internationale schaal 73 % van de vrouwen al eens te maken had met een bepaalde vorm van online
geweld.
Het Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van geweld 2015-2019 voorziet in actie
180 een onderzoek naar de uitbreiding van grooming en cyberstalking naar meerderjarigen vanuit
justitiële invalshoek.
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SOS Viol, Seksueel geweld in de kindertijd en de gevolgen op volwassen leeftijd: afspiegelingen uit de
klinische praktijk, powerpointpresentatie 30 november 2017.
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Cyber Violence against Women and Girls. A World-Wide Wake-up call. A report by the UN Broadband
Commission for Digital Development Working Group on Broadband and Gender.
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Naar aanleiding van een studie van de Universiteit van Antwerpen uit 2015 werden een 1.000-tal
jongeren tussen 12 en 18 jaar gevraagd wat ze de voorbije zes maanden op sociale media
meemaakten. Bijna één derde van de meisjes kreeg al eens een ongewenste opmerking over
uiterlijk, lichaam of seksualiteit. Eén op vijf werd "hoer" of "slet" genoemd. Zeven procent van de
meisjes kreeg ooit een seksueel getinte vraag waar dwang of bedreigingen aan te pas kwamen. Van
bijna 1 %, tot slot, werd een foto met naakte lichaamsdelen verspreid via sociale media.
Meisjes krijgen het volgens de studie beduidend zwaarder te verduren dan jongens. Als verklaring
wijst onderzoekster Kathleen Van Royen op een ongelijke genderverhouding. De impact is vooral
groot bij jonge meisjes, vooral wanneer ze herhaaldelijk opmerkingen krijgen of benaderd worden.
De daders zijn niet alleen jongens, mannen of onbekenden maar ook andere meisjes of vrouwen.
Ook volwassen vrouwen hebben last van cybergeweld. Veel gebruikers van sociale media weten
bijvoorbeeld niet hoe ze de privacy-instellingen moeten aanpassen of doen niet de moeite om
vervelend gedrag te rapporteren. De impact van cybergeweld kan moeilijk onderschat worden
volgens de studie van de UA, omdat die vaak groter is wanneer er meer getuigen zijn.
Er zijn al bewustmakingscampagnes gelanceerd maar dat waren eerder losstaande initiatieven naar
jongeren toe. Er is dus nood aan een meer structurele aanpak.104
Daarnaast is er de studie over de niet-consensuele verspreiding van seksuele beelden, ook
‘wraakporno’ genoemd, waarbij men aan derden een forum biedt waar zij seksueel expliciet
materiaal van (voornamelijk) ex-partners kunnen opladen en verspreiden zonder de toestemming
van de betrokkenen. Prof. dr. Eva Lievens analyseerde in een studie de wetgevende initiatieven in de
VS, het Verenigd Koninkrijk en België.
Een sociologische studie (2015-2016) van het Centre Hubertine Auclert over ‘Cybersexisme chez les
adolescent-e-s (12-15 ans)’ bevroeg leerlingen uit scholen van het Ile-de-France. De studie legt de
focus op seksisme in de cyberruimte. Cyberseksisme raakt grotendeels meisjes maar dringt tegelijk
de zogenaamde vrouwelijke en mannelijke normen op. Meisjes worden herleid tot hun fysieke
uiterlijk. Bij jongens is er een overwaardering van hun viriliteit. De studie pleit ervoor om jongeren te
betrekken in het preventiebeleid, samen met alle mogelijke actoren. Er is ook nood aan een protocol
(inzake verantwoordelijkheid en begeleiding) dat rekening houdt met de dimensie van seksisme in
het kader van cybergeweld.
Cybergeweld was ook een aandachtspunt van het EU-voorzitterschap van Estland in de tweede helft
van 2017. Er bestaat nog geen gemeenschappelijke definitie op EU-niveau en zelfs niet alle lidstaten
erkennen deze vorm van geweld. Het Europees Parlement keurde op 3 oktober de resolutie ‘Fight
against cybercrime’ goed en hoopt op publieke en particuliere investeringen in cyberveiligheid en
onderwijs, naast een grotere, grensoverschrijdende politionele samenwerking en informatieuitwisseling om zo online seksueel misbruik te voorkomen.
EIGE heeft in 2017 de nota ‘Cyberviolence agaist Women and Girls’ gepubliceerd, met tien
aanbevelingen. Voor hen gaat het om een gendergerelateerde vorm van geweld.
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Er is in Vlaanderen bijvoorbeeld geen specifiek meldpunt voor cyberpesten of -geweld. Jongeren kunnen
contact opnemen met een CLB of een JAC, de kinder- en jongerentelefoon Awel, Child Focus (vooral seksueel
grensoverschrijdend gedrag maar ook veilig internet) en 1712. Bij al deze diensten zijn chatfuncties aanwezig).
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Het European Observatory on Violence van de EWL heeft een studie over Digital Violence:
#HerNetHerRights Resource Pack & Report
De Vrouwenraad heeft in 2018 een Infofiche online geweld tegen vrouwen en meisjes gepubliceerd.

Sextortion
Sextortion is seksuele afpersing (met een financieel doel).
Volgens Child Focus gebeurt het voor 54% in sociale netwerken, 41% messenging en foto-apps, 9%
bij gaming apps en 4% bij gaming platforms. 105
De jongeren die naar Child Focus belden in 2016 waren voornamelijk tussen 14-17 jaar; 23
minderjarigen (17 (jong)volwassenen); 31 mannelijke slachtoffers en 9 vrouwelijke; 31 masturbatie
video’s en 9 naaktfoto’s; 21 gevallen link met FB en Skype; 37 voor een financieel doel. Er is een
opmars in “effectief delen” i.p.v. enkel dreigen.
Child Focus geeft volgende tips aan de jongeren:
-

Ga niet in op de bedreigingen en doe niet wat hij of zij jou vraagt te doen. Als je geld
overmaakt dan kan hij/zij het alsnog verder verspreiden. Betaal dus nooit!.
- Praat erover met een volwassene die jij vertrouwt. Het beste is om er met je ouders over te
praten, maar dat mag even goed je juf, trainer of tante zijn.
- Contacteer Child Focus om te proberen de beelden van het internet te halen via het nummer
116 000. Child Focus kan slachtoffers van sextortion bijstaan in de hele procedure.
- Blokkeer diegene overal en verwijder hem/haar uit je contactenlijst. Zo voorkom je dat je
nog berichten van hem/haar kunt ontvangen.
- Zoek jezelf op internet. Wanneer diegene toch een foto of video van jou online zet, dan vind
je dat misschien door jezelf te zoeken. Als je het inderdaad vindt, neem dan zo snel mogelijk
contact op met die website. Vaak vind je onder- of bovenaan een site een link naar ‘abuse’,
‘help’ of ‘contact’.
- Ga naar de politie in jouw woonplaats en vraag daar een oriënterend- of intakegesprek aan.
Het is belangrijk zoveel mogelijk bewijs mee te nemen. Denk daarbij aan: chatgesprekken,
sms’jes, mailtjes of WhatsApp berichten waaruit blijkt dat iemand jou bedreigt of chanteert;
- Zoveel mogelijk informatie over degene die jou bedreigt of chanteert: Naam, leeftijd, emailadres, woonplaats, nickname,…
De grootste obstakels zijn volgens Child Focus: de dark number, de kennis over de diensten, de
internationale straffeloosheid.

Online/grooming
De aangiftes bij de Belgische politie voor Zedenmisdrijven: Grooming (contact via ICT met
minderjarige < 16 j): 2014: 7; 2015: 80; 2016: 132 ; 2017: 157. 106
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Child Focus, powerpoint ‘Sextortion en online grooming’, 30 november 2017
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Politionele Criminaliteitsstatistieken, Nationaal rapport, 2017.
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Child focus ziet online grooming als de voorbereidingsfase op seksueel misdrijf op een kind.
Groomers proberen toegang te verkrijgen tot het kind, zijn bereidwilligheid en geheimhouding af te
dwingen om zijn daden achteraf te rechtvaardigen. Groomers bouwen een vertrouwensband op,
tonen interesse, ontwikkelen een affectieve band met als doel grip op de jongere te hebben en de
jongere te domineren (grenzen verleggen, seksualiteit normaliseren, …). Groomers hebben als doel
het kind of de jongere bepaalde seksuele handelingen te laten uitvoeren (cyberseks of echt seksueel
contact).
De groomingfase op zich is strafbaar.
Er zijn groomers (pedoseksuelen) die via hun job of hun vrijwilligerswerk contact opbouwen met een
kind/kinderen zonder dat de ouders er weet van hebben (onderwijs, naschoolse opvang,
vakantiekampen, trainers in de sportsector,…). Andere plegers groomen via hun relatie of contacten
met de ouders (buurman, familielid, bijlesgever,…).
Volgens de studie van prof. Thierry H. PHAM van de UMons over de jonge slachtoffers van grooming
vormen groomers een heterogene populatie. Er moet met diverse factoren rekening gehouden
worden, zoals de manier van omgang, de persoonlijkheid, het gedrag, de duur van de contacten,
enz.107
Er zijn twee grote categorieën van groomers online:
-

degenen die internet gebruiken om contact te leggen met kinderen met als doel hen
seksueel te misbruiken;
- degenen die pedopornografische beelden maken of downloaden met als doel deze te
verspreiden.
Wat hun achtergrond betreft zijn er drie categorieën groomers:
-

degenen met hechtingsstoornissen: ze geloven in wederzijdse liefde, het contactproces
verloop lang/zaam, ze hebben geen beeldmateriaal, ze gebruiken hun eigen identiteit en
willen een fysieke ontmoeting;
- de aangepaste agressor: focust zich op de eigen behoeften, ze hebben een beperkte
verzameling beelden, hun gedrag is aangepast/spiegelend in het contact met het slachtoffer
(ja, ik ook…), ze gebruiken ofwel hun eigen ofwel een valse identiteit;
- de hyperseksueel : bezitten een grote verzamelingen beelden, ontmenselijkt jongeren, heeft
contacten met andere agressors, heeft snelle contactmethodes.
Volgens internationale studies wordt 13 tot 19% van de jongeren tussen 10 en 17 jaar seksueel
benaderd tijdens online-uitwisselingen. Adolescenten lopen meer risico dan kinderen en
volwassenen.
Volgens onderzoeksgegevens zijn er drie types slachtoffers:
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Prof. Thierry H. Pham, Geweld tegen kinderen: vaststelling, genderverschillen en preventie. De jonge
slachtoffers van grooming, 30 november 2017.
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de kwetsbare jongeren met een grote behoefte aan affectie, aandacht, moeilijkheden in
omgang met ouders ; ze zijn online op zoek naar 'liefde', naar een echte relatie. Het
slachtoffer verraadt de agressor niet om de 'relatie' veilig te stellen;
de risiconemers zijn op zoek naar avontuur, zijn ongeremd, denken dat ze de situatie onder
controle hebben. Familiale risicofactoren zijn minder bekend. Ze zijn niet geneigd tot
ontmaskering wegens chantage (dit gedrag gebruiken groomers als bewijs van
medeplichtigheid of poging tot verleiding);
de veerkrachtigen verbreken de relatie van zodra ze de benadering 'bizar' beginnen te
vinden. Ze nemen gedragingen aan die hen in veiligheid brengen en ze hebben een veilige
gezinsbasis.

Wat meisjes betreft zijn er een paar specifieke kenmerken: hoewel ze minder het internet gebruiken
dan jongens lopen ze relatief meer risico om slachtoffer te worden. Groomers vragen vaker seksueel
getinte foto's van jonge meisjes in vergelijking met jongens. Groomers die jonge meisjes
benaderen, zijn aanzienlijk jonger in vergelijking met degenen die jongere jongens benaderen. De
contacten tussen groomers en jonge meisjes duren aanzienlijk langer in vergelijking met de
contacten tussen groomers en jonge jongens. Jonge meisjes chatten, op verzoek van groomers,
vaker via webcam in vergelijking met jongens . Groomers die jonge meisjes benaderen, geven veel
vaker koosnaampjes ('prinsesje', 'schatje') aan hun slachtoffers dan degenen die jongere jongens
benaderen. Groomers die jonge meisjes benaderen, zullen hun slachtoffers aanzienlijk vaker vragen
of ze seks met hen willen hebben dan degenen die jonge jongens benaderen. De groomers die jonge
meisjes benaderen, vragen hun slachtoffers vaker informatie over hun oudersdan degenen die
jongere jongens aanspreken. De groomers die jonge meisjes benaderen vragen hun slachtoffers
vaker waar in huis de computer zich bevindt in vergelijking met degenen die jonge jongens
benaderen. Meisjes tussen 13 en 15 jaar zijn meer geneigd hun persoonlijke informatie te delen zoals
hun telefoonnummer.
De European Online Grooming Project is een uitgebreide studie, uitgevoerd tussen 2009 en 2011.
Hun profiel ziet er als volgt uit:
-

de leeftijd zit tussen 30 en 40 jaar
de slachtoffers zijn 85% meisjes en 15% jongens
de leeftijd van de slachtoffers : 85% tussen 13 en 15 jaar en 15% tussen 5 en 10 jaar
33% van de groomers heeft een voorgeschiedenis van seksuele misdrijven
groomers hebben een hoog IQ, zijn hoog gekwalificeerd maar hebben geen bijzonder hoog
opleidingsniveau
hun IT kennis lijkt auto-didactisch te zijn
sommigen gaan cartografisch te werk; anderen willekeurig

Online groomers/pedoseksuelen kunnen zich ook als iemand anders voordoen. Ze maken een
profiel aan onder een valse naam, ze liegen over hun geslacht, leeftijd en intenties.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
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Het is belangrijk om de factoren aan te pakken die de kwestbaarheden en risico’s in de hand werken.
Dit vereist een multidisciplinaire aanpak wat de controle op online grooming betreft: het
implementeren van veiligheidsprogramma’s, een veilige online omgeving, bewustwording van
ouders en opvoeders, interventie en risicometing wat betreft de groomers.
Vermits veel jongeren niets aan hun ouders willen vertellen uit angst om hun internetprivileges te
verliezen, kunnen scholen adolescenten (meisje+jongen) aanduiden en opleiden als
vertrouwenspersoon.

Cyberlokking
Het aantal aangiftes bij de politie evolueert als volgt: 3 in 2013; 8 in 2014 ; 91 in 2015 ; 93 in 2016
(waarvan 1 poging) en 81 in 2017 (waarvan 2 pogingen).

Preventieaanpak voor slachtoffers
Er zijn een aantal organisaties die op preventie inzetten en kinderen en jongeren weerwaarder willen
maken.

Sensoa heeft als uitgangspunt dat kinderen recht hebben op seksuele integriteit en veiligheid.
Kinderen kunnen zelf niet de contexten beïnvloeden waarin ze opgroeien. Ze hebben geen
verantwoordelijkheid of schuld wanneer ze slachtoffer worden van seksueel grensoverschrijdend
gedrag. In de helft van de gevallen zijn het kinderen en jongeren die zelf SGG initiëren en uitvoeren.
De focus moet volgens Sensoa liggen op:
-

De pleger van SGG, namelijk :
- de volwassene in settings als school, sport, thuis
- kinderen/jongeren die over de grens gaan.
- Gekende risicofactoren: opvattingen, vaardigheden, situaties die samenhangen met SGG
(SGG wordt niet besproken, geen ongewenste seksuele situaties kunnen weigeren,
stereotiepe genderopvattingen, houdingen die geweld en dwang goedpraten, gebrek aan
pedagogische aanpak, aan openheid en opvolging).
- Gekende beschermende factoren: opvattingen, vaardigheden, situaties die samenhangen
met weerbaarheid, respect en veiligheid.
Preventie van seksueel geweld situaeert zich op verschillende niveaus: van individueel tot
structureel:
-

De opvattingen en vaardigheden van kinderen zelf, bijvoorbeeld inzien wanneer/dat SGG
niet oké is en het kunnen weigeren.
- Groepen van ‘groepsdruk’ of gezond steun volgen.
- Begeleiders en professionals moeten het goede voorbeeld geven en/of SGG actief
bespreekbaar maken.
- Veiligheidsstructuren, bijvoorbeeld op school.
- Maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld #metoo.
Via het vlaggensysteem, ontwikkeld door Sensoa, leren kinderen inschatten wanneer seksueel
gedrag oké en niet oké is. Hetzelfde geldt voor professionals. Sensoa heeft handleidingen ter
beschikking voor kinderen en professionals (bijvoorbeeld in de sportsector).
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Garance vzw past de CAP-methode toe (Clés pour l’autonomie et la Prévention/Sleutels voor
autonomie en preventie). Met deze aanpak wil Garance kinderen zelfstandiger/autonomer maken,
veeleer door hun competenties te ontwikkelen in plaats van hun angsten aan te wakkeren. De drie
hoofdstrategieën van Garance zijn zelfbevestiging, hulp onder kinderen en hulp van een volwassene
zoeken. Garance zet in op de vermindering van de kwetsbaarheid door de ontwikkeling van de
besluitvaardigheid, het vergroten van zelfrespect, de toegang tot hulpmiddelen vergemakkelijken,
de vertrouwensbanden versterken, het aanleren van praktische strategieën om uit moeilijke
situaties te geraken, de geloofwaardigheid vergroten en het luisteren naar kinderen. Dit wordt in de
praktijk omgezet via workshops in klassen. Daarbij komen meisjes en jongens evenveel aan bod en
is er aandacht voor de genderrollen.
De Vrouwenraad vraagt:
De CAP-methode van Garance en het vlaggensysteem van Sensoa moeten verder uitgerold worden
in België. Daarvoor is er ook interactie nodig tussen diverse betrokken diensten, inclusief het
onderwijs. Ook volwassenen die kinderen omringen moeten erbij betrokken worden.

Audiovisueel verhoor
Het audiovisueel verhoor van minderjarigen gebeurt op een niet-suggestieve manier, via
progressieve etappes en een juridische logica. Er wordt gebruik gemaakt van een Fiche interview
audiovisuele technieken. 108

Asielzoeksters
De meeste vrouwen die in België asiel aanvragen doen dit om dezelfde redenen als mannen. Maar er
is ook een steeds groter wordende groep die om specifieke gendergebonden redenen bescherming
zoekt. Omdat zij omwille van hun positie in de samenleving vervolgd worden – gewoon omdat ze
vrouw zijn - en te maken krijgen met specifieke vormen van geweld (genitale verminking,
verkrachting, eerwraak...).
De Vrouwenraad voerde onderzoek naar de leefsituatie van de vrouwen in de Belgische asielcentra
en publiceerde zijn bevindingen in een Rapport en vormingsbrochure 'Vrouwen en collectieve
opvang bij asiel en migratie. ... Naar een gendergevoelig opvangbeleid?' (2010). Procedures voor
onthaal en ondersteunende dienstverlening?  nood aan genderspecifieke aanpak in de
opvangcentra voor asielzoekers, zie Vrouwenraad Eindrapport: Vrouwen en collectieve opvang bij
asiel en migratie, juni 2010.
Wij zagen dat vrouwen er vaak in een bijzonder kwetsbare positie zitten, zeker met kinderen. De
infrastructuur en de diensten zijn vaak niet geschikt voor hun specifieke noden, ze hebben niet veel
privacy, beschikken niet over gescheiden ruimten en voelen zich soms bedreigd door de mannelijke
bewoners, of zelfs door hun eigen partner. Zij voelen zich veelal machteloos, ze hebben geen
controle of echte inspraak over hun leven en dat van hun kinderen in het centrum, zij staan vaak
alleen in voor de zorg van hun kinderen. De Vrouwenraad formuleerde aanbevelingen over vorming,
infrastructuur, kinderopvangvoorzieningen, opvoedingsondersteuning, participatie – inspraak –
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Jean-Pierre van Boxel, zone politie Brussel Noord, powerpoint 30 november 2017.
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overleg, communicatie en informatie, toegang tot (beroeps)opleiding – vorming – arbeidsmarkt,
verblijfsduur in open collectieve opvangstructuren, geweldpreventie, mobiliteit, vrouwenwerking en
samenwerking met vrouwenorganisaties en derden, activiteiten en empowerment, autonomie en
groepsregime, aangepaste infrastructuur voor vrouwen, fysiek - verbaal – seksueel geweld en
(on)veiligheid(sgevoel), vrouwen betrekken bij participatie – inspraak – overleg en vorming,
gemeenschapsdiensten, specifieke aspecten voor gesloten opvangstructuren, budget.
In 2015 heeft Fedasil minimale normen uitgewerkt voor de opvang van asielzoekers. Ze handelen
over materiële hulp; maatschappelijke begeleiding; toegang tot juridische, psychologische en
medische begeleiding; infrastructuur; inboedel en veiligheid. Daarbij wordt rekening gehouden met
specifieke genderbehoeften. De Dienst Studie en Beleid van Fedasil bestudeert ook de identificatie
en de zorgnoden voor kwetsbare personen met specifieke behoeften in de opvang (bv. zwangere
meisjes en vrouwen, alleenstaande meisjes en moeders, slachtoffers van gendergerelateerd
geweld,…). Het verbod op seksueel en gendergerelateerd geweld is opgenomen in het huishoudelijk
reglement voor de opvangstructuren. Professionals op het terrein krijgen een opleiding om
slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd geweld te (her)kennen.
Fedasil heeft een kadernota opgesteld over de aanpak van kindhuwelijken (2015), met o.a. een
procedure die gevolgd moet worden wanneer een huwelijk met een minderjarige wordt
gedetecteerd.
Fedasil financiert het project FGM Global Approach van GAMS en Intact (2017) dat een traject bevat
voor een gedeelde aanpak van de identificatie en de begeleiding van vrouwen/meisjes, (potentiële)
slachtoffers van VGV en ander seksueel geweld (collectieve opvang).
Het Verdrag van Istanbul (2012) herhaalt de vereiste van de erkenning van gendergerelateerd
geweld tegen vrouwen als een vorm van vervolging in de zin van het Verdrag betreffende de status
van vluchtelingen van 1951 en als een vorm van ernstig gevaar die aanleiding geeft tot
aanvullende/extra bescherming. Wanneer wordt vastgesteld dat er op basis van één van de gronden
uit het Verdrag van Istanbul reden is voor vrees voor vervolging, moet de vluchtelingenstatus aan de
aanvrager worden toegekend in overeenstemming met de van toepassing zijnde instrumenten. Het
Verdrag van Istanbul voorziet ook de uitwerking van gendergevoelige asiel- en opvangprocedures
en ondersteuningsdiensten. De wet van november 2017 tot wijziging van de wet van 12 januari 2007
betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen
beoogt de omzetting van de EU-richtlijn 2013/33 van het EP en de Raad van 26 juni 2013 tot
vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming. In de
richtlijn is aandacht voor kwetsbare groepen, zoals personen die zijn verkracht of vormen van
psychologisch, fysiek of seksueel geweld hebben ondergaan (ook slachtoffers van VGV).
Er wordt een wetsontwerp opgesteld dat een belangrijke impact zal hebben op de omzendbrief over
de rechten en bescherming van migranten die het slachtoffer zijn van partnergeweld. Het hoofddoel
van de omzendbrief is om de verschillende actoren die worden geconfronteerd met
migrantenvrouwen zonder autonome verblijfsvergunning die het slachtoffer zijn van huiselijk
geweld, beter te informeren over de bestaande procedures die deze vrouwen beschermen, zodat
het geweld waaraan deze vrouwen worden blootgesteld, kan worden aangeklaagd zonder dat zij
hun recht van verblijf op het Belgische grondgebied verliezen. Deze omzendbrief zal na voltooiing
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worden overgemaakt aan de betrokken actoren (opvangtehuizen, verenigingen, ...).
In juni 2017 publiceerde het CGVS (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen)
een specifieke interne richtlijn voor de behandeling van asielaanvragen op basis van seksueel
geweld/verkrachtingen. Deze richtlijn, bedoeld voor beveiligingsbeambten, toezichthouders en
geografische coördinatoren, bevat specifieke instructies voor het houden van hoorzittingen, om de
geloofwaardigheid van de asielzoekers met dit profiel te beoordelen. Dit document bevat ook een
juridisch redenatieschema dat moet worden gevolgd om de objectiviteit van de besluitvorming te
waarborgen.
Bij een asielaanvraag worden genderspecifieke vormen van geweld zoals aanranding niet erkend als
vervolging, maar louter als een private vorm van geweld, dus alsof het slechts een lustmisdrijf
betreft.
In navolging van de Europese Kwalificatierichtlijn 2004/83/EG zijn er in de hervormde Belgische
Vreemdelingenwet twee bepalingen opgenomen die erop wijzen dat de wetgever oog heeft voor dit
knelpunt. Artikel 48/3 §2 somt de vormen op die daden van vervolging kunnen aannemen.
Daaronder vallen ook “daden van lichamelijk of geestelijk geweld, inclusief seksueel geweld” (a) en
“daden van genderspecifieke of kindspecifieke aard” (f). Dit is van fundamenteel belang voor
vrouwelijke asielzoekers.
‘Gender’ of ‘geslacht’ wordt in de Belgische Vreemdelingenwet niet erkend als een asielgrond. Een
gendergebonden vervolging is dus vereist. Een genderongevoelige interpretatie van vervolging is
een obstakel voor vrouwelijke asielzoekers. De gendergevoeligheid van het asiel- en migratiebeleid
dat ze in verband kan worden gebracht met één van de vijf vervolgingsgronden, zijnde nationaliteit,
ras, religie, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep en politieke opinie. Er zijn ook geen
nationale richtlijnen rond gendergebonden vervolging en het verband met de vijf asielgronden
(zoals die onder meer in Canada en Nederland wel bestaan). Daardoor hangt het sterk van de
asielinstanties (het CGVS en de RVV) zelf af in welke mate gendergebonden vervolging doorweegt
in hun beslissingen (Bron: De genderdimensie in het Belgische asielbeleid IGVM 51- 52)
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
Overkoepelende (federale) genderrichtlijnen en aandacht voor gender in het opvangbeleid en
specifieke richtlijnen of beleidsmaatregelen die de problemen van vrouwen in de opvang
aanpakken.
Wat betreft opvang in de centra voor asielzoekers: Vrouwenraad Aanbevelingen voor het beleid:
- werken aan een betere en aangepaste infrastructuur voor de collectieve opvang van
asielzoekers;
- nemen van maatregelen die de vrijheid en zelfstandigheid van asielzoekers beter
respecteren en die hun zelfredzaamheid bevorderen;
- invoeren van een gendermainstreamings- en gelijkheidsbeleid in de opvang, gaande van de
overheid tot het individuele opvangcentrum;
- en een aantal specifieke aanbevelingen m.b.t. vrouwen in de opvangcentra (zie document).
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De asiel- en opvanginstanties zijn op de hoogte van de problemen, maar het beleid dwingt hen
streng te zijn. Er is dus voor de opvang geen geld om de situatie te verbeteren en wat betreft de
procedures mankeert de politieke wil om de situatie te verbeteren. Dit kan alleen verbeteren als er
genoeg maatschappelijke druk komt om dit aan te pakken. Vrouwenorganisaties en het breder
middenveld zouden van de asielprocedures een aandachtspunt moeten maken en constante druk
uitvoeren op het beleid. Het begrip van de medewerkers van vrouwenorganisaties voor de
procedures is echter zeer beperkt en het contact met de doelgroep onbestaande.
Wat de gevolgen van scheidingen voor het verblijfsstatuut betreft, is het onduidelijk hoe vaak
gebruik wordt gemaakt van de beschermingsmaatregel die bijvoorbeeld bij intrafamiliaal geweld
aan de buitenlandse partner een onafhankelijk verblijfsstatus toekent. Er zijn ook geen cijfers
voorhanden die bijvoorbeeld aangeven hoe vaak echtscheidingen (binnen de eerste drie jaar van de
hereniging) effectief leiden tot de uitwijzing van de volgmigrant.
Bovendien houden de regelgeving en procedures voor het bekomen van een verblijfsstatus vaak
geen rekening met de specifieke noden van vrouwelijke migranten. Dit gebrek aan een
genderinvalshoek is nefast zowel voor de vrouwelijke migranten als voor het beleid zelf. (Bron: De
genderdimensie in het Belgische asielbeleid IGVM 34-43)
Vanuit getuigenissen van advocaten: geen adequate bescherming. Hierover bestaat weinig, geen
onderzoek. Aanbeveling: meer onderzoek hiernaar.
Het geweld tegen vrouwelijke migranten zo breed mogelijk interpreteren waaronder alle vormen
van geweld vallen en waar vrouwelijke migranten niet in bepaalde hokjes worden geduwd. Op die
manier kan elke individuele complexe ervaring van elke vrouwelijke migrant apart en zonder
beperkingen geanalyseerd worden.
Gedifferentieerde interventies die rekening houden met de meervoudige achtergrond van de
slachtoffers zijn dus vereist.
Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul
Verblijfsstatuut
De wettelijke, reglementaire en administratieve bepalingen die nodig zijn conform de paragrafen 1
tot 3 van artikel 59 toepassen.
De beschermingsclausules wijzigen om alle vrouwelijke nieuwkomers in gezinshereniging van wie de
verblijfsrechten afhangen van hun relatie met een gewelddadige partner toe te laten zelf een
aanvraag voor een verblijfsvergunning in te dienen.
Het mogelijk maken voor vrouwelijke vluchtelingen zonder papieren om een verblijfsvergunning te
vragen om humanitaire redenen – daarin expliciet gendergebonden geweld opnemen als
uitzonderlijke omstandigheid.
Publieke fondsen ter beschikking stellen van geweldslachtoffers die hier illegaal zijn of met een
precair verblijfsstatuut, dit om hen toegang te bieden tot opvang en ondersteuning.
In het integratieparcours systematisch sensibiliseringsmodules integreren met betrekking tot
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gendergebonden geweld en de bestaande hulpvoorzieningen.
Zelfs vóór het vertrek uit het thuisland de vrouwen die weg willen in het kader van gezinshereniging
bewust maken van de moeilijkheden die gepaard gaan met echtelijk geweld.
De programma’s en projecten van Ontwikkelingssamenwerking, gefinancierd door de Belgische
overheid (uitgebreide seksuele opvoeding, steun voor de lokale burgergemeenschap, programma’s
tegen gedwongen huwelijken) verder ondersteunen.
Internationale bescherming/gendergebonden vervolging
Sensibilisering en vorming organiseren voor toekomstige professionals van wie verwacht wordt dat
ze met migrantenvrouwen en asielzoeksters in contact zullen komen, dit met betrekking tot
gendergebonden geweld en de specifieke noden van migrantenvrouwen en slachtoffers van dit
geweld.
Sensibilisering en vorming van de immigratieambtenaren (CGVS, Fedasil, enz.) voor de
genderinvalshoek zodanig dat ze het verband kunnen leggen tussen hetgeen verteld wordt en het
genderperspectief.
De genderrichtlijnen voor de asielzoeksters gebaseerd op de hoofdprincipes van UNHCR moeten
strikt toegepast worden in België.
België moet de Conventie van Istanbul integraal toepassen wat betreft het genderperspectief en de
migrantenvrouwen, de asielzoeksters en de vrouwelijke vluchtelingen. De Conventie erkent immers
dat vrouwen net omwille van hun geslacht het slachtoffer kunnen zijn van geweld.
Het gebrek aan nationale coördinatie wat betreft vrouwelijke genitale verminking aanpakken.
Referentiepersonen aanduiden binnen alle beroepen die in contact komen met jonge meisjes die
gevaar lopen voor vrouwelijk genitale verminking of dit al moeten ondergaan hebben, rekening
houdend met de specificiteit van deze vorm van geweld.
Aangepaste richtlijnen ontwerpen voor de kinderen en ook specifieke diensten voor jonge meisjes
die het slachtoffer zijn van genitale verminking.
Meer structurele financiële middelen toekennen aan verenigingen die actief zijn op dit terrein.

Gezinshereniging
Vrouwen die voor hun verblijfstitel afhankelijk zijn van hun echtgenoot en slachtoffer worden van
geweld kunnen in een precaire situatie terecht komen. In 2011 werden de regels over
gezinshereniging verstrengd waardoor vrouwen door hun afhankelijke positie meer kans lopen op
misbruik. De nieuwe wet laat toe dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken wanneer de relatie
met de partner binnen de drie jaar na aankomst in België op de klippen loopt. Bijgevolg dient de
gezinshereniger het Belgisch grondgebied te verlaten. Woont het koppel na drie jaar nog steeds
samen, dan verwerft de nieuwkomer een permanente verblijfsvergunning. De wet wordt echter niet
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consequent toegepast en bevat leemtes. De vrees om uit het land gezet te worden, zorgt er voor dat
vrouwen geweld niet rapporteren tot ze een permanente verblijfsstatus verkregen hebben (Human
Rights Watch, 2012). Bron: Omgevingsanalyse intrafamiliaal geweld en ‘eergerelateerd geweld’
(Ella, p.32).
Deze vrouwen kunnen een verblijfsvergunning krijgen maar de wet is niet goed gekend door alle
advocaten en de vrouwen die hier als huwelijksmigrant leven en nog geen zelfstandige
verblijfsvergunning hebben. Daarom blijven veel vrouwen die slachtoffer zijn van geweld bij de
pleger (en zijn familie) leven.
In geval van gezinshereniging:
In principe kan een slachtoffer een onafhankelijke verblijfsvergunning verkrijgen in geval van
geweld. Hiervoor moet een slachtoffer voldoende bewijzen leveren. Het is echter zo dat het
aanleveren van bewijzen niet altijd evident is en dergelijk eis houdt weinig rekening met de
structurele problemen waarmee vrouwen geconfronteerd worden. De wet en haar vereisten zijn ook
zodanig complex dat het zelf voor professionals heel onduidelijk is welke bescherming zij precies
kunnen krijgen.
Bescherming kan pas toegepast worden wanneer de herenigde een verblijfsvergunning met A-kaart
of F-kaart heeft. In de periode daarvoor, wanneer ze een attest van immatriculatie krijgen, is er geen
enkele mogelijkheid om beroep te doen op bescherming. Slachtoffers moeten dan het geweld
doorstaan.
In de Vreemdelingenwet werd voorzien dat nieuwkomers die slachtoffer werden van geweld en dit
kunnen bewijzen toch hun verblijfstitel onafhankelijk van hun echtgeno(o)te kunnen verkrijgen. In
de praktijk blijkt dit voldoende bewijs vaak problematisch te zijn. De wet omschrijft evenmin wat het
onder voldoende bewijs begrijpt om van de beschermingsmaatregelen te kunnen genieten.
Vreemdelingenzaken vraagt een politierapport, een medisch bewijs die de verwondingen ten
gevolge van geweld beschrijft en een verklaring van het personeel van het opvangtehuis. Vrouwen
die hun gewelddadige man verlaten vooraleer ze dit melden aan de dienst Vreemdelingenzaken
riskeren hun verblijfsvergunning te verliezen en dit op basis van het feit dat de relatie niet meer
bestaat. Zelfs indien vrouwen aan deze eis hebben voldaan, dan nog is het mogelijk dat ze niet
kunnen rekenen op bescherming tegen uitzetting. Volgens de wet moeten gezinsherenigers die
slachtoffer zijn van geweld een baan hebben, zelfstandig zijn of over voldoende bestaansmiddelen
beschikken voor henzelf en hun familieleden om te voorkomen dat ze afhankelijk worden van
staatssteun. Ze moeten ook bewijzen dat ze over er een ziektekostenverzekering beschikken.
Correcte informatie met betrekking tot de verblijfswetgeving en de regelgeving omtrent
gezinshereniging is dus van groot belang.
Iemand die via gezinshereniging gekomen is, kan een zelfstandige verblijfsvergunning krijgen,
indien zij met een medisch attest kan aantonen dat zij slachtoffer is van fysiek geweld. Heeft zij dit
attest niet, dan zal zij haar verblijf verliezen.
Zij moet in principe ook een vast adres, en werk hebben.
Dus:
In eerste instantie moeten bewijzen van de politie worden aangebracht. Ook medische verslagen,
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getuigen kunnen hiertoe bijdragen.
Daarnaast moeten ze werk hebben en dus voldoende in eigenlijk levensonderhoud kunnen voorzien
(niet via OCMW) en aangesloten zijn bij mutualiteit.
Het is niet duidelijk hoe en binnen welke termijn de dienst vreemdelingenzaken deze vereisten
afdwingt.
De tekst van het Istanbulverdrag bevat wel rechten speciaal geschreven voor vrouwen in een
migratiecontext. Deze rechten moeten nu ook effectief toegepast én beschermd worden.
Door het benaderen van geweld als universeel probleem wordt het een zaak die iedereen aangaat.
Maar aan de hand van een “contextuele interpretatie” is het mogelijk om vrouwen in een
migratiecontext een sterkere bescherming te geven.
Vrouwen uit etnisch-culturele minderheden lijden vaak onder een dubbel slachtofferschap. Ten
eerste als slachtoffer van het geweld en misbruik door de partner en ten tweede door de
maatschappij die vaak faalt in het aanbieden van gepaste steun en hulp die vrouwen kunnen
empoweren. Bron: Omgevingsanalyse intrafamiliaal geweld en ‘eergerelateerd geweld’ (Ella, p. 130)
De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
- Info in eigen taal, betere verspreiding en informatie op maat.
- Aanspreekpunten op lokaal niveau.
- Niet culturaliseren bij hulpverlening.
- Culturele competenties van hulpverleners vanuit kruispuntdenken verhogen.
- In de opleidingen van hulpverleners kruispuntdenken hanteren.
- Intersectioneel werken: ook bottom-up bevragingen doen bij vrouwen om hun noden en
behoeften te detecteren.
- Samenwerken met basisgroepen, zelforganisaties, vrouwengroepen met
migratieachtergrond.
- Rechten ook gekend door advocaten, middenveld en hulpverleners: vaak weten deze
instanties en vrouwen niet dat wanneer ze slachtoffer zijn van geweld ze recht hebben op
bescherming, ondanks hun wachttijd voor een permanente verblijfsvergunning.
- Correcte info geven vanuit DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken). 109
- Betere communicatie tussen de verschillende actoren: gerechtelijke politie, bestuurlijke
politie, dienst vreemdelingenzaken. Dienst vreemdelingenzaken wordt op de hoogte
gebracht wanneer de hereniger de gezinswoning verlaat, waarop DVZ de
verblijfsvergunning kan intrekken. Indien het gaat over een situatie van geweld, is DVZ vaak
niet op de hoogte of houdt deze geen rekening met de moeilijkheden waarmee het
slachtoffer wordt geconfronteerd (bijvoorbeeld: Brieven hieromtrent sturen naar het adres
van de geweldpleger).
- Minder strenge voorwaarden/bewijslast opleggen, wetswijziging.

109

Dienst Vreemdelingenzaken verspreidt desinformatie onder asielzoekers
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Bescherming voor alle slachtoffers van geweld, rekening houdend met alle fases van de
procedures en de rol van de geweldpleger in deze procedures (bv. Informatie achterhouden).
Benadering vanuit beleid, politie, wijkagenten gebeurt vaak vanuit het perspectief van
schijnhuwelijken, niet vanuit het perspectief van bescherming van slachtoffers. Attitudes en
enquêtes van politie wijzigen, politie sensibiliseren, beleid sensibiliseren.
Aanbevelingen komen aan bod in hoorzittingen over gezinshereniging.110
De vrouwen moeten in eerste plaats geïnformeerd worden over de mogelijkheid om hun
verblijf te behouden in geval van intrafamiliaal geweld. Hun partners kunnen de
gewelddadige situatie vaak lang aanhouden omdat de vrouwen onwetend zijn over hun
rechten.
Ook de gewelddadige partners (van gezinsherenigers) moeten geïnformeerd worden over
de rechten van de slachtoffers en over de sancties voor de daders.

Huishoudpersoneel
De aard van werk dat zich uitsluitend achter gesloten deuren van een privé-woning afspeelt maakt
huishoudpersoneel extra kwetsbaar voor misbruik en geweld. Vooral buitenlands inwonend
(diplomatiek) huishoudpersoneel en au-pairs kunnen wel legaal werken in België maar zijn tegelijk
erg kwetsbaar voor misbruik. Omdat buitenlandse huishoud-st-ers voor hun legaal verblijf hier vaak
afhangen van de arbeidsrelatie met hun werkgever, ontstaan er scheve machtsverhoudingen.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Specifiek onderzoek naar de kwetsbaarheid van inwonende huishoud-st-ers 111 en pistes om
een constructief antwoord te bieden op de verschillende situaties waarin ze kwetsbaar zijn.
- Huishoud-st-ers moeten klacht kunnen indienen tegen geweld en misbruik door hun
werkgever/gastgezin. Dit mag geen aanleiding geven om hen uit het land te zetten. Ze
moeten erkend worden als slachtoffer van geweld en bijgevolg toegang hebben tot een
wettelijke verblijf.

Transgendervrouwen en interseksuelen
Vormen van geweld die transgendervrouwen ondergaan 112:
- Verbaal of psychisch geweld: 82%
- Fysiek geweld: 31,7%
- Seksueel geweld: 37,9%

110

De Kamer, Hoorzittingen over de wettelijke bepalingen over de gezinshereniging en de misbruiken waartoe
zij aanleiding geven, 11/08/2016
111

Deze informatie is van belang omdat we ook de oorzaken van de omvangrijke clandestiene tewerkstelling
in de sector willen achterhalen. We willen te weten komen waarom zoveel werkgevers huishoud-st-ers in het
zwart aannemen en waarom er zoveel huishoudpersoneel clandestien aan de slag is.
112

Joz Motmans, Geweld tegen transgenders, University of Antwerp, preliminary research results, 2013
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Transgendervrouwen zijn extra kwetsbaar: 4 op 5 wordt tijdens hun leven met geweld
geconfronteerd. Ze ondervinden meer geweld dan transgendermannen.
De verklaring hiervoor is dat transgendervrouwen doorgaans meer ‘zichtbaar’ zijn en door de
samenleving als deviant gepercipieerd worden, ook het feit dat de samenleving neerkijkt op
vrouwelijkheid bij wie men voor mannen aanziet.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Naar kinderen te luisteren wanneer ze vragen om van sekse te veranderen, ook om er zeker van
te zijn dat het geen tijdelijke fase is. 113
- Beschermende regelgeving en actieprogramma’s aan te nemen (non-discriminatie), met
aandacht voor geweld tegen transgenderpersonen en interseksuelen.
- Aandacht voor dit item in de opleiding van politie en hulpverleners, in de eindtermen in het
onderwijs, op de werkplaats.
Op federaal niveau:
- Gepaste wettelijke maatregelen te nemen die het gebruik van bepaalde hormonen garanderen
om de puberteit uit te stellen op vraag van het kind zodat het lichaam niet onomkeerbaar
verandert.
- Op een gelijkaardige wijze het recht van interseksuele kinderen te respecteren zodat ze
beschermd worden tegen corrigerende operaties tot het moment dat ze zelf een beslissing
(kunnen) nemen over hun sekse.
- De erkenning van de vervolging van transgenderpersonen elders als grond om asiel toe te
kennen.

Vrouwen met een beperking/handicap
Door gendermechanismen worden vrouwen met een beperking/handicap dikwijls het slachtoffer
van een dubbele vorm van discriminatie: als vrouw en als persoon met een handicap. Vrouwen met
een beperking hebben nog een groter risico op geweld dan mannen met een beperking. Geweld
tegen vrouwen met een beperking zou 50% meer voorkomen dan in de rest van de samenleving. De
combinatie van risicofactoren die dat in de hand werken zijn: beperking als verhoogde
kwetsbaarheid, vrouw-zijn, laag opleidingsniveau, laag gezinsinkomen, werkloosheid of deeltijdse
tewerkstelling, slechte gezondheidstoestand, alcoholproblemen, negatieve culturele stereotypen,
armoede en isolement.
‘Geweld tegen vrouwen met een beperking’ is een thema dat meer aandacht verdient van politici en
regeringen in België en de rest van Europa. Vrouwen met een beperking zijn immers extra
kwetsbaar voor geweld: fysiek, seksueel en psychisch misbruik of een combinatie hiervan. Alhoewel
vrouwen met een handicap dezelfde vormen van geweld ervaren die alle vrouwen meemaken,
neemt het geweld voor hen specifieke vormen aan, wanneer er sprake is van intersecties en gender

113

“Gender identity arises in all children at a very early age (3-4). Transgender children do not differ in this way.
Most transgender children will either spend a lot of energy to ignore or to hide the fact that they do not
understand why they are asked to act a ‘wrong’ gender role, or try to clarify to their surroundings that they do
not know if they truly are the boys or girls other people judge them to be. This demand corresponds to the
fundamental interests of the child; See articles 2, 3.1, 8.1, 8.2, 12, 24.1 en 24,3 of the Convention of the Rights
of Children.”
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en handicap met andere factoren interfereren. Dit geweld heeft specifieke oorzaken en vraagt om
specifieke oplossingen. Er bestaat weinig extra (wettelijke) bescherming voor deze groep.
Uit een masterproef met een explorerend onderzoek blijkt dat in Vlaanderen psychisch geweld het
meest voorkomt, gevolgd door negatie en seksueel geweld. De plegers zijn in de meeste gevallen
onbekenden, gevolgd door partners en andere personen (vrijwilligers, verplegers, verkopers,…) en
daarna vrienden, ouders, broers en zussen en tenslotte het ruimere sociale netwerk (werkgever,
collega’s, medebewoners,…). Veel vrouwen dienen geen klacht in. De redenen die ze hiervoor
aangeven: onvoldoende bewijs, de gevolgen voor de (familie)relaties, er niet meer aan willen
denken, het dreigen van de geweldpleger, angst voor een toename van het geweld, afhankelijkheid
van anderen, de machtspositie van de geweldpleger, de feiten zelf minimaliseren, angst en
schaamte. Vrouwen die vrouwen die toch een klacht indienden deden wisten te vertellen dat er
meestal niets met de klacht gebeurde. Van de klachten die behandeld werden, werd de helft
geseponeerd en de helft vervolgd.114
Zie ook: Vrouwen met een verstandelijke beperking en slachtofferschap van seksueel geweld, een
exploratieve studie. Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de
criminologische wetenschappen door Hendrickx Athina, Academiejaar 2016-2017:
“…Uit de weinige kwantitatieve onderzoeken blijkt dat een hoge prevalentie van seksueel geweld
aanwezig is bij vrouwen met een verstandelijke beperking. Uit de gevonden onderzoeken kan
gesteld worden dat tussen 61 en 83% van de vrouwen met een beperking ooit seksueel geweld
hebben meegemaakt, terwijl dit bij de vrouwen zonder een beperking tussen 20 en 35% ligt, wat
toch wijst op een groot verschil. De variatie tussen deze percentages is te wijten aan de kenmerken
van de verschillende onderzoeken zoals een verscheidenheid aan onderzoeksmethoden, diverse
onderzoeksgroepen, verschillende definities die gebruikt worden, enz. In België heeft volgens de
Europese survey omtrent geweld tegen vrouwen 60% van de vrouwen seksueel geweld ervaren in
hun leven (sinds de leeftijd van 15 jaar). Ondanks dit hoge percentage is er toch nog sprake van
onderrapportering). Omdat kan opgemerkt worden dat Vlaamse onderzoeken omtrent de
prevalentie van seksueel geweld quasi onbestaande zijn zowel voor personen met en zonder een
beperking, op het Sexpert onderzoek na, is het duidelijk dat er nood is aan meer wetenschappelijk
onderzoek. Kwalitatief onderzoek dat peilt naar de beleving van seksualiteit bij vrouwen met een
beperking is eveneens schaars. Uit deze onderzoeken blijkt dat vrouwen met een verstandelijke
beperking vaak negatieve opvattingen hebben over seksualiteit. Ook de geïnterviewde vrouwen
geven aan vooral slechte ervaringen te hebben op vlak van liefdesrelaties en seksualiteit. Dit komt
vooral door het geweld dat ze hebben meegemaakt (fysiek, emotioneel, seksueel en/of
economisch). Toch geven acht respondenten aan opnieuw gelukkig te zijn met hun huidige partner.
Wat betreft de wetenschappelijke inzichten in seksueel geweld bij vrouwen met een verstandelijke
beperking vertellen veel bronnen dezelfde informatie en komen ze tot dezelfde conclusies. Vrouwen
met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaarder dan vrouwen zonder een verstandelijke
beperking) en hebben een groter risico om slachtoffer te worden van (seksueel) geweld. Een
combinatie van persoonlijke- en omgevingsfactoren zorgt voor deze verhoogde kwetsbaarheid
(bijvoorbeeld een verhoogde afhankelijkheid van anderen zoals ouders en begeleiders, het niet

114

Caroline Tack, Masterproof Geweld tegen vrouwen met een beperking, UGent, 2013-2014
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kunnen herkennen van misbruik, sociale isolatie, enz. Vrouwen met een beperking ervaren het
geweld als intenser, het kan een langere periode aanhouden en door een groter aantal daders
gebeuren. Ook uit de afgenomen interviews kan geconcludeerd worden dat de feiten een repetitief
karakter hebben en door verschillende daders gepleegd worden. Seksueel geweld komt vaak voor in
combinatie met fysiek en emotioneel geweld. De dader is in de meerderheid van de gevallen een
bekende voor het slachtoffer. Dikwijls is er sprake van een machtsverschil tussen dader en
slachtoffer, maar het kan ook voorkomen tussen personen met een beperking, wat dan dikwijls te
wijten valt aan wederzijds onbegrip. In de melding van seksueel geweld door de geïnterviewde
vrouwen kan geen duidelijk patroon herkend worden. Wat wel geconcludeerd kan worden is dat in
de meeste gevallen geen gevolg gegeven wordt aan het seksueel geweld na de eerste melding.
Slachtoffers ervaren gevoelens van angst, schaamte en verdriet wat hen kan belemmeren om
aangifte te doen bij de politie. De voornaamste redenen die de respondenten geven is de angst voor
de dader en de angst om niet geloofd te worden. Om hieraan tegemoet te komen kunnen onder
andere sensibiliseringscampagnes georganiseerd worden . De vraag hierbij is of deze campagnes
een werkelijke mentaliteitswijziging kunnen teweegbrengen, waarbij eenieder, ook mensen met
een beperking, recht heeft op seksualiteit en waarbij open over seksualiteit kan gecommuniceerd
worden. Verder is aangepaste en toegankelijke ondersteuning en nazorg noodzakelijk. Een
luisterend oor bieden is een cruciaal element volgens de geïnterviewde vrouwen. De vrouwen
kregen weinig tot soms geen opvolging of therapeutische ondersteuning omdat ze hun weg niet
vonden naar professionele hulp of omdat ze de middelen niet hadden om deze te betalen. Niet elke
respondent kon rekenen op een ondersteunend netwerk, mede door hun beperkt sociaal netwerk en
het gegeven dat de dader vaak een bekende is voor het slachtoffer. kan het ook interessant zijn om
politie en justitie te betrekken om hun ervaringen omtrent seksueel geweld bij personen met een
beperking te bevragen. Dit kan nieuwe inzichten geven wat betreft het proces dat de daders
doorlopen en hoe slachtoffers opgevangen worden. Worden de daders effectief gestraft? Hoeveel
klachten worden geseponeerd? Hoe verloopt een melding van seksueel geweld door een persoon
met een beperking bij de politie? Hoe wordt het slachtoffer behandeld en opgevangen door de
politie?
De VN publiceerde in 2012 een rapport over geweld tegen vrouwen met een handicap. 115
Naar aanleding van de internationale vrouwendag op 8 maart 2014 lanceerde het ‘European
Disability Forum’ 116 een oproep aan de Europese Unie om vrouwen met een handicap te beschermen
tegen alle vormen van discriminatie en om gendergelijkheid te waarborgen. Hoofdstuk 6 handelt
over geweld tegen vrouwen met een handicap.
Het advies van het Economisch en Sociaal over De situatie van vrouwen met een handicap
[verkennend advies op verzoek van het Europees Parlement] van 11 juni 2018 stelt dat:

115

United Nations Special Rapporteur, Report on violence against women with disabilities ,2012, 19/10/2012. Het
rapport werd voorgesteld door Ms Rashida Manjoo, speciaal rapporteur, op de algemene vergadering van de VN van
18/09-1/10/2012; vanaf p. 4.
116

nd

EDF’s 2 Manifesto on the Rights of Women and Girls with Disabilities in the EU here A toolkit for activists

and policymakers. Adopted in Budapest on 28-29th May 2011 by the General Assembly of the European Disability Forum
following a proposal by the EDF Women’s Committee
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Door gendermechanismen worden vrouwen met een beperking/handicap dikwijls het
slachtoffer van een dubbele vorm van discriminatie: als vrouw en als persoon met een handicap.
Vrouwen met een beperking hebben nog een groter risico op geweld dan mannen met een
beperking. Geweld tegen vrouwen met een beperking zou 50% meer voorkomen dan in de rest
van de samenleving.
Vrouwen met een handicap lopen een groter risico op geweld, uitbuiting en misbruik dan andere
vrouwen. Geweld kan een interpersoonlijk, institutioneel en/of structureel karakter hebben. Met
institutioneel en/of structureel geweld wordt bedoeld elke vorm van structurele ongelijkheid of
institutionele discriminatie waardoor vrouwen zich in fysiek of ideologisch opzicht in een
ondergeschikte positie bevinden ten opzichte van anderen in hun gezin, familie of
gemeenschap. Een studie van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten uit 2014
schat dat vrouwen en meisjes met een handicap 3 tot 5 keer meer kans maken om het
slachtoffer te worden van geweld, vooral huiselijk geweld.
In de wetgeving van de EU en de lidstaten ter voorkoming van uitbuiting, geweld en misbruik
wordt vaak te weinig aandacht geschonken aan vrouwen en meisjes met een handicap. De EU
moet ervoor zorgen dat het aspect handicap in alle wetten, beleidsmaatregelen en strategieën
tegen geweld, misbruik en uitbuiting aan bod komt . Geweld tegen vrouwen moet strafbaar
worden gesteld. De EU en de lidstaten moeten alle nodige wetgevende, bestuursrechtelijke,
sociale en educatieve maatregelen treffen om vrouwen en meisjes met een handicap te
beschermen tegen alle vormen van uitbuiting, geweld en misbruik, zowel thuis als daarbuiten,
en voor hen de toegang tot justitie te vergemakkelijken door te zorgen voor aangepaste hulp en
ondersteuning vanuit de gemeenschap, waarbij rekening moet worden gehouden met hun
specifieke behoeften, bijvoorbeeld aan ondersteunende hulpmiddelen, om te voorkomen dat zij
geïsoleerd en opgesloten raken in hun eigen huis.
De EU en de lidstaten moeten toetreden tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Overeenkomst van
Istanbul), als een stap in de strijd tegen geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes met een
handicap. België heeft dit verdrag geratificeerd. De maatregelen moeten onder meer inhouden
dat seksueel en ander geweld tegen vrouwen en meisjes met een handicap strafbaar wordt
gesteld, waarbij ook een einde moet worden gemaakt aan gedwongen sterilisatie.
De EU en de lidstaten moeten alles doen om ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes met een
handicap gelijke toegang hebben tot specifieke gezondheidsdiensten voor personen met een
handicap, alsook tot reguliere diensten. Alle vrouwen en meisjes met een handicap moeten hun
handelingsbevoegdheid kunnen uitoefenen door hun eigen beslissingen te nemen, desgewenst
met ondersteuning, ten aanzien van medische en/of therapeutische behandeling, ook inzake het
behouden van hun vruchtbaarheid en reproductieve autonomie.

Onderzoek naar seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen (2018)
In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en
kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap. Dit onderzoek naar de
ervaringen van seksueel geweld met meer dan 100 vrouwen met een beperking in Vlaanderen vormt
dan ook een eerste exploratieve wetenschappelijke bijdrage in het in kaart brengen van deze
thematiek. De onderzoekers deden volgende vaststellingen:
-

Voor de eerste keer werd in Vlaanderen het woord gegeven aan vrouwen met een beperking die
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seksueel geweld hebben meegemaakt. Dat daarbij zoveel (n=60) vrouwen met een
verstandelijke beperking aan het woord kwamen is opmerkelijk te noemen.
Voor de eerste keer is in Vlaanderen een online onderzoeksinstrument en een
onderzoeksstrategie uitgewerkt die kunnen ingezet worden om vrouwen met een beperking aan
het woord te laten over seksueel geweld.
Onderzoek doen met vrouwen met een beperking over zo een gevoelig onderwerp vergt veel
onderzoeksaanpassingen en veel extra onderzoekstijd.
Lichamelijkheid en seksualiteit dreigt bij vrouwen met een beperking onteigend te worden. Zo
hebben de vrouwen bijvoorbeeld geen taal om erover te praten en/of zijn ze het 'bijna normaal’
gaan vinden dat ze misbruikt werden/"het hoort erbij”.
Vrouwen met een beperking dreigen meer dan andere vrouwen slachtoffer te worden van
seksueel misbruik.
Vrouwen met een beperking die participeerden in dit onderzoek hebben meestal meerdere
keren tijdens hun leven te maken gehad met seksueel misbruik.
De misbruikers waarover gerapporteerd wordt zijn meestal mannen (96%), dikwijls zijn het
‘bekenden’ (80%). Veel participanten gaan ervan uit dat ze ‘een aandeel’ hebben in het misbruik
en krijgen daardoor een ‘vertroebeld beeld’ op de strafbaarheid van de misbruiken.
De participanten vertonen bijzonder weinig meldingsbereidheid omwille van een combinatie
van diverse redenen. De participanten die toch melding gemaakt hebben van de feiten hebben
dit meestal gedaan bij mensen uit hun dichtste kring. De participanten die dan toch geprobeerd
hebben om de feiten te melden kregen veel af te rekenen met ‘niet ernstig genomen worden’ of
met ‘het toedekken’ van de feiten.
De gevolgen van het seksueel misbruik zijn voor de vrouwen massief en langdurig. Dit uit zich in
een grote variatie aan negatieve gevolgen op emotioneel, lichamelijk, psychisch en relationeel
vlak, vaak in combinatie met elkaar. Hieruit blijkt dat het misbruik erg ingrijpend is en zorgt voor
zeer ernstige traumatische ervaringen.

De onderzoekers formuleren volgende aanbevelingen:
-

Het investeren in de basisopleiding én in expertisebevordering van (toekomstige) professionelen
kan meer garantie bieden voor een ‘gezonde attitude’ van professionelen m.b.t. seksualiteit;
maar ook voor het herkennen van signalen van seksueel geweld en de opvang/begeleiding van
vrouwen na seksueel geweld. Een accurate visie en attitude van hulpverleners en
gezondheidswerkers omtrent seksualiteit en seksueel geweld ten aanzien van personen met een
beperking dringt zich op, samengaand met het installeren van een cultuur in voorzieningen (van
onderwijs tot beschutte werkplaatsen tot de medische sector tot klassieke voorzieningen)
waarbij aandacht gaat naar seksualiteitsbeleving en waarbij het praten over seksuele en
relationele ervaringen een plaats krijgt. Dit impliceert dat het secundair en hoger onderwijs zijn
personeel en studenten, die zullen werken met personen met een beperking, gevoelig maakt
voor dit thema en deze expertise doorgeeft. Dit vooronderstelt een aangepast educatief
curriculum voor hulpverleners en gezondheidswerkers (van verplegers tot gespecialiseerde
artsen) in opleiding en leerkrachten in opleiding voor het buitengewoon onderwijs. Hierbij
worden één of meer cursussen in het curriculum (zowel basisopleidingen als gespecialiseerde
opleidingen) ingebouwd waarin dit thema centraal staat (bv. via eindtermen,
ontwikkelingsdoelen en opleidingscompetenties). Een verdere verankering van dit thema is
evenwel enkel mogelijk als ook de docenten zelf een accurate visie en attitude hebben omtrent
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seksualiteit en seksueel geweld bij personen met een beperking. Bij vele docenten dient dit
‘gender-disability- en violence’ bewustzijn nog aangescherpt te worden, waardoor deze
component vaak onvoldoende zichtbaar is in de opleiding. Daarom pleit dit onderzoek ook voor
sensibilisering en een voldoende aanbod aan trainingen of opleidingen voor docenten waarin
omgaan met deze thematiek centraal staat. Dit houdt ook in dat binnen bestaande trainingen
deze component ingebracht wordt, eventueel via het organiseren van intervisie of supervisie.
Het onderwijs (zowel regulier als buitengewoon) willen we aanmoedigen verder te investeren in
seksuele en relationele vorming voor mensen met een beperking binnen het onderwijs en
daarbuiten. Een gedegen seksuele kennis en seksuele autonomie bij vrouwen met een
beperking is enkel mogelijk als er binnen het onderwijslandschap (regulier en buitengewoon
onderwijs) degelijke seksuele en relationele vormingen worden opgezet. Bovendien komen deze
tegemoet aan de behoefte van vrouwen met een beperking om over relaties of seksualiteit te
praten en de discrepantie met de feitelijke communicatie hierover. Via het in kaart brengen,
inzetten en verder ontwikkelen van aangepast materiaal kan via verschillende thema’s aandacht
geschonken worden aan informatie, attitudes, kennis en vaardigheden omtrent de verschillende
aspecten van seksualiteit en relaties, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, op
gendergelijkheid, en op seksuele en reproductieve rechten van eenieder. Seksuele en relationele
vorming voor mensen met een beperking dient al van jonge leeftijd (essentieel tijdens de
kindertijd en adolescentie) aangeboden te worden. Bovendien volstaat seksuele en relationele
vorming in het onderwijs niet; deze vorming dient ook daarna te worden voorzien, op
permanente basis (levenslang leren).
Het structureel verankeren van een beleid rond seksueel geweld binnen voorzieningen en
sectoren waar vrouwen met een beperking zich begeven en begeleid worden zou één van de
pijlers van een kwaliteitskader kunnen vormen. Het bespreken, signaleren, aanpakken, melden
en opvolgen van seksueel geweld dient vanzelfsprekend te zijn binnen de sectoren waar
vrouwen met een beperking naar school gaan, een opleiding volgen, wonen, werken en
hulpverlening of medische zorg krijgen. Teneinde organisaties en diensten bevoegd voor de
zorg en ondersteuning van personen met een beperking bij te staan in geval van seksueel
geweld ten aanzien van personen met een beperking, vereist dit het ontwikkelen of updaten van
de samenwerking tussen het VAPH, het buitengewoon onderwijs, beschutte werkplaatsen,
beschermd wonen, ziekenhuizen, de Orde der Artsen…. met de Vertrouwenscentra voor
Kindermishandeling. Een manier om het beleid te verankeren is via het ontwikkelen van een
draaiboek rond het omgaan met seksueel geweld op vrouwen met een beperking in
voorzieningen waar vrouwen met een beperking naar school gaan, een opleiding volgen, wonen,
werken en hulpverlening of medische zorg krijgen. Dit draaiboek moet toelaten op een
gestroomlijnde manier om te gaan met seksueel geweld, zowel wat betreft de eerste opvang,
als wat betreft melding aan de bevoegde instanties, als wat betreft nazorg. Meldcodes, zoals die
onder meer zijn uitgewerkt voor artsen rond genitale verminking en partnergeweld, (en nu
partieel zijn uitgewerkt rond seksueel geweld), kunnen hierbij inspiratie bieden (Orde der
Artsen, 2018). Bijzondere aandacht dient te gaan naar het omgaan met seksueel geweld
wanneer zowel de dader als het slachtoffer in dezelfde voorziening verblijven.
Het investeren in gepaste hulpverlening betreffende de slachtoffers van seksueel geweld is een
zaak van structurele samenwerking tussen verschillende sectoren. Gezien de zware gevolgen
verbonden aan het misbruik is een verbetering van de nazorg voor slachtoffers vereist. Dit
impliceert het in kaart brengen van knelpunten en succesfactoren van de bestaande
slachtofferhulp voor personen met een beperking, het opzetten van gespecialiseerde
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opleidingen voor gepaste nazorg, en een structurele samenwerking met de sector Geestelijke
Gezondheidszorg en de nieuw opgerichte Zorgcentra na Seksueel Geweld.
We pleiten voor de verdere Investering in vorming van politiediensten en justitiepersoneel. Ten
gevolge van de lage meldingsbereidheid van de vrouwen, het wantrouwen en/of de negatieve
ervaringen met de politie en het Openbaar Ministerie (cf. talrijke seponering) in geval van
seksueel geweld, dient geïnvesteerd te worden in permanente opleiding en in het bevorderen
van bewustwording van politiediensten en -meer algemeen- van de actoren in het volledige
strafrechtelijke systeem. In deze vormingen komen gesprekstechnieken, stereotypes, omgang,
politioneel verhoor, toegankelijkheid (van communicatie, van informatie, relationeel, fysiek), ….
aan bod.
Er is nood aan interdisciplinair onderzoek, met voldoende ruimte voor ervaringsdeskundigheid
in functie van een evidence-based beleid aangezien beleid en academisch onderwijs gebaseerd
zijn op onderzoek en ervaringsdeskundigheid, is het belangrijk om ook op onderzoeksgebied
initiatieven te ondernemen en hiervoor de nodige financiering te voorzien. Via interuniversitaire
initiatieven kunnen onderzoekers over verschillende disciplines heen geëngageerd worden rond
dit onderzoeksthema, met het oog op het in kaart brengen van de problematiek,
kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling. Het onderzoeken van verschillende deelaspecten
van seksueel geweld (preventie, aanpak, meldingsgedrag, gevolgen, nazorg,…), vanuit
verschillende disciplines (pedagogisch, psychologisch, medisch, politioneel, juridisch, …), met
nog niet bereikte groepen (bvb. mannen met een beperking, mensen die verbaal minder
bereikbaar zijn, mensen met een lager opleidingsniveau, mensen met een migratieachtergrond,
….), en vanuit verschillende perspectieven (slachtoffers, daders, hulpverleners, politie, …) staat
hier centraal.

In lijn met de Convention on Preventing and Combatting Violence against Women and Domestic
Violence (CAHVIO); the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities; the UN
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW); het tweede
manifest van het European Disability Forum (goedgekeurd door de Europese Vrouwen Lobby) moet
het beleid alle mogelijke wetgevende, administratieve, sociale en andere maatregelen nemen om
vrouwen en meisjes met een beperking te beschermen zowel binnen- als buitenshuis en in
instellingen en wel voor alle mogelijke vormen van structureel geweld zoals economische uitbuiting,
geweld en misbruik.
In overleg met Persephone vraagt de Vrouwenraad:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Meer wetenschappelijk onderzoek rond geweld op vrouwen met een handicap in alle mogelijke
vormen, met inspraak van de vrouwen in kwestie.
- Volledige toegankelijkheid van alle communicatiecampagnes over geweld op meisjes en
vrouwen voor de kwetsbare groep vrouwen met een handicap.
- Extra-aandacht van het beleid voor het risico op geweld en seksueel misbruik bij vrouwelijke
vluchtelingen met een handicap.
Op Vlaams niveau:
- Zowel een horizontale (+ inbedding in NAP Gendergerelateerd geweld) als een specifieke
aanpak.
- Meer stereotypen doorbrekende aandacht in de media voor geweld op meisjes en vrouwen met
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een handicap in samenspraak met hun verenigingen en (focus op het feit dat de groep
heterogeen is, aandacht voor lesbische en biseksuele vrouwen en aandacht voor onzichtbare
vormen van handicap).
Volledige toegankelijkheid van alle welzijns-, hulpverlenings-, gezondheids-, en opvangdiensten
en meer opvangmogelijkheden/plaatsen voor vrouwen met een beperking die slachtoffer
werden van geweld in vluchthuizen, opvanghuizen, kamers met aandacht;
Aandacht in opleiding en vormingen voor politie en hulpverleners voor meisjes en vrouwen met
een beperking.
Preventieve weerbaarheidstrainingen en in klare-taal verstaanbare informatie over juridische
middelen en hulpverlening voor de betrokken meisjes en vrouwen.
Extra aandacht en registratie in het kader van het meldpunt 1712 en door het Steunpunt
Algemeen Welzijnswerk.
Opstart van specifieke begeleidingstrajecten voor mensen met mentale beperkingen op het vlak
van alle vormen van geweld.

Er is nood aan prevalentie-onderzoek naar soorten geweld op vrouwen met een handicap en alle
types moeten in de onderzoekspopulatie zitten (verstandelijk, motorisch, psychisch, auditief,
visueel,…), evenals alle woonvormen (instelling, bij familie, zelfstandig wonend, kleinschalige
gemeenschap,…).
Er is eveneens nood aan implementatie van de aanbevelingen en aan monitoring, gelinkt aan de
uitvoering van die aanbevelingen.
Vrouwen met een beperking wijzen op de nood van een inclusieve samenleving, om het geweld
tegen beperkingen te verminderen.

Zwangere vrouwen
De periode rond zwangerschap en bevalling is een erg kwetsbare periode in het leven van vele
koppels. Deze gebeurtenis brengt vaak heel wat geluk met zich mee, maar ook heel wat uitdagingen
op het vlak van de partnerrelatie. Mannen en vrouwen kunnen verstrikt raken in een spiraal van
geweld.
Dit geweld heeft niet alleen negatieve gevolgen voor beide partners, maar ook voor het (ongeboren)
kind en eventuele andere kinderen die getuige zijn van dit geweld.
Wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat geweld tijdens de zwangerschap de
oorzaak is van heel wat complicaties en problemen zowel bij de moeder als bij het kind.
Zorg- en hulpverleners zijn vaak onvoldoende of niet opgeleid rond dit thema: zo merkt men niet
altijd tijdig de signalen op, wordt er enkel gelet op fysieke verwondingen en weet men, als men het
geweld ontdekt, niet naar waar men moet doorverwijzen...
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Aandacht in de opleidingen van alle betrokken actoren (politie, justitie, medische wereld,
hulpverlening) voor de specifieke gevolgen van geweld tijdens de zwangerschap, de individuele
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gevolgen voor de vrouw.
Het gebruik maken van een signalenlijst als hulpmiddel/richtsnoer voor professionals om geweld
tijdens zwangerschap op te sporen.

Preventie - sensibilisatie en vorming
Sensibiliseringscampagnes
De federale overheid en de gemeenschappen voeren al jaren sensibiliseringscampagnes
ondersteunen campagnes van organisaties voor het grote publiek of voor doelgroepen om (vormen
van) geweld te voorkomen.
In het kader van het NAP 2015-2019 waren er campagnes over seksueel geweld (slachtoffers
aanmoedigen om tijdig aan te geven); seksisme tegengaan; partnergeweld (ook bij jongeren),
bekendmaking 1712, vrouwelijk genitale verminking, gedwongen huwelijken,…
Campagnes helpen om (aspecten van) de geweldproblematiek op de politieke en maatschappelijke
agenda te houden maar
- Er is geen eenduidige visie, noch een impactmeting;
- Er is geen overzicht van de campagnes die er de voorbije jaren al gevoerd zijn.
- Er is geen kennis over de mate waarop de campagnes evidence based zijn.
- Er is geen continuïteit in de campagnes; elk jaar wat anders.
- Er wordt geen rekening gehouden met de levensloop van slachtoffers (en daders).
- Er zijn geen doelgroepgerichte campagnes (bv. beeldvorming verkrachting binnen de relatie;
nieuwkomers,…).
- Er is een gebrek aan leeftijdsgerichte campagnes.
Er zijn ook waardevolle sensibiliserende initiatieven, zoals bijvoorbeeld theaterstukken voor
leerlingen, die echter omwille van de hoge kosten in zeer beperkte mate kunnen vertoond worden.
Soms verdwijnen overheidswebsites over geweld en worden ze vervangen door andere. Dit komt
niet ten goede aan de continuïteit en de toegankelijkheid; bijvoorbeeld www.partnergeweld.be is
verdwenen sinds 1 januari 2018; en in de loop van januari 2018 is de website www.slachtofferzorg.be
(Vlaanderen) gelanceerd en deze website is er voor slachtoffers van allerlei delicten. Op de
homepagina staat: “Ben je slachtoffer of getuige van een misdrijf, verkeersongeval, ramp op
aanslag? Of ben je een familielid of vriend van het slachtoffer? Deze website wil je informeren en
ondersteunen op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.” Seksueel geweld bijvoorbeeld, wordt er
niet op vermeld.
Campagnes en sensibiliserende initiatieven houden weinig rekening met de diversiteit onder
vrouwen: opleiding, taal, sociaal economische achtergrond, leefsituatie, seksuele oriëntatie,…
Ze zijn vaak gericht op witte vrouwen, hetero, hoge middenklasse, hoger/hoogopgeleid.
Ze bereiken niet alle vrouwen die het nodig hebben.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
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De verderzetting van het initiatief ‘Identificatie en behandeling van intrafamiliaal geweld in
de ziekenhuizen’, vooral het aspect vorming van het medisch personeel. 117

Op Vlaams niveau:
- Sensibilisatie blijft noodzakelijk. Genderspecifieke en genderneutrale campagnes op
regelmatige basis. Daarbij kan de aandacht gaan naar diverse groepen. Een voorbeeld is
sensibilisatie en vorming van/voor jongeren over respectvolle (liefdes)relaties zoals door
Sensoa uitgewerkt wordt.
- Het Handboek intrafamiliaal geweld: screening en aanpak … zou downloadbaar moeten zijn
en regelmatig aangevuld/aangepast moeten worden op basis van nieuwe inzichten.
Op federaal en Vlaams niveau:
- Een Databank met gevoerde campagnes aanleggen.
- Elke toekomstige campagne moet evidence based zijn, zowel de campagnes van het beleid
als die van de (gesubsidieerde) organisaties.
- Campagnes die rekening houden met de levensloop van de slachtoffers (en daders);
- Campagnes die rekening houden met continuïteit en voortbouwen; die bijvoorbeeld 5 jaar
duren of zelfs langer (zoals bijvoorbeeld de Bob-alcoholcampagne).
- Doelgroepgerichte campagnes ontwikkelen op basis van evidence based onderzoek (meten
wat we moeten doen); zowel voor slachtoffers als voor potentiële daders.
- Thematische campagnes ook in bredere context situeren.
- Specifieke sensibiliseringscampagnes met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen
(vrouwen met een migratie achtergrond, vrouwen met een handicap; lesbiennes, oudere
vrouwen,…
Er verder:
- Meer differentiëren.
- Boodschap aanpassen aan diverse groepen vrouwen, i.c. vrouwen met specifieke noden;
Samenwerken met professionele instanties en middenveld die wel bepaalde kwetsbare
groepen vrouwen bereiken.
- Rekening houden met de noden en behoeften van vrouwen.
- Een holistische aanpak, samenwerking tussen verschillende domeinen; niet enkel
welzijnsmaterie of gelijke kansen materie. Maar ook onderwijs, werk; enzovoort.
- Voor nieuwkomers: uitgebreid informeren in de lessen maatschappelijk oriëntatie, deze
informatie op papier in hun taal beschikbaar stellen, voor vrouwen die het Latijns schrift niet
kennen de mogelijkheid geven om deze informatie in hun eigen taal te verkrijgen.
- Aandacht hebben voor de culturele aspecten: bijvoorbeeld schaamlipcorrectie beschouwen
als een vorm van geweld net zoals vrouwelijk genitale verminking; eergerelateerd geweld
niet behandelen als een problematiek gelinkt aan mensen met een migratie-achtergrond
maar als een probleem van gender en macht.
- Voor vrouwen met een handicap/beperking: gepaste preventieve maatregelen uitwerken.
Toegankelijkheidsmaatregelen bv. voor vluchthuizen en andere hulpverleningsinstellingen;
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Dit is een project van de FOD Volksgezondheid met als doel het intrafamiliaal geweld op te sporen, de
behandelende artsen in te lichten en het verzorgend personeel op te leiden.
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Campagnes moeten een verbinding inhouden tussen hulpverleners, vrouwen- en
feministische organisaties en de ganse samenleving.
Aan campagnes ook educatieve pakketten koppelen, die rekening houden met
leeftijdsgroepen (onderwijsniveaus).
Aandacht voor geweld in pakketten voor nieuwkomers, rekening houden met diverse
bevolkingsgroepen zonder stigmatisering naar vormen van geweld (culturalisatie);
Innovatieve en kostenbeperkende oplossingen zoeken voor sensibiliserende initiatieven die
nagenoeg niet te betalen zijn.
Overheidswebsites: Eén portaalwebsite voor slachtoffers (www.slachtofferzorg.be) is
handig maar deze moet je op een toegankelijke wijze gidsen en verduidelijken dat het over
diverse vormen van geweld gaat, zoals bijvoorbeeld seksueel geweld.

Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul
Primaire preventie en campagnes
Een alomvattend, gecoördineerd en transversaal primair preventiebeleid ontwikkelen dat niet
beperkt blijft tot één enkel beleidsdomein (zoals bijvoorbeeld Gelijke kansen).
Integratie van sensibilisering en preventie van geweld tegen vrouwen in alle sectoren van de
samenleving, inclusief onderwijs, beroepsopleiding, oriëntatiecursussen voor nieuwkomers,…
Coördinatie en ondersteuning van bewustmakingscampagnes die minstens vijf jaar moeten duren,
zoals bijvoorbeeld de Bob-campagnes tegen autorijden onder invloed van alcohol.
Bij deze coördinatie en systematisering van campagnes, streven naar een betere kosten/ impactefficiëntie.
Terreinorganisaties en in het bijzonder feministische verenigingen betrekken bij de
bewustmakingscampagnes om optimale verspreiding en begeleiding te verzekeren.
Specifieke bewustmakingsmaatregelen ontwikkelen voor (potentiële) plegers van geweld.
Ervoor zorgen dat bewustmakingsmaatregelen rekening houden met de verschillende vormen van
geweld en met het publiek (oorsprong, leeftijd, seksuele geaardheid, gezinssituatie,
sociaaleconomische status, enz.).
Rekening houden met culturele aspecten zonder hele bevolkingsgroepen te stigmatiseren, omdat
vrouwen met een migratie-achtergrond niet de enige zijn die met bepaalde vormen van geweld
worden geconfronteerd (bijvoorbeeld vrouwelijk genitale verminking versus schaamlipcorrecties of
designervagina’s).
Specifieke campagnes ontwikkelen voor bijzonder kwetsbare groepen (migrantenvrouwen,
gehandicapten, lesbiennes, senioren, slachtoffers van mensenhandel, mensen in de prostitutie,
enz.).
Sensibiliseringscampagnes baseren op empirisch onderzoek.
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Ontwikkeling van een geharmoniseerde effectbeoordeling van alle campagnes.
Thematische campagnes in een ruimere context van sensibilisering en preventie plaatsen.
Een database opstellen van gevoerde campagnes.
Sensibiliseringsmateriaal toegankelijk maken in andere talen en formats.
Bij elke sensibiliseringscampagne pedagogisch materiaal voorzien, dat rekening houdt met
verschillende leeftijdsgroepen en onderwijsniveaus.
De continuïteit en zichtbaarheid van telefoonnummers en websites verzekeren, met betrekking tot
geweld tegen vrouwen, inclusief uitgebreide openingstijden, "chat"-functies en betere zichtbaarheid
online en op sociale netwerken, gefinancierd door de overheid.

Vorming van professionals
In het kader van het NAP 2015-2019 werden opleidingen voor professionals verder ontwikkeld en
versterkt, zowel op federaal als op regionaal niveau, o.a. over:
- Seksueel geweld:
o Gebruik van de set seksuele agressie
o Verhoor van meerderjarige slachtoffers
o Code 37
- Gendergerelateerd geweld
- Partnergeweld en Intrafamiliaal geweld
 Voor professionals uit diverse sectoren
Vlaanderen bijvoorbeeld:
- Domus Medica vzw, in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid, een e-learning
module voor huisartsen rond intrafamiliaal geweld.
- 1712: CAW’s en VK’s voorzien een opleidingsaanbod voor alle medewerkers; ook een
specifiek 1712-vormingsaanbod voor expertisedeling en netwerking met relevante
partnerorganisaties.
- Sensoa Raamwerk Seksualiteit en beleid: helpt organisaties om een beleid uit te bouwen
rond seksualiteit en lichamelijke integriteit.

Tools voor professionals
-

In 2017 door de FOD Binnenlandse Zaken: opmaak van een cartografie van alle projecten in
de strategische veiligheids- en preventieplannen rond het fenomeen geweld. Hierin worden
in een eerste fase alle acties opgenomen die in de 109 strategische veiligheids- en
preventieplannen worden uitgewerkt. Goede praktijken op www.besafe.be.
- Risicotaxatie Instrument Partnergeweld (www.risicotaxatie.be) door het IGVM.
- Een handleiding over gedwongen huwelijk, voor dienstverleners door het IGVM.
Vlaanderen:
- Steunpunt Algemeen Welzijnswerk: methodisch kader partnergeweld.
- website www.zanzu.be van Sensoa: voor anderstaligen en professionals die met
anderstaligen werken.
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Er worden opleidingen aangeboden aan diverse beroepsgroepen in de politionele en justitiële
wereld. Voor sommigen verplicht (bijvoorbeeld jeugdadvocaten, parket, stagiairs,…) maar meestal
vrijwillig.
Er is een opleidingcyclus aan politie (in Antwerpen) over diversiteit (en gender): ad hoc en niet
verplicht.
Sommige steden en gemeenten zetten in samenwerking met (middenveldorganisaties)
studiemomenten op. Op vraag van hulpverleners, politiemensen, enzovoort.
Ad hoc studiedagen: indien niet wordt samengewerkt met deskundigen: inhoudelijk zeer
culturaliserend als het gaat over mensen met migratieachtergrond.
Thema’s als zogenaamd eergerelateerd geweld worden niet gekaderd binnen het breder
genderthema.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Er moet in de curricula van de beroepsgroepen een serieuze inhaalbeweging gebeuren op
dat in de basis en de voortgezette opleiding verplicht op te nemen. Ook daarin is er nood
aan multidisciplinaire samenwerking omdat het puur politioneel en justitieel optreden in
vele gevallen niet de meest geëigende aanpak is.
- De infosessies/trainingen moeten op geregelde basis herhaald worden (of bijscholing).
Op Vlaams niveau:
Wat de toepassing van het Raamwerk Seksualiteit en beleid betreft:
- Er is nood aan onderzoek om na te gaan wat de sectoren nodig hebben om een beleid tegen
grensoverschrijdend gedrag uit te werken en toe te passen en op welke manier het
Raamwerk daarbij kan ingezet worden. Goede voorbeelden kunnen uitgewisseld worden.
Een volgende stap is de ondersteuning van organisaties bij de toepassing van het
Raamwerk.

Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul
Vorming en opleiding
Om hun prestaties op het gebied van primaire preventie te verbeteren, zouden de federale,
regionale en gemeenschapsregeringen permanente institutionele ondersteuning (symbolisch,
financieel en logistiek) moeten ontwikkelen.
Noodzakelijke maatregelen hiervoor zijn:
Specifieke budgetlijnen voor recurrente financiering van preventie geweld tegen vrouwen en
meisjes.
Een specifiek hoofdstuk over primaire preventie creëren en feministische zelfverdediging opnemen
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in de federale en regionale actieplannen geweld, in overleg met terreinverenigingen die expertise
hebben opgebouwd in primaire preventie en feministische zelfverdediging.
Een specifiek actieplan voor de lange termijn opstellen samen met feministische
zelfverdedigingsorganisaties, dat tot doel heeft de feministische zelfverdediging in 2025 onder 5%
van de Belgische vrouwelijke bevolking te verspreiden en 10% in 2030, met speciale aandacht voor
regio's en publiek met weinig dienstverlening.
De integratie van primaire preventie in de opleiding van professionals die onder het Verdrag van
Istanbul vallen.
Wetenschappelijk onderzoek financieren dat bestaande primaire preventie-instrumenten evalueert
en verbetert en nieuwe tools ontwikkelt voor jongens en meisjes met het oog op de vermindering
van agressief gedrag.
Op een structurele manier de instrumenten verankeren voor het voorkomen van
grensoverschrijdend seksueel gedrag naar kinderen en jongeren toe, ontwikkeld door Sensoa.
Aanpassen en uitbreiden van het programma om grensoverschrijdend seksueel gedrag in andere
sectoren in Vlaanderen en Franstalig België te voorkomen.
De verschillende instrumenten voor preventie in kaart brengen van de verschillende
beleidsdomeinen en het middenveld, ze evalueren en aanmoedigen dat deze instrumenten op
transversale en intercommunautaire wijze beter worden gebruikt.
Met betrekking tot grensoverschrijdend seksueel gedrag, zorgen dat toekomstige werkgevers
worden geïnformeerd over de achtergrond van de kandidaat, die solliciteert voor een baan waar er
contacten zijn met kinderen en jongeren.
Werkgevers verplichten om elke drie jaar een verklaring van goed gedrag en zeden aan hun
werknemers te vragen, die in contact komen met kinderen of jongeren.
Schoolverband
Integreer verplichte opleidingsmodules over de preventie van geweld, gelijkheid en de deconstructie
van genderstereotypen, aangepast aan de onderwijscyclus (kleuter, lager, middelbaar, hoger
onderwijs).
Ontwikkeling van alternatieve en positieve vormen van mannelijkheid, buiten de constructie van
genderstereotypen om.
Promotie van de publicatie en verspreiding van nieuwe schoolboeken en kinderboeken die een
belangrijke rol voorzien voor vrouwelijke figuren.
Ontwikkeling van sociale vaardigheden zoals empathie, geweldloze communicatie,
emotiemanagement, conflictoplossing en feministische zelfverdediging.
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De schoolomgeving zodanig organiseren om kinderen en jongeren bewust te maken dat
geweldpreventie en gendergelijkheid prioriteiten zijn.
Integratie van gendergelijkheid en preventie van geweld in curricula van de lerarenopleiding.
Vlaanderen:
Seksualiteit moet vakoverschrijdend blijven in de onderwijsniveaus met aandacht voor de
geweldproblematiek. We pleiten voor een aparte leerlijn relationele en seksuele vorming met oog
voor een gendersensitieve benadering.
Naast de leerlijn relationele en seksuele vorming moet er ook een leerlijn gender komen; met
raakvlakken tussen beide leerlijnen; de expertise van organisaties zoals Sensoa, Ella, RoSa,
Vrouwenraad moet hierbij maximaal benut worden.
Vorming van professionals
Verplichte training van alle overheidsfunctionarissen, in de verschillende instellingen en op alle
niveaus, over geweld tegen vrouwen om deze vormen van geweld beter te kunnen detecteren en
erop te reageren.
In alle initiële beroepsopleidingen aandacht/lessen besteden aan alle vormen van geweld tegen
vrouwen, met bijzondere aandacht voor het continuüm van geweld vanuit een genderperspectief,
vrouwelijk genitale verminking en gedwongen huwelijken.
De opleiding van opleiders/lesgevers door erkende opleidingsactoren van het maatschappelijk
middenveld op regelmatige en adequate wijze financieren, volgens kwaliteitscriteria die zijn
ontwikkeld door een begeleidingscommissie die ook kwaliteitslabels toekent en controles uitvoert.
Het IGVM coördineert en centraliseert vraag en aanbod in verband met de trainers de trainers op
een transparante manier.
In het bijzonder de vorming van: artsen en medisch personeel opdat ze medische attesten kunnen
opstellen die essentieel zijn voor de juridische erkenning van geweld en in het kader van het gebruik
en de beoordeling van de resultaten van de Set seksuele agressie; psycho-sociale werkers met het
oog op respect voor de rechten en autonomie van vrouwelijke slachtoffers van geweld; advocaten,
rechters en magistraten zodat ze de impact van gendergerelateerd geweld kunnen inschatten in het
kader van hun pleidooien en oordelen; ambtenaren van de burgerlijke stand over het thema van de
gedwongen huwelijken in de context van migratie om zo snel mogelijk te kunnen oordelen of het
om een huwelijk met of zonder toestemming gaat.
Justitie en politie moeten ook opleidingen volgen inzake gedwongen huwelijken om een klacht of de
beoordeling van een situatie zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Bijvoorbeeld de link met een
gedwongen huwelijk en geweld (eergerelateerd geweld).
Het is ook noodzakelijk om voldoende te investeren in de interculturele competenties van
professionals zonder toe te geven aan cultureel relativisme.
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Vervolgopleidingen professionals
Integreren van lessen/modules over alle vormen van geweld tegen vrouwen, met bijzondere
aandacht voor het continuüm van geweld, in de vervolgopleidingen voor professionals. En daarbij
speciale aandacht het genderperspectief, genitale verminking van vrouwen en gedwongen
huwelijken.
Opleidingen/trainingen aanpassen in functie van de aard van het contact dat de professional zou
kunnen hebben met de slachtoffers om in hun noden te voorzien en om ze met respect, tact,
professionaliteit en op een niet-discriminerende manier te begeleiden.
Uitbreiden naar alle regio’s van verplichte opleidingen over het proces/mechanisme van dominantie
van (een van) de partners in een relatie, gegeven door erkende centra, en dit voor
overheidsdiensten, rechtbanken, artsen en ander medische hulpverleners, hulpverleners in de eerste
lijn, gezinshulp, jeugddiensten en -bescherming, leerkrachten.
Ook een doorlopende training over seksueel geweld ontwikkelen, die geschikt is voor alle
professionals die in contact komen met slachtoffers (politie, psycho-medico-sociale zorgverleners,
justitie).
Regelmatige en verplichte bijkomende opleidingen aan dezelfde actoren.
In alle opleidingen en trainingen de internationale regelgeving en verplichtingen voor België
opnemen, evenals de sociaal-culturele context, de mechanismen en gevolgen van het proces van
dominantie, de bestaande voorzieningen, de samenwerking met andere diensten, de uitwisseling
van praktijken.
Training voor alle politieagenten, inclusief oudere politiefunctionarissen, over intrafamiliaal geweld
uitbreiden (minstens drie volledige dagen).
Alle politieagenten op een consistente manier opleiden met speciale aandacht voor genderkwesties,
de eerste opvang van slachtoffers, het verhoren van volwassen slachtoffers, het verhoor van
verdachten volgens kwaliteitscriteria.
Het aantal opleidingscursussen verhogen voor actoren die contact hebben met minderjarigen die
mogelijk het slachtoffer zijn van mensenhandel. Dit om hun waakzaamheid te vergroten, om
vooroordelen tegen kwetsbare groepen weg te nemen, om verwarring tussen slachtoffers en
delinquenten te voorkomen, en mogelijk een link naar vroege/gedwongen huwelijken te leggen en
naar vrouwelijk genitale verminking.
Opleiden van straathoekwerkers over kwesties als gendergerelateerd geweld, met name intimidatie
in de openbare ruimte. Hun aanwezigheid zou de preventie moeten bevorderen en in geval van
problemen zouden zij een rapport moeten kunnen opstellen.
Opleiden van ambtenaren van de burgerlijke stand/huwelijken over gedwongen huwelijken om zo
snel mogelijk te kunnen achterhalen of het om een huwelijk met of zonder toestemming gaat.
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Preventieprogramma’s behandeling daders
De bestaande programma’s in Vlaanderen die zich richten op daders van partner- en intrafamiliaal
geweld bestaan vaak ad hoc en zijn eerder gering. Er is geen grondig en Vlaams uitgebouwd beleid
naar plegers van intrafamiliaal geweld; dit is zeer versnipperd. Het is meestal op basis van lokale
subsidies opgestart. Er is geen aanbod voor anderstaligen, plegers met een beperking, enzovoort.
Plegers met een dubbeldiagnose (die buiten de interneringsmogelijkheden vallen, wat geldt voor de
meeste plegers van intrafamiliaal geweld) kunnen heel moeilijk ergens terecht.
Voor zedendelinquenten die de gevangenis verlaten, zijn er behandelprojecten die zich richten op de
betrokkene. Sinds 2011 wordt CoSA (Circles for Support and Accountability) ook in België toegepast
maar nog op kleine schaal. 118 In Vlaanderen hebben CAW Antwerpen en ITER CoSA opgestart. CoSA
heeft als doel zedendelinquenten na hun detentie te helpen bij hun re-integratie in de samenleving.
De focus ligt op hun sociaal netwerk en hun sociale vaardigheden, dit om nieuwe strafbare feiten te
vermijden. De zedendelinquent is binnen het CoSA-project het ‘kernlid’ dat een gemiddeld tot hoog
recidiverisico vertoont. De deelname is vrijwillig maar er moet wel de wil zijn om geen nieuwe
slachtoffers te maken en met vrijwilligers te praten en samen te werken. Het programma richt zich
op twee belangrijke risicofactoren voor recidive: sociale isolatie en emotionele eenzaamheid. Rond
elk kernlid hoort een vaste structuur met een binnenste (vrijwilligers bij voorkeur uit de lokale
gemeenschap) en een buitenste cirkel (professionals) en daartussen de cirkelcoördinator, die elke
cirkel ondersteunt en superviseert en de noden van het kernlid afstemt op de vrijwilligers en info,
observaties en opmerkingen doorgeeft aan de professionals.
De buitenste cirkel: In Vlaanderen staan de CAW’s en de CGG’s in voor de post-penitentiaire
behandeling en begeleiding van de zedendelinquenten (samenwerkingsovereenkomst tussen FOD
Justitie en Vlaamse overheid). Het Universitair Forensisch Centrum voert de risicotaxaties uit bij de
kernleden.
Het aantal beschikbare effectiviteitsstudies (wereldwijd) is beperkt maar toch kan al gesteld worden
dat het CoSA-project een positieve impact lijkt te hebben wat betreft recidieve, deviante cognities,
emoties, gedragingen, interpersoonlijke relaties. Kernleden die aan het CoSA-project deelnemen
vertonen over het algemeen lagere recidivecijfers dan degenen die niet deelnemen.119
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
-

118

Er is nood aan een grondig en uitgebouwd Vlaams beleid voor plegers van intrafamiliaal
geweld.

Het CoSA-project is ontstaan in Canada in 1994.

119

Kasia Uzieblo, Liesbeth Merckw en Tine Vertomme, Welke lessen kan België trekken na een kwarteeuw
Circles of Support and Accountability (CoSA)? in Panopticon, 2018.6, p. 489-506.
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Onderzoek met betrekking tot de behandeling van daders van partnergeweld in België, met
een overzicht van de behandelingsprogramma’s voor daders van partnergeweld in België,
hoe ze gestructureerd en georganiseerd zijn.
Stroomlijnen van aanbod voor daders van seksueel misbruik.
‘Stop it Now!’ een hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten.
Verderzetting van COSA - Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en
Aanspreekbaarheid - in Vlaanderen/België:
o een uitbreiding van het aanbod
o werken aan de creatie van een maatschappelijk draagvlak
o een wetenschappelijke evaluatie
o uitwerken van structurele financiering
Aanbod van pre-therapeutisch programma voor de bevordering van het probleeminzicht
van gedetineerde zedendelinquenten.

Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul
Daderprogramma’s
Daderprogramma’s uitwerken op basis van methodes die hun efficiëntie al bewezen hebben en een
(multidisciplinair) concept ontwikkelen dat rekening houdt met gedragsverandering, het
wegwerken van triggers (ondersteuning voor problemen en risicofactoren), de discontinuïteit
(voorwaarden opleggen).
Meer aandacht besteden aan voorlichting voor daders die geweld gebruiken in hun relaties en het
ontwikkelen van een passend en motiverend aanbod om hun problemen op te lossen in plaats van te
wachten tot Justitie moet tussenkomen. Hierbij het betrokken middenveld betrekken,
slachtofferorganisaties en vrouwenorganisaties.
Eisen dat de actoren van Justitie rekening houden met de obstakels voor het verzamelen van
bewijsmateriaal van geweld om seponering te voorkomen (psychologische impact, belemmeringen
voor schadeloosstelling en zorg voor slachtoffers en daders).
Ontwikkeling van alternatieve maatregelen in plaats van detentie, die gericht zijn op de veiligheid
van de slachtoffers en de empowerment van de daders, door middelen te geven aan
terreinorganisaties om daders te begeleiden.

***
Ontwikkeling van een systeem voor de behandeling van daders van alle vormen van geweld tegen
vrouwen, op basis van empirisch onderzoek, met aandacht voor de integratie van het aspect
verantwoordelijkheid, met regelmatige evaluatie, over het ganse grondgebied, ongeacht de taal van
de dader.
Een controle/opvolgingsmechanisme opzetten per maatregel en dat de daders verplicht om contact
op te nemen met de instantie die hen begeleiden om mogelijke recidive op te sporen en om na te
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gaan of de daders erover willen praten.
Verhoging van de toegankelijkheid van de daderprogramma’s, vooral in rurale context en voor
anderstalige daders.
De garantie van een voldoende lange begeleiding (momenteel 45 uur verspreid over 6 maanden) om
de kwaliteit en het doel van niet-recidive te behouden.
Vlaanderen moet een grondig en uitgewerkt beleid ontwikkelen dat specifiek gericht is daders van
huiselijk geweld.

Participatie van privé- en overheidssectoren en de media
Een doelstelling van het NAP 2015-2019 was de rol te onderzoeken die de privésector kan spelen in
het beleid in de strijd tegen gendergerelateerd geweld, met name door een financiële
ondersteuning aan verschillende initiatieven, door de uitwerking van partnerschappen met het
verenigingsleven, door sensibiliseringsacties bij personeelsleden.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
- De specifieke rol en de effecten van sociale media moeten veel beter in kaart gebracht
worden; er moet een dynamisch risicobeheersingssysteem komen dat voortdurende
bijsturing en verbetering toelaat.
- Opleiding voor (aspirant-)journalisten, mediamakers over wat is gender, gendergerelateerd
geweld, feminisme en intersectionaliteit(!)
Bewustwording en duidelijke regels over dit onderwerp bij het ontwikkelen van
mediacontent.
- Instelling van een controleorgaan dat ook straffen kan opleggen.

Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul
Rol van de media
In de initiële en bijkomende opleidingen van journalisten de correcte media-behandeling van geweld
tegen vrouwen integreren.
De journalistieke behandeling van geweld moet door de regelgevende instanties van de sector, met
name door de JEP (advies, klachtenbehandeling en aanbevelingen) opgenomen worden.
Plannen en/of maatregelen voor redacties met het oog op een globale en transversale reflectie op
gelijkheid tussen vrouwen en mannen, zowel wat betreft de media-inhoud als de interne organisatie
van de media.
Onderzoek naar de effecten van sociale media om een dynamisch risicomanagementsysteem te
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ontwikkelen.
Een toolkit ontwikkelen voor journalisten over/voor de correcte media-representatie van geweld
tegen vrouwen, in samenwerking met gespecialiseerde verenigingen.
Geweld tegen vrouwen systematisch in de maatschappelijke context plaatsen

Gedragscodes in de media- en informatietechnologiesector
Die kwesties van gendergelijkheid en geweld tegen vrouwen aanpakken:

JEP
JEP/Jury voor Ethische praktijken in de reclame is een onafhankelijk zelfregulerend orgaan van de
Belgische reclamesector. De basisprincipes van de code inzake reclame- en
marketingcommunicatiepraktijken van de Internationale Kamer van Koophandel zijn de volgende:
reclame moet eerlijk, fatsoenlijk, waarheidsgetrouw en wettelijk zijn en moet getuigen van zin voor
sociale verantwoordelijkheid.
De Jury baseert haar beslissingen op de toepasselijke wetten en zelfdisciplinaire codes. De
bepalingen van zelfdisciplinaire codes geven op een meer expliciete en gedetailleerde wijze deze 5
basisprincipes inzake ethiek in reclame t.a.v. publiek weer.
Elke reclame wordt afzonderlijk onderzocht rekening houdend met alle elementen van de
boodschap, het type product of dienst, de doelgroep, de sociale, culturele, economische context,
enz. JEP is bevoegd voor reclame-inhouden die verspreid worden via de volgende media en dragers:
televisie, bioskoop, radio, geschreven pers, affichage, folders en brochures, geadresseerde en/of
gepersonaliseerde reclame, digitale media, reclamedragers op verkooppunten zowel binnen als
buiten. Iedereen kan klacht indienen bij het JEP. De JEP kan een beslissing nemen tot wijziging of
stopzetting van de reclame. Vrouwenorganisaties hebben al klacht ingediend over seksistische
reclame (met resultaat).
Uit het uit het doctoraatsonderzoek van Corine Van Hellemont (Grenzen aan de tolerantie voor
seksistische reclame: onderzoek naar knelpunten, weerstanden en openingen voor verandering,
Antwerpen: Universiteit Antwerpen, Faculteit Sociale Wetenschappen, 2017) naar vrouw- en
manonvriendelijke reclame blijkt echter dat weinig vrouwen weten waar ze klachten moeten
indienen tegen seksistische reclame. Van Hellemont analyseerde onder andere klachten die
binnenkwamen bij de Jury voor Ethische Praktijken (JEP). Tussen 2004 en 2013 kwamen er 332
klachten tegen 'mensonvriendelijke reclame' binnen, ofwel zo'n 34 per jaar. De JEP, het
zelfregulerend orgaan van de reclamesector, is eerder onbekend dan bekend. Ook zou de
gevoeligheid voor seksistische reclame bij de gemiddelde Belg onbestaand zijn. Op basis van dit
onderzoek zou de nood naar een infopunt gender en reclame en meer genderbewust onderwijs geen
overbodige luxe zijn. Gedragscodes zijn één middel in de strijd voor gendergelijkheid en tegen
geweld maar op zich onvoldoende om die strijd te realiseren.
De onderzoekster geeft aan welk doelpubliek en wat de inhoud zou kunnen zijn van een
‘Infopunt/kenniscentrum Gender & Mensvriendelijke Reclame en Communicatie’
Doelpubliek: ouders, leerlingen lager en secundair onderwijs, studenten, docenten en professionals
reclame-, marketing en communicatie.
Inhoud:
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A)
Het ontwikkelen en aanbieden van lespakketten (live en online) Gender & Mensvriendelijke
Reclame en Communicatie, voor het lager, secundair en hoger onderwijs
B)
Het opstellen van een bundel richtlijnen die professionals helpen bij het uitdenken van
gender & mensvriendelijke reclame en communicatie, samen met het aanbieden van een op hun
maat in te richten voortgezette opleiding.
C)
Het ontwikkelen en aanbieden van een burger web- en smartphone applicatie die het
melden vergemakkelijkt van een inbreuk op de sectorale deontologische codes van de Belgisch Jury
voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP).
D)
Het verder ondersteunen van de JEP in haar preventieve taak om de verspreiding van gender
& mensonvriendelijke reclame en communicatie te voorkomen, door aanbevelingen te formuleren
ter verbetering van de werking van de JEP.
E)
Het inrichten van een Publieksprijs voor de meest Gender en/of Mensvriendelijke reclame,
georganiseerd door de burgermaatschappij.
Toelichting bij verbeterpunten van de JEP
Volgens onderzoek (Van Hellemont, 2017) kan de JEP, al dan niet naar analogie met de werking en
regelgeving in andere landen, zoals Zweden, Finland en Noorwegen, als volgt worden geactiveerd
om haar preventieve taak te verbeteren, door:
- aan overtreders een geldboete, een alternatieve straf, een verplichte cursus mensvriendelijke
reclame of een recht van antwoord op te leggen;
- alle overtreders automatisch te verplichten om gedurende een bepaalde periode al hun campagnes
te onderwerpen aan de JEP haar ‘voorgaand advies’;
- in geval van een overtreding, niet enkel het adverterende bedrijf, maar ook de reclamemaker mee
verantwoordelijk te stellen en te sanctioneren;
- minstens binnen de 24 uur na ontvangst van een klacht uitspraak te doen, of door de Jury dagelijks
samen te roepen, of door het aanstellen van inspecteurs ‘mensvriendelijke reclame’ die, naar
analogie met gezondheidsinspecteurs, de bevoegdheid hebben om de verspreiding van seksistische
en andere mensonvriendelijke reclame onmiddellijk te stoppen;
- op het vlak van het tonen van (half)naakt in reclame, en in het bijzonder in de publieke ruimte, de
deontologische codes bij te sturen. Dit ter preventie van het ontwikkelen van een negatief
lichaamsbeeld bij kinderen en jongvolwassenen;
- in al haar beslissingen met betrekking tot klachten over mensonvriendelijke reclame, de
adverteerders te verwijzen naar het ‘Charter betreffende de voorstelling van de persoon in de
reclame’;
- in overleg met het middenveld, richtlijnen op te stellen in de vorm van do’s & don’ts inzake
mensvriendelijke reclame en ernaar verwijzen in elk van haar beslissingen over mensonvriendelijke
reclame.
- haar online databank met beslissingen over seksistische reclame te voorzien van het
overeenkomstige reclamebeeld, dit ter algemene genderreclamegeletterdheid van haar leden;
- aan push berichtgeving te doen. Bijvoorbeeld, door aan al haar leden, ter preventie en algemene
genderreclamegeletterdheid, op geregelde tijdstippen een elektronische digest te bezorgen van de
door de JEP genomen beslissingen op vlak van seksistische reclame, voorzien van het
overeenkomstige beeldmateriaal én de gegeven suggesties voor verbetering.
- haar huidig discours te wijzigen, door niet langer van ‘klachten’ te spreken maar van ‘meldingen’
en/of ‘aangiftes’.
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En verder, van de kant van de reclame- en marketing professionals, als onderzocht zou worden in
hoeverre:
- in elk reclame- en marketingbureau of -afdeling een verantwoordelijke kan worden aangesteld die
zich specialiseert in mensvriendelijke communicatie en de functie van gate keeper op zich neemt.

VRT
De Vlaamse openbare omroep (VRT) heeft in het charter Diversiteit, in de beheersovereenkomst en
in de engagementsverklaring specifieke aandacht voor gendergelijkheid. In het diversteitsbeleid van
de VRT is het middenveld (waaronder vrouwenorganisaties) vertegenwoordigd. We merken een
verschuiving op van een kwantitatieve benadering (met een jaarlijkse monitoring) naar een meer
procesmatige benadering: in alle fasen van productontwikkeling moet aandacht zijn voor het
diversiteitsaspect (inclusief het genderaspect). Dit laatste kunnen we aldus als een gunstige
ontwikkeling beschouwen.
Daarnaast heeft de VRT een integriteitscode waarbij elke vorm van grensoverschrijdend gedrag met name geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag – ontoelaatbaar wordt geacht. De VRT
heeft een duidelijk beleid en interne procedures rond grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers van
de VRT, maar ook medewerkers van externe partners, productiehuizen of leveranciers, kunnen dit
gedrag melden bij de VRT-preventieadviseur. Ook in de slipstream van #Me Too zijn in de VRT
werknemers ontslagen op basis van deze integriteitscode.
Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul
Gedragscodes media
Een toezichthoudend orgaan oprichten dat sancties kan opleggen en richtlijnen voor de media kan
opstellen met het oog op niet-seksistische reclame, gendergelijkheid en over afbeeldingen van
geweld tegen vrouwen.
Aanbevelingen uit het doctoraat van C. Van Hellemont in de praktijk omzetten. Het gaat over goede
praktijken van zelfregulerende organisaties in het buitenland, voornamelijk de Scandinavische
landen.
Informatiepunten "Gender, communicatie en inclusieve reclame" oprichten voor ouders, studenten,
docenten en professionals in de reclame, die educatieve tools, databases, richtlijnen, enz. opstellen
om de missie van JEP te ondersteunen.

Onderwijs
Educatief materiaal is breed geformuleerd in de eindtermen die door de onderwijskoepels naar
eigen wensen wordt ingevuld aan de hand van leerplannen. Leerkrachten die rond
gender(gelijkheid) willen werken, vinden weinig steun in de leerplannen/eindtermen.
In de Vlaamse Gemeenschap bestaat er geen decretale regeling met betrekking tot het pedagogisch
studiemateriaal. In de nog steeds bestaande vakoverschrijdende eindtermen vinden we een aantal
eindtermen terug waarin de ‘gelijkheid tussen jongens en meisjes’ aan bod kan komen. Niet
expliciet.
De scholen kunnen zelf kiezen op welke manier ze aan deze einddoelen werken. Sommige scholen
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zullen de gelijkheid van jongens en meisjes sterk benadrukken, terwijl andere scholen een andere
focus zullen leggen.
Bovendien is het eigen aan het Vlaams onderwijs dat elke school de vrijheid heeft om onderwijs in te
richten zoals ze wil, en dit volgens een eigen pedagogische methode. De overheid legt met andere
woorden een aantal minimumdoelen vast (de eindtermen), maar de school kiest zelf op welke
manier ze deze bij de leerlingen aan bod laat komen. Dit kan gebeuren via een lessenpakket, een
projectdag of -week… .
We kunnen dus spreken van een nog steeds vrij zachte aanpak van dit thema. Het komt vaak neer
op het persoonlijk engagement van de leerkracht.
Anno 2018 wordt druk gewerkt aan nieuwe ontwikkelingsdoelen en eindtermen die door het
Vlaams Parlement zullen bekrachtigd worden. Er werd al in januari van 2017 een raamwerk van
zestien sleutelcompetenties goedgekeurd door dit zelfde parlement. Dit raamwerk is
richtinggevend voor het uitwerken van de toekomstige ontwikkelingsdoelen en eindtermen.
‘Sociaal-relationele competentie’ vormt alvast één van de sleutelcompetenties. Tegen het
zomerreces 2018 worden de nieuwe eindtermen verwacht. In welke mate het genderperspectief
voldoende verankerd zal zijn in deze eindtermen is momenteel nog niet geweten.
In de Commissie grensoverschrijdend gedrag in het Vlaams Parlement kondigde de Vlaamse
Minister van Onderwijs alvast aan (hoorzitting van 14/12/2017) dat in de eindtermen
aanknopingspunten zullen zitten om kinderen en jongeren weerbaar te maken, te leren omgaan
met gevoelens, kritiek te leren uiten en te leren aanvaarden en om respect te hebben voor elkaar.
Maar naast eindtermen moet ook de schoolomgeving zo ingericht worden dat kinderen en jongeren
aanvoelen dat eraan gewerkt wordt. De minister suggereert om alvast in aanspreekpunten te
voorzien en afspraken te maken over zorg en begeleiding. Daarbij stelt ze de leerlingenparticipatie
en leerlingenbegeleiding centraal. Voor dit laatste is een nieuw decreet in wording. Vanaf 2019 zou
een beleid rond leerlingenbegeleiding een erkenningsvoorwaarde moeten worden voor scholen.
Ook de onderwijsinspectie m.b.t. welbevinden en integriteit wordt bijgespijkerd.
In de samenwerkingsovereenkomst met de ouderkoepels is opgenomen dat ook zij informeren en
sensibiliseren over pesten en grensoverschrijdend gedrag op school. In ‘Klasse’, het
communcatieplatform voor onderwijs, werd een uitgebreid dossier gemaakt met informatie over
hoe zich te wapenen tegen seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag.
Uit een steekproef/bevraging door vzw IML bij 800 scholen in Vlaanderen (2018) blijkt dat slechts
15% van de scholen een procedure hebben inzake doorverwijzing bij grensoverschrijdend seksueel
gedrag/geweld. De scholen verwijzen door naar de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s). Bij
navraag blijkt dat de medewerkers van het CLB geen juridische kennis heeft over
grensoverschrijdend sekueel gedrag/geweld.
De minister van onderwijs steunt tevens projecten van de Scholierenkoepel als van Sensoa.
Sensoa heeft alvast een vertaalslag gemaakt van het educatief materiaal m.b.t. grensoverschrijdend
gedrag in een onderwijscontext. Dit materiaal wordt verspreid via de onderwijskoepels,
centrumnetten en ouderverenigingen. Er wordt nog verder onderzocht om het Raamwerk
Seksualiteit en Beleid toegankelijker te maken. Sensoa pleit voor meer structurele verankering. Uit
de besprekingen in het Vlaams parlement in de Commissie grensoverschrijdend Gedrag (hoorzitting
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van 14/12/2017) blijkt dat men in sommige lerarenopleidingen niet op de hoogte is van de tools van
Sensoa.
De Vrouwenraad vindt dat zolang de kennis over het ordeningsprincipe ‘gender’ nog niet voldoende
is ingebed in het onderwijs en het hoger onderwijs, allerhande gedragscodes onvoldoende zijn voor
een algemene mentaliteitswijziging.
De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
Seksualiteit moet vakoverschrijdend blijven in de onderwijsniveaus met aandacht voor de
geweldproblematiek (conform artikel 14 van het Verdrag van Instanbul); we pleiten voor een aparte
leerlijn relationele en seksuele vorming met oog voor een gendersensitieve benadering.
We verwijzen naar de Omzetting van de aanbevelingen uit de resolutie betreffende voorstellen voor
het versterken van de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag
(2018) door de Vlaamse regering, met name: 3° erover te waken dat ook de nieuwe eindtermen een
voldoende versterking bieden aan seksuele en relationele vorming en ervoor te zorgen dat die
aandacht ook blijkt uit de leerplannen van de onderwijsverstrekkers en de opvolging door de
onderwijsinspectie, zodat in het leerplichtonderwijs die versterking van seksuele en relationele
vorming vorm krijgt.
Naast de leerlijn relationele en seksuele vorming moet er ook een leerlijn gender komen; met
raakvlakken tussen beide leerlijnen; de expertise van organisaties zoals Sensoa, Ella, RoSa,
Vrouwenraad moet hierbij maximaal benut worden.
Vermijden dat scholen keuzes moeten maken; de onderwijsnetten en onderwijskoepels moeten
campagnes kunnen opleggen en er moet uitgezocht wordt hoe breed daarin kan gegaan worden;
deze campagnes moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek naar seksueel gedrag van
kinderen en jongeren en internationele richtlijnen; ook hier moet de expertise van betrokken
organisaties meegenomen worden.

Hulpverlening slachtoffers
Informatie en begeleiding
Het NAP 2015-2019 heeft zich tot doel gesteld om adequate informatie beschikbaar te stellen voor
de slachtoffers van gendergerelateerd geweld, in een taal die ze begrijpen. Deze informatie gaat in
het bijzonder over de wettelijke maatregelen, de hulpdiensten en de opvangmogelijkheden voor
slachtoffers;
- IGVM, Ella en de Federatie van Marokkaanse en Mondiale democratische organisaties:
actualisering folder "Breek de stilte voor je zelf gebroken bent" over partnergeweld;
- Initiatieven om slachtoffers van seksueel geweld te sensibiliseren om zo snel mogelijk na de
feiten aangifte te doen bij de politie:
o Staatsecretaris Gelijke Kansen, Beweging tegen Geweld - vzw Zijn en Université des
Femmes: een nationaal sensibilisatieproject ter preventie van seksueel
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder studenten.
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Staatssecretaris Gelijke Kansen: sensibiliseringscampagne rond seksueel geweld
binnen de relatie en rond seksuele straatintimidatie.
In het kader van de Zorgcentra na seksueel geweld zijn twee nationale
telefoonlijnen aangekocht, namelijk 1716 en 1717, die in de loop van 2018
functioneel zullen zijn en er wordt ook een chat aan toegevoegd.
website www.seksueelgeweld.be geactualiseerd
website rond seksuele straatintimidatie opgezet

o
o
Vlaanderen:
- Eind 2017: algemene overkoepelende website www.slachtofferzorg.be waar alle slachtoffers
terechtkunnen; ook slachtoffers van (gendergerelateerd) geweld.
- Website www.1712.be is uitgegroeid van een (campagne)website gericht op de lancering en
bekendmaking van 1712 bij de opstart in 2012 tot een website waar iedereen die betrokken
is bij geweld, misbruik en kindermishandeling informatie kan vinden. Wie na het consulteren
van de website zijn verhaal kwijt wilt of vragen heeft, kan telefonisch of via e-mail bij 1712
terecht. Met het oog op het meer kindvriendelijk maken van 1712 werden in 2016 twee
aparte pagina’s aan de 1712-website toegevoegd: één voor -13-jarigen en één voor +13jarigen.
- Het informeren van nieuwkomers over gendergelieerde rechten is in voorbereiding door het
team Integratie en Inburgering en het team Gelijke Kansen van het Agentschap Binnenlands
Bestuur werken hiervoor samen.
Feministische organisaties hebben geen of weinig inspraak in de hulpverlening (bijvoorbeeld bij de
uitwerking van het concept zorgcentra na seksueel geweld werden geen vrouwen- en feministische
organisaties betrokken).
De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
-

-

Hulpverlening moet veel meer vertrekken vanuit de ervaringsdeskundigheid van de
slachtoffers.
Feministische organisaties, ervaringsdeskundigen en hulpverleners kunnen elkaar
inspireren: wat werkt en wat niet,…
Er moet verder ingezet worden op de vergroting van de weerbaarheid van slachtoffers en
tegelijk ook veel meer op risicotaxatie van plegers want die maken vaak meerdere
slachtoffers. Risicotaxatie is een methodiek om in te schatten wat er moet worden ingezet.
Het gaat om de ontwikkeling van een gedifferentieerd aanbod naar plegers om te zorgen
voor overtuigde gedragsverandering en denkkaders over geweld, gebruik van geweld,
gendersterotiepen, enzovoort.
De problematiek van secundaire victimisatie moet bij alle professionals op de agenda staan.

Er is sprake van een schisma -18 jaar en +18jaar in de hulpverlening. Soms loopt een begeleiding nog
wanneer een jongere meerderjarig wordt, op basis van de creativiteit en vrijwilligheid van
hulpverleners (een pluim daarvoor) maar vaak stopt de hulpverlening omwille van de regelgeving die
het niet langer toelaat (bijvoorbeeld slachtoffers van tienerpooiers). Veel jongeren worden op die
manier te snel losgelaten in de samenleving, terwijl ze nog te zeer getraumatiseerd zijn. Ook voor
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hulpverleners kan dit een negatieve impact hebben; te weinig werkvoldoening en meer kans op
burn-out.
De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
Hulpverlening jongeren moet kunnen doorlopen na 18 jaar tot 25 jaar.
Informatie over hoe slachtoffers toegang kunnen krijgen tot collectieve en individuele
klachtenmechanismen en hoe deze hen ondersteunen?
Vrouwen die slachtoffer zijn van meervoudige discriminatie (bijvoorbeeld gender en religie of
afkomst) moeten kiezen tussen bevoegde instanties. Dit doet geweld aan de specifieke ervaringen
van vrouwen met migratieachtergrond.
Vrouwen zijn vaak erg ontgoocheld in de (politionele)instanties waar je als slachtoffer hulp kan
vragen. Geweldervaringen van vrouwen worden niet altijd au serieux genomen.
Drempels: taal, inhoud, medium,… Informatie bereikt niet alle vrouwen die de hulp kunnen
gebruiken.
Slachtoffers worden vaak voor advies doorverwezen naar de eerstelijnszorg, zoals de Centra voor
Algemeen Welzijnswerk). De medewerkers zijn niet altijd goed op de hoogte van juridische
aspecten, bijvoorbeeld het feit dat kinderen gratis een beroep kunnen doen op een advocaat of
volwassenen die een privé rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten. Voor veel slachtoffers zijn
advocaten duur en dat belemmert hen zelfs om klacht in te dienen.
Er is een verjaringstermijn voor het indienen van een klacht (15 jaar nadat het slachtoffer
meerderjarig is geworden). Er zijn slachtoffers die pas op veel oudere leeftijd over de geweldpleging
kunnen spreken, laat staan klacht indienen.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
Individuele klachtenmechanismen:
- Slachtoffers die klacht neerleggen moeten de mogelijkheid krijgen op voorafgaand gratis
juridisch advies in te winnen: welke zijn de mogelijke gevolgen; wat is het verloop van het
dossier, …
- Het is van belang om klachten toe te wijzen aan gespecialiseerde magistraten die
daarenboven onderling overleg hebben om zo te komen tot de ‘best practices’.
- De verjaringstermijn voor het indienen van een klacht moet volgens veel organisaties en
slachtoffers afgeschaft worden.
- Hulp in eigen taal, vertalingen, vertalers en tolken: investeren en niet zoals nu: afbouwen.
Informatiebronnen afchecken bij een breed publiek aan vrouwen.
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Samenwerken met instanties die contacten hebben met kwetsbare groepen vrouwen die vaak door
de mazen van het net vallen in de hulpverlening.
Vertaling, tolken en hulp in eigen taal: niet door vrijwilligers maar door professionelen die hiervoor
verloond worden en wiens ervaringen kunnen ingezet worden om het beleid tegen geweld verder
vorm te geven.

Rechtsbijstand verhoor
Daders die verhoord worden beschikken dankzij de zogenaamde Salduz wet gratis over juridische
bijstand; slachtoffers niet.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
Bij verhoor moeten slachtoffers ook gratis over juridische bijstand kunnen beschikken.

Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul
Juridische bijstand
De Salduz-wet toepassen, niet alleen voor de daders maar ook voor de slachtoffers van geweld (ook
degenen met een onzekere verblijfsstatus) zodat ze gratis rechtshulp krijgen tijdens het verhoor.
Verlaging van de gerechtskosten (rolrechten, processtukken, risico veroordeeld te worden tot
betaling van proceskosten).

Eerstelijnsrechtsbijstand
Personen die op zoek zijn naar een eerste juridisch advies kunnen gratis terecht bij een justitiehuis.
Ook andere overheidsinstanties kunnen gratis juridisch advies bieden, zoals het OCMW of
Vredegerecht of gratis juridisch advies van de Commissie Juridische Bijstand in elk gerechtelijk
arrondissement (door een advocaat).

Tweedelijnsrechtsbijstand
De toegang tot justitie is een fundamenteel grondrecht maar de laatste jaren komt dat recht steeds
meer in het gedrang door de verhoging van de rolrechten, de invoering van de BTW op de erelonen
van advocaten. Veel slachtoffers/rechtzoekenden die een grote kans hebben om hun zaak te winnen
beginnen geen proces meer om financiële redenen.
Een alleenstaande met een inkomen lager dan 1.011 euro per maand heeft recht op een kosteloze
tweedelijnsbijstand, dus een pro-Deoadvocaat. Voor een gezin ligt dat grensbedrag op 1.298 euro
per maand.
De inkomensgrenzen om recht te hebben op volledige of gedeeltelijke kosteloosheid (bedragen 1
september 2018):
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Alleenstaand:
- Volledige kosteloosheid: max. 1.011 euro netto per maand
- Gedeeltelijke kosteloosheid: tussen 1.011 en 1.298 euro per maand
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste:
- Volledige kosteloosheid: max. 1.298 euro netto per maand + 188,22 euro per persoon ten
laste
- Gedeeltelijke kosteloosheid: tussen 1.298 en 1.583 euro netto per maand + 188,22 euro per
persoon ten laste.
De recentste infofolder van de Federale Overheidsdienst Justitie heeft weggelaten dat een klacht
ook via een onderzoeksrechter kan en niet enkel via de politie. Dat heeft veel gevolgen voor het
slachtoffer. De burgerlijke partij stelling is immers kosteloos wanneer de aangifte via
onderzoeksrechter gebeurt. De folder bevat tips die geld opbrengen aan de staat en de juridische
bijstand.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

-

De grensbedragen om recht te hebben op een gratis pro-deo advocaat moeten tot ruim
boven de armoedegrens verhoogd worden. Het bedrag van het maandelijks netto-inkomen
van alleenstaanden om in aanmerking te komen voor kosteloze juridische
tweedelijnsbijstand moet verhoogd worden tot 1.500 euro (te indexeren). Voor de
gehuwden, samenwonenden en alleenstaande kinderen moet het bedrag van 1.275,49 euro
verhoogd worden tot 2.000 euro (te indexeren).
De aftrek voor één of meer personen ten laste bij de berekening van het inkomen moet
verhoogd worden.
Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat moet de standaardpolis
rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar gemaakt worden.

Wanneer slachtoffers een private familiale verzekering hebben (wanneer de dader niet behoort tot
het gezin) is rechtsbijstand gratis. De verzekering verhaalt de schade op de dader.
Zie ook federaal memorandum 2019 bij het luik Justitie.

Schadevergoeding bekomen
Wanneer een slachtoffer een financiële vergoeding wil, kan zij/hij zich burgerlijke partij stellen:
- voor de strafrechter: de burgerlijke partijstelling verleent het slachtoffer een aantal
specifieke rechten in het kader van een gerechtelijk onderzoek en in het kader van de
strafuitvoering. Het slachtoffer wordt hiervan in kennis gesteld. Meer info: FOD Justitie.
Burgerlijke vordering voor strafrechter;
- voor de onderzoeksrechter: het heeft slachtoffer de mogelijkheid om zich zelf te wenden tot
de onderzoeksrechter, wanneer de politie geen gevolg geeft aan een aangifte, de zaak
geseponeerd wordt of indien bijzondere feiten dit rechtvaardigen. Op die manier kan de
benadeelde zelf een gerechtelijk onderzoek laten starten. Dit noemt men de klacht met
burgerlijke partijstelling. Het is aan te raden dat het slachtoffer zich laat bijstaan door een
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advocaat.
Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun verwanten kunnen onder bepaalde voorwaarden
om een financiële hulp van de federale staat verzoeken. Wanneer de dader bijvoorbeeld onbekend is
of onvermogend blijkt, draagt de federale staat bij tot het vergoeden van de slachtoffers.
Om die financiële hulp uit te keren, werd de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van
Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders opgericht. Deze Commissie gaat na of de
staat kan tussenkomen in de kosten en voor welk bedrag.
In het systeem van financiële hulp voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, zijn er drie
soorten hulp:
- Hoofdhulp: financiële tegemoetkoming voor de geleden schade;
- Noodhulp: toegekend nog voor het vooronderzoek en de gerechtelijke procedure zijn
afgelopen (dat kan noodzakelijk zijn wanneer het slachtoffer in geval van vertraging bij de
toekenning van de hulp een aanzienlijk nadeel zou ondervinden);
- Aanvullende hulp: toegekend na de hoofdhulp (wanneer het nadeel dat het slachtoffer
ondervindt toeneemt).
Enkel het slachtoffer wordt op de zitting uitgenodigd. Er is een verjaringstermijn van 3 jaar na een
definitieve uitspraak van de rechtbank of desgevallend seponering (bijvoorbeeld na overlijden van
de dader).
In Vlaanderen is er enige toeleiding via de CAW’s en de advocatuur maar het is niet duidelijk of alle
slachtoffers worden bereikt.
De Commissie voor hulp aan slachtoffers oordeelt in redelijkheid; de uitspraak van de rechter is een
leidraad voor de Commissie maar bindt de Commissie niet.
Er zijn jaarlijks cijfers beschikbaar, opgedeeld in het aantal beslissingen (1.088 in 2016) en de totale
som per jaar (11.513.482,14 euro in 2016) en uitgesplitst naar soorten hulp (noodhulp, hoofdhulp en
aanvullende hulp) en naargelang de aard van de feiten 2011-2016:
- Slagen en verwondingen: 28,60%
- Doodslag: 27,11%
- Zedenzaken: 17,55%
- Geweld tegen personen met het oog op verwerven van goederen (diefstal met geweld):
11;52%
- Arbeidsongeval: 8,10%
- Relationeel geweld (met uitzondering van zedenzaken en doodslag): 5,53%
- Andere: 1,58
De Vrouwenraad vraagt:
Cijfers naar geslacht vanwege de Commissie Financiële Hulp/statistieken.
Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul
Compensatie van slachtoffers
Meer en betere informatie aan vrouwelijke slachtoffers van geweld over de mogelijkheden om
schadevergoeding te krijgen van de dader of van de staat en de stappen diegenomen moeten
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worden om dit te bereiken; ook via opleiding van hulpverleners, politiediensten en openbare
aanklagers.
Het bedrag van de schadevergoeding moet de kosten dekken van de verliezen die het slachtoffer
moest ondergaan (inkomstenderving, psycho-medische procedures, administratieve procedures,
huisvesting ...). Het fonds moet toegankelijk zijn vanaf het begin van de procedure voor alle
slachtoffers, ongeacht de kredietwaardigheid van de pleger tot wie het fonds zich kan wenden om
de voorgeschoten bedragen terug te vorderen.
De termijnen voor schadevergoeding aanpassen zodanig dat ten minste de kosten van het misdrijf
voor het slachtoffer gedekt zijn (medisch, administratief enz.)
Financiële steun aan slachtoffers verlenen zodat ze genoeg financiële middelen hebben om in hun
woning te kunnen blijven na het verlies aan inkomsten dat het vertrek van de partner zou
veroorzaken. Dit heeft als voordeel dat dakloosheid en alle negatieve gevolgen ervan verminderen
alsook bijkomend geweld. Kinderen kunnen in hun buurt naar school blijven gaan. Deze optie moet
echter alleen worden overwogen op basis van de wil van het slachtoffer. Dit en impliceert als
conditio sine qua non dat alle maatregelen moeten genomen worden om de veiligheid van de
slachtoffers te waarborgen.
Gedesaggregeerde gegevens publiceren over aanvragen van vrouwen of mannen met betrekking
tot intrafamiliaal geweld.

Algemene ondersteuningsprogramma’s
Volgens het NAP 2015-2019 moeten er toegankelijke diensten beschikbaar zijn voor slachtoffers van
gendergerelateerd geweld om hun herstel te vergemakkelijken. Deze diensten kunnen instaan voor
verschillende opdrachten: juridisch en psychologisch advies, financiële hulp, huisvesting, onderwijs,
opleiding en hulp bij het zoeken naar werk. Ook moeten er gezondheids- en sociale diensten
beschikbaar zijn die over adequate middelen en opgeleide professionals beschikken om slachtoffers
bij te staan en hen door te verwijzen naar de gepaste diensten.
Vlaanderen:
- Een aantal sensibiliserings-, intervisie- en opleidingssessies die gericht zijn op het
verbeteren van de detectie en behandeling van problemen die met VGV verbonden zijn,
georganiseerd door GAMS.
- Slachtofferhulp in Vlaanderen - per gerechtelijk arrondissement is er één Centrum voor
Algemeen Welzijnswerk (CAW) verantwoordelijk voor slachtofferhulp - kan met de huidige
middelen maar een drietal cliëntgesprekken voeren en dat is veel te weinig voor de
slachtoffers, met als gevolg dat er meer cliënten doorverwezen worden naar instellingen,
pleegzorg,… = hogere kosten voor de samenleving.
- De CAW’s richten zich met hun opdrachten rond algemene preventie, onthaal en
psychosociale begeleiding van slachtoffers van misdrijven en betrokkenen bij partnergeweld
naar iedereen, dus ook naar personen met een handicap, mensen met een
migratieachtergrond, vluchtelingen,….
- Anderzijds zijn er best veel andere werkvormen waar dit anders ligt; bijvoorbeeld de Family
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Justice Centers, de Centra voor geestelijke gezondheidszorg, de Vertrouwencentra voor
kinderminshandeling,…). Maar hier moet de klemtoon anders liggen: de verhouding
kwantiteit-kwaliteit in het aanbod aan hulp na geweld is heel heikel. De instroom is moeilijk
en er zijn vaak wachtlijsten.
Na 2020 zullen de EU- middelen/programma’s over geweld tegen vrouwen slinken.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
De Belgische overheid moet een signaal geven dat de EU-middelen en programma’s over geweld
tegen vrouwen moeten blijven bestaan, in overeenstemming met het Verdrag van Istanbul.
Het subsidiebeleid van de EU mag niet focussen op kleine tijdelijke projecten, wel op duurzame
langetermijnprojecten.
De projectsubsidies van het IGVM zijn stopgezet.
Er is weinig structurele ondersteuning van vrouwenorganisaties die werk leveren rond de bestrijding
van geweld op vrouwen.
Er is een afbouw van de (financiële) steun aan het middenveld dat werkt rond de bestrijding van
geweld tegen vrouwen.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
Via het IGVM moet structurele ondersteuning aan organisaties die geweld bestrijden blijven bestaan
en moet er budget zijn voor projectsubsidies.
In Vlaanderen worden bepaalde organisaties via een decreet structureel ondersteund waardoor
oorspronkelijke NGO’s Vlaamse expertisecentra zijn geworden:
- Sensoa (Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid): o.a. thema seksueel
misbruik
- Steunpunt Mens en Samenleving - SAM (het vroegere Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk): ondersteunings- en expertisecentrum voor sociaal werk en
hulpverleningsorganisaties zoals bijvoorbeeld de Centra voor Algemeen
Welzijnswerk. Het nieuwe Steunpunt SAM verbindt werkveld, beleid & onderzoek
met als doel bij te dragen aan de emancipatie van maatschappelijk kwetsbare
mensen
- Zijn in Beweging tegen Geweld: tegen familiaal geweld en seksueel geweld om de
spiraal van geweld te doorbreken. Als organisatie kadert vzw Zijn binnen
het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk. Hun opdracht bestaat dan uit het
ontwikkelen van initiatieven in Vlaanderen en Brussel, gericht naar een breed
publiek. Deze initiatieven omvatten o.a. sensibilisatie, acties en campagnes,
netwerkvorming en educatie en beogen maatschappelijke verandering.
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De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
De oprichting van een Vlaams Platform intrafamiliaal geweld, in de zin van het Platform partneren intrafamiliaal geweld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het verenigt actoren uit diverse
sectoren: NGO’s, lokale overheden, de juridische sector, de psychosociale sector, federale en lokale
politie,… en bespreekt bijvoorbeeld deelthema’s, wisselt goede praktijken rond preventie en
bestrijding van geweld uit en brengt een betere samenwerking tot stand.

Opvangplaatsen
Het NAP 2015-2019 zich tot doel gesteld om er, op basis van een adequate geografische spreiding,
voor te zorgen dat diensten voor onmiddellijke hulpverlening, op korte en lange termijn, ter
beschikking staan voor elk slachtoffer van eender welke vorm van gendergerelateerd geweld. Er
moeten voldoende en gemakkelijk toegankelijke vluchthuizen voorzien worden om slachtoffers van
gendergerelateerd geweld, in het bijzonder vrouwen en hun kinderen, een veilig onderkomen te
bieden en hen op een proactieve wijze te helpen. Volgens de minimumnormen voor
bijstandsdiensten die door de Raad van Europa werden opgesteld, moet er per 10.000 inwoners
opvang zijn voor één familie (een plaats waar een vrouw en haar kinderen terechtkunnen). Het
aantal opvangplaatsen moet aangepast worden aan de bestaande behoeften maar er moet ook
nagegaan worden of er specifieke en aangepaste opvang voor slachtoffers van
gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld nodig is en of er nood is aan specifieke
opvangplaatsen voor mannelijke slachtoffers van gendergerelateerd geweld, in het bijzonder van
partnergeweld.
-

In Vlaanderen zijn er nog twee vluchthuizen met een anoniem adres: Gent en Leuven (bij de
CAW’s).
Er zijn 13 vrouwenopvanghuizen (bij de CAW’s).
Het aantal vluchthuisbedden is onvoldoende; ook is er onvoldoende doorstroming mogelijk
naar de woningmarkt wegens een tekort aan betaalbare privé- en sociale huurwoningen.
Soms worden vrouwen en kinderen in hotels ondergebracht. Dit is in meerdere regio’s in al
jaren een gangbare praktijk.
Er is een tekort aan personeel om 24u/dag aanwezig te zijn.
De vluchthuizen, vrouwenopvanghuizen (en ook crisisopvang) zijn betalend. Een dagprijs
van 25 euro (zonder kinderen) is een maandprijs van 750 euro en dat is meer dan de meeste
mensen betalen voor hun maandelijkse huishuur. Met twee kinderen zou de maandprijs
1.672 euro zijn. Jaarlijks komen bijna 8.000 vrouwen bij een vluchthuis aankloppen waarvan
er 2.600 niet kunnen opgenomen worden. 11% van deze vrouwen zwerft rond vooraleer
ergens opvang te vinden en 6% heeft zelfs op straat geleefd. Vrouwen die geen inkomen
hebben kunnen een beroep doen op het OCMW dat het bedrag kan voorschieten; vrouwen
uit een ander EU-land kunnen geen aanspraak maken op OCMW-middelen; vrouwen met
een (laag) inkomen moeten de dagprijs op korte termijn betalen en dat is vaak een financiële
aderlating voor hen; vrouwen met een tijdelijk verblijfsstatuut of vrouwen die illegaal in ons
land verblijven hebben geen toegang tot vluchthuizen. Betalende bedden zijn in strijd met
het Verdrag van Instanbul.
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Niet alle vrouwen zijn welkom (vrouwen zonder wettelijke verblijfspapieren, vrouwen met
een beperking,…) ondanks de conventie van Istanbul!

De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
Voldoende vluchthuisbedden en doorstroming naar woningmarkt:
-

Het systeem van betalende bedden in vluchthuizen moet afgeschaft worden; moet gratis
worden.
Vluchthuizen moeten ook in het weekend gemakkelijk bereikbaar zijn.
De stad Wenen huurt wooneenheden voor moeders met kinderen, verspreid over de stad en
met een variatie aan woonvormen; dit kan beschouwd worden als een good practice.
De overheid moet meer (sociale) woningen bouwen en woningen voor begeleid wonen.
Vrouwen en kinderen moeten in hun eigen regio kunnen blijven (als ze dat wensen), waar ze
hun eigen netwerk hebben uitgebouwd.
Nood aan differentiatie. Het uitbreiden van het aantal vluchthuizen alleen is dus niet de
oplossing. Het moet een gevarieerd aanbod zijn van begeleid wonen, beveiligde adressen en
mogelijkheden om zelfstandig te wonen en weg te gaan bij een gewelddadige partner.

Gespecialiseerde ondersteuningsdiensten
Slachtoffers van mensenhandel
De financiering van de gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel en
mensensmokkel wordt voortgezet via de gefedereerde entiteiten en de federale overheid. Het
hoofddoel is om meer continuïteit te verzekeren wat de budgettaire opvolging van deze centra
betreft. Op federaal niveau subsidieert de staatssecretaris voor Gelijke Kansen structureel de drie
opvangcentra die gespecialiseerd zijn in slachtoffers van mensenhandel (Payoke in Antwerpen, PagAsa in Brussel en Surya in Luik).
Vlaanderen zet in op informatie-uitwisseling tussen hulpverlening, politie en justitie bij de aanpak
van meervoudig complexe situaties van intrafamiliaal geweld en/of kindermishandeling.
Gebiedsdekkend wordt minimaal gewerkt via het model van casuscoördinatie. Om dit te realiseren
wordt een operationeel en regelgevend spoor gevolgd.
Het operationeel spoor bouwt voort op bestaande goede praktijken van regionale samenwerking via
netwerken, overlegtafels en beleidsfora zoals de arrondissementele raden slachtofferbeleid.
Daartoe werd een politiek-ambtelijke stuurgroep, een interprovinciale werkgroep en lokale
stuurgroepen geïnstalleerd via het Vlaams beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Het regelgevend spoor moet leiden naar een zekere juridische basis voor de bestaande praktijk van
casuscoördinatie. De invoering van artikel 75/1 in het decreet integrale jeugdhulp vormt een eerste
stap in de richting van het werken aan een accurate samenwerking tussen welzijn en gerechtelijke
actoren in verontrustende situaties ten aanzien van minderjarigen (‘risico-inschatting’). Een nieuw
artikel 458ter werd, door de minister van Justitie, ingevoegd ten gevolge van de Potpourri V-wet en
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biedt een wettelijke rechtvaardigingsgrond om “casusoverleg” te organiseren ter bescherming van
de fysieke of psychische integriteit van de betrokkene of van derden.

Slachtoffers van eergerelateerd geweld
De voorbije jaren investeerde Vlaanderen op een gedifferentieerde manier in het ontwikkelen van
bijkomende ondersteuning en aanbod om passende hulpverlening te kunnen aanbieden aan de
slachtoffers van eergerelateerd geweld. Hierbij ging er specifiek aandacht naar slachtoffers van VGV
en slachtoffers van tienerpooiers (de campagne ‘laat je niet pakken’ met Child Focus), en werd
ingezet op ondersteuning voor problematieken gelinkt aan diversiteit en interculturalisering.

Hulplijnen
In Vlaanderen is de infolijn 1712 elke werkdag telefonisch te bereiken van 9u tot 17u. Wanneer een
slachtoffer naar 1712 belt krijgt hij/zij een keuzemenu waarbij de keuze gemaakt kan worden om
verbonden te worden met een medewerker uit een bepaalde provincie in Vlaanderen of Brussel. Het
is ook mogelijk om geen specifieke keuze aan te geven en dan wordt de oproeper doorgeschakeld
naar één van de 1712-punten. E-mails kunnen op elk ogenblik worden verstuurd via de website
www.1712.be. Deze worden tijdens de permanentie-uren door een 1712-medewerker beantwoord.
Minderjarigen die vragen hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling kunnen via
www.nupraatikerover.be anoniem chatten met een medewerker van de VK.
Om de drempel zo laag mogelijk te houden is het telefoneren gratis en is de oproep niet zichtbaar
op de telefoonrekening. Er kan ook anoniem gebeld worden.
1712 staat vooral bekend voor het melden van situaties van kindermishandeling en intrafamiliaal
geweld. Slachtoffers van seksueel geweld vinden veel minder de weg naar 1712. Vlaanderen tel.
1712: is voor verbetering vatbaar.
De telefoon wordt beantwoord door medewerkers van de CAW’s (Centra voor Algemeen
Welzijnswerk) en van de VK’s (Vertrouwenscentra kindermishandeling) per provincie. In sommige
provincies staan die medewerkers tegelijk ook in voor de brede telefonische onthaalfunctie van hun
centrum.
De Vlaamse overheid schuift deze opdracht door naar deze organisaties, die moeten goochelen met
hun personeel en budget.
De medewerkers van 1712 worden opgeleid en kunnen een beroep doen op een draaiboek om
vragen te beantwoorden.
De niet-meertaligheid van medewerkers versus slachtoffers is een probleem. Veel vrouwen met een
migratie achtergrond (laag opgeleid, analfabeet) kennen het bestaan van 1712 niet.
Op basis van een hoorzitting in de Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (op 28/10/2017) van een
staflid van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling die gedetacheerd is naar de 1712-lijn
vernemen we dat buiten de klassieke openingsuren er ook meldingen zijn via mail. De lijn zou ook
bemand zijn door mensen met expertise. We vernemen wel niet over welke expertise die persoon
moet beschikken. Kinderen zouden niet bellen naar maar wel volwassenen die zouden spreken over
hun kindertijd.
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Er wordt aanbevolen dat de 1712-lijn nood heeft aan een permanente update van kennis en ook
belangrijk is om de vaardigheden te trainen. Ook wordt er op gewezen dat campagnes niet de
indruk mogen wekken dat 1712 het probleem van begin tot het einde kan aanpakken. 1712 moet dus
goed op de hoogte zijn van de verdere hulpverlening, om correct te kunnen doorverwijzen. Er moet
dus ook voldoende capaciteit zijn binnen de instanties waarnaar men doorverwijst.
In diezelfde hoorzitting wordt ook aangegeven dat het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 1712
helpt met zijn communicatie, website en praktijkontwikkeling.
Het draaiboek bij 1712 moet regelmatig geactualiseerd worden.
Het installeren van een chatkamer zou ook nuttig kunnen zijn want voor sommige slachtoffers kan
dat een opstap zijn om de drempel te overwinnen om nadien persoonlijk contact op te nemen.

Slachtoffers van seksueel geweld ondersteunen
Zie: Seksueel geweld + Zorgcentra na seksueel geweld
Er is in Vlaanderen geen permanente structurele financiële steun voor lotgenotengroepen seksueel
misbruik (wel via een jaarlijks project in 2017 en 2018).

Kinderen in aanraking met gendergerelateerd geweld
Het NAP 2015-2019 legt de nadruk op de verbetering van de opleiding voor de begeleiding van deze
kinderen, aangepast aan de leeftijdsfasen. Ook in het onderwijs moeten maatregelen genomen
worden om dergelijke blootstelling op te sporen en aan te pakken.
In Vlaanderen:
- Advies vechtscheidingen van Vlaams Forum Kindermishandeling;
- Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en de Sociale dienst voor Gerechtelijke jeugdhulp
zoeken binnen een kader van verontrusting en maatschappelijke noodzaak, naar een
passend hulpverleningstraject. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de (psychische,
fysieke of seksuele) integriteit van een minderjarige wordt aangetast;
- In samenspraak met de koepels (Vlaams Welzijnsverbond, SOM en Jongerenbegeleiding)
wordt ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ een centraal thema in het kwaliteitstraject dat
de organisaties moeten lopen. Het omgaan met en het melden van ‘seksueel
grensoverschrijdend gedrag’ is opgenomen in het beleid van elke organisatie, en is
ondertussen ook geïnspecteerd geweest vanuit Zorginspectie;
- Kind en Gezin die zorg biedt aan gezinnen, heeft voor zijn medewerkers een stappenplan
voor het omgaan met situaties van verontrusting;
- Op 29 januari 2016 lanceerde de Vlaamse regering het Vlaams actieplan ter bevordering en
bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de
jeugdhulp en de kinderopvang, het onderwijs, de jeugd- en de sportsector. Met dit actieplan
engageren de betrokken ministers zich om gezamenlijk en afgestemd werk te maken van de
preventie en aanpak van geweld op kinderen en jongeren. Vanuit een VO-breed
engagement gaat daarbij aandacht naar zowel kwaliteitsbevordering, sensibilisering,
preventie als naar een adequaat en gepast reactiebeleid rond geweld op kinderen. Het
actieplan is opgebouwd rond vier pijlers: 1. kennisverruiming en kennisdeling m.b.t. geweld
op kinderen en jongeren; 2. algemene ondersteunende en sensibiliserende acties naar de

176

Vrouwenraadmemorandum Gendergerelateerd Geweld 2019
brede bevolking ter bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van
kinderen en jongeren; 3. adequaat en gepast omgaan met de integriteit van minderjarigen
en met grensoverschrijdend gedrag en misbruik van kinderen en jongeren in de betrokken
sectoren; 4. aanbieden van gepaste ondersteuning en hulp aan minderjarige slachtoffers en
daders van grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Het actieplan bouwt voort op de
engagementsverklaringen seksuele integriteit die de ministers van Welzijn, Sport, Jeugd en
Onderwijs elk in hun eigen beleidsdomein met de specifieke partners opstelden in 2012.

Professionals melden gewelddaden
In het kader van het NAP 2015-2019 worden richtlijnen uitgewerkt worden inzake de aanpak van alle
vormen van gendergerelateerd geweld voor professionals die een beroepsgeheim hebben. Het
IGVM startte met een onderzoek naar de ontwikkeling van een operationeel project
"meldingscode" bestemd voor alle beroepsmensen die een vertrouwensfunctie uitoefenen in
overeenstemming met, onder meer, artikel 458 bis van het strafwetboek, en die geconfronteerd
worden met (vermoedelijke) daden van partnergeweld. De meldingscode werd ontwikkeld om
professionals met een vertrouwensfunctie te helpen om een risicosituatie goed in te schatten.
Een nieuw artikel 458ter werd ingevoegd via ten de Potpourri V-wet en biedt een wettelijke
rechtvaardigingsgrond om “casusoverleg” te organiseren ter bescherming van de fysieke of
psychische integriteit van de betrokkene of van derden.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
Er moeten voldoende middelen ingeschreven worden in de overheidsbegrotingen, die gespendeerd
kunnen worden aan langetermijnoplossingen.
Er zijn meer middelen nodig – en geen herverdeling van de huidige middelen – voor organisaties die
werken rond geweld tegen vrouwen.
Om tot een echte paradigmashift te komen van curatief naar preventief, moet er voldoende budget
naar preventie gaan.
Er moet structurele financiële steun voorzien worden voor zelfhulpgroepen/lotgenotengroepen en
kwaliteitsbegeleiding.

Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul
Informatie over hulpverlening en wettelijke maatregelen
Een instantie aanstellen om een lijst op te stellen van referentiepersonen in de politie en justitie om
geweld te bestrijden.
Geregeld magistraten aanwijzen die vervangen moeten worden (taak van het Parket-generaal).
Verplichting voor de parketten om aan de politiezones de namen te vragen van de
referentiepersonen.
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Systematisch alle potentiële professionals opleiden, ongeacht het domein (politiemagistraat,
politie, gezondheidspersoneel, enz.) volgens het analysekader ‘le Processus de domination
conjugale (PDC’) ontwikkeld in Québec, zoals bij ons toegepast door een aantal organisaties.
Communicatie aanpassen aan de specifieke kenmerken van het doelpubliek, met bijzondere
aandacht voor informatie voor groepen vrouwen die slachtoffer zijn van meervoudige discriminatie
(mensen zonder papieren, migrantenvrouwen, slachtoffers van gedwongen huwelijken, enz.).
Algemene diensten
Herziening van de criteria die worden gehanteerd bij de toewijzing van sociale huisvesting in functie
van slachtoffers van geweld, rekening houdend met de specifieke realiteit van elke vorm van geweld
tegen vrouwen.
Het aantal wooneenheden vergroten en aanpassen aan noodsituaties en de specifieke noden van
vrouwen.
Slachtoffers moeten in hun woning kunnen blijven mits financiële ondersteuning. Om de dader op
afstand te houden en de veiligheid van de slachtoffers te waarborgen.
Zorg op maat voor alle slachtoffers, ongeacht hun status.
Een multidisciplinaire en gecoördineerde follow-up ontwikkelen tussen professionals die in contact
komen met geweld op vrouwen, gebaseerd op een genderanalyse van geweld, een absolute
voorwaarde voor samenwerking.
De ervaringen van slachtoffers integreren, via hun voorstellen of die van feministische organisaties,
in de ondersteuning die deze diensten bieden.
Het probleem van secundaire victimisatie op de agenda van alle betrokken professionals.
Zorgen voor toegang tot psychologische posttraumatische opvolging voor slachtoffers van
intrafamilaal geweld; de officiële en juridische erkenning van het trauma en de psychologische
gevolgen ervan tijdens de daad van geweld en achteraf.
Gezondheidszorg en sociale diensten
Artsen en psycho-medisch-sociaal personeel opleiden in de kwestie van gendergerelateerd geweld
volgens een feministisch analysekader.
In deze vorming een specifieke module opnemen over de psycho-medische gevolgen van geweld
(posttraumatische stress) en de gevolgen voor alle slachtoffers (ook kinderen die getuigen zijn van
geweld).
Systematiseren van het voorstel van een psycho-medisch-sociale begeleiding van het slachtoffer
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door de eerstelijnsdiensten, in het bijzonder door de politie.
Elk slachtoffer van seksueel geweld/verkrachting moet de mogelijkheid hebben om over
bewijsmateriaal te beschikken (bijvoorbeeld resultaten van gynaecologisch onderzoek),
onafhankelijk van het indienen van een klacht, om hen in staat te stellen eventueel later een
gerechtelijke procedure in te leiden.
Een samenwerking tot stand brengen tussen specifieke diensten voor slachtofferhulp, medische en
sociale diensten om optimale zorg voor slachtoffers te waarborgen.
Gratis toegang tot alle medische onderzoeken als gevolg van geweld tegen vrouwen, inclusief het
opsporen van slagen, verwondingen.
Toegang tot klachtenmechanismen
Slachtoffers systematisch op de hoogte brengen van de mogelijkheden om een klacht in te dienen,
de follow-up van deze klacht en info over de ondersteuningsmogelijkheden.
Voordat een klacht wordt ingediend, is het noodzakelijk dat de politie de gevolgen van het indienen
mondeling aan de vrouwen uitlegt. Het verstrekken van een informatiefolder is niet genoeg.
Slachtoffers worden niet altijd op de hoogte gebracht om zich burgerlijke partij te stellen naar
aanleiding van het indienen van hun klacht. Dit geeft hen echter het recht geïnformeerd te worden
over de opvolging van hun klacht en ook hun dossier te raadplegen.
Ruime verspreiding van informatie over het indienen en behandelen van klachten in meerdere talen,
bij alle diensten die met slachtoffers worden geconfronteerd, ongeacht de sector.
Bij voorkeur systematisch klachten aan gespecialiseerde magistraten overmaken.
Overleg tot stand brengen tussen gespecialiseerde magistraten om praktijkervaringen uit te
wisselen.
Ervoor zorgen dat de taalbarrière de verdediging van de rechten van vrouwen niet belemmert.
Aanpassing van de opvang van slachtoffers op het niveau van de bureaus voor rechtsbijstand om
adequate en passende zorg voor de slachtoffers te waarborgen (bijvoorbeeld specifieke bureaus
voorzien) en hen een behandeling op maat te garanderen vanaf het eerste contact (en door een
advocaat die kennis heeft van genderkwesties).
Specifieke hulpverleningsdiensten Vlaanderen
Een specifieke subsidielijn creëren voor de kosten van residentiële opvang van vrouwen, inclusief de
meest kwetsbare (vrouwen zonder papieren, vrouwen zonder enige toelage), om hen gratis opvang
in vluchthuizen en vrouwenopvanghuizen te garanderen.
Meer opvangplaatsen in de residentiële opvang voor vrouwen, slachtoffer van geweld, creëren.
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Aan slachtoffers de mogelijkheid geven om hulpverleningsdiensten te beoordelen en rekening
houden met hun evaluaties.
Residentiële opvang moet gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens het weekend en 24/24u.
Een verscheidenheid aan opties aanbieden, zoals veilige adressen en mogelijkheden om zelfstandig
te wonen en een gewelddadige partner achter te laten; inspiratie zoeken bij goede praktijken inzake
wonen (bijvoorbeeld Wenen huurt wooneenheden voor alleenstaande moeders, verspreid over de
stad).
Meer sociale woningen en begeleid wonen.
Telefonische hulplijn
Medewerkers van hulplijnen moeten de gepaste opleiding en bijscholingen volgen.
De infolijn 1712 moet 24/24u bereikbaar zijn. Daarvoor moeten financiële middelen beschikbaar zijn.
Het draaiboek voor de medewerkers (over diverse vormen van geweld) moet regelmatig
geactualiseerd worden.
Kinderen als getuigen van geweld
Samenwerkingsprotocollen ontwikkelen tussen de verschillende diensten die gespecialiseerd zijn in
de zorg en ondersteuning van kinderen als getuige/slachtoffer van geweld.
Een verbod invoeren voor gespecialiseerde diensten die kinderen begeleiden om een directe
confrontatie en/of bemiddeling te organiseren met de ouder/geweldpleger.
Rekening houden met de specifieke noden van de kinderen die blootgesteld zijn aan intrafamiliaal
geweld in verband met huisvesting.
Beschermingsmaatregelen
Wanneer een slachtoffer van geweld in een opvanghuis verblijft, het adres geheimhouden en
verzekeren dat alle correspondentie (school, werk, facturen, enz.) rechtstreeks bij het slachtoffer
terecht komt.
Alle nodige maatregelen en specifieke garanties treffen tijdens een verhoor van een minderjarige
(door de politie, de familierechercheurs, de officier van justitie, enz.). Het kind mag niet samen met
de pleger van het geweld vertrekken na het verhoor, vooraleer een rechterlijke uitspraak is gedaan.
Politie, familierechters, openbare aanklagers, enz. moeten opgeleid worden om kinderen te
verhoren vanuit de invalshoek dat kinderen slachtoffers zijn. Ze ook bewust maken van de gevolgen
van huiselijk geweld, zoals dominantie van één van de partners die blijft duren of erger wordt na de
scheiding (bedreigingen, de kinderen gebruiken om dingen te verkrijgen).
De begeleiding van jongeren die getuigen of slachtoffer waren van geweld na de leeftijd van 18 jaar
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verlengen tot de leeftijd van 25 jaar, door de betrokken jeugdhulpaanbieders.

Preventie en bestrijding van geweld op de
werkplaats
Definities 120
Geweld op het werk wordt gedefinieerd als elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch
of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. Geweld op het werk uit zich
hoofdzakelijk door handelingen die op een bepaald ogenblik gesteld worden, zoals bedreigingen,
fysieke agressie (directe slagen maar ook bedreigingen bij een gewapende overval, …) of verbale
agressie (beschimpingen, beledigingen, plagerijen, …).
Ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt gedefinieerd als elke vorm van ongewenst
verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg
heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige,
beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
Ongewenst seksueel gedrag op het werk kan zich op verschillende wijzen uiten, zowel fysiek
als verbaal: het kan zowel gaan om lonken of wellustige blikken, dubbelzinnige opmerkingen of
insinuaties, tonen van pornografisch materiaal (foto’s, teksten, video’s…), compromitterende
voorstellen…; het kan ook gaan om aanrakingen, slagen en verwondingen, verkrachting…
Pesterijen op het werk worden gedefinieerd als meerdere gelijkaardige of uiteenlopende
onrechtmatige gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben
en die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of
psychische integriteit van een persoon bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn
betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende
of kwetsende omgeving wordt gecreëerd dat zich inzonderheid uit in woorden, bedreigingen,
handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.
De constitutieve elementen van pesterijen zijn het onrechtmatig karakter van de gedragingen,
de herhaling ervan in de tijd en de gevolgen ervan. Het hoeft niet noodzakelijk te gaan om hetzelfde
gedrag dat zich herhaalt. Het is voldoende dat de gedragingen – zelfs van verschillende aard – zich
voordoen.
De normale gezagsuitoefening van een werkgever kan niet gelijkgesteld worden met pesten, zelfs al
worden bepaalde situaties slecht beleefd door de werknemer, rekening houdend met zijn
subjectiviteit en gevoeligheid. Het feit dat de persoon die zich slachtoffer voelt het gedrag als
onrechtmatig ervaart, wil niet zeggen dat het dat ook is.
De dader moet niet noodzakelijk opzettelijk hebben gehandeld. Het volstaat dat zijn gedrag
een impact heeft op de persoon, zelfs als de dader deze gevolgen niet gewenst heeft.
Pesterijen op het werk kunnen zich op verschillende manieren uiten:
isoleren van de persoon door hem te negeren, door aan zijn collega’s te verbieden met hem te
praten, hem niet uit te nodigen op vergaderingen…; verhinderen dat de persoon zich uitdrukt door
hem voortdurend te onderbreken, en systematisch te bekritiseren; de persoon in diskrediet brengen
door hem geen enkele taak te geven, hem enkel nutteloze opdrachten op te leggen of die
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onmogelijk kunnen worden uitgevoerd, hem de nodige informatie voor de uitoefening van zijn
functie onthouden, hem te overladen met werk, …; de persoon van iemand als individu aantasten
door hem te kleineren, door roddels over hem te verspreiden, kritiek te uiten op zijn religieuze
overtuiging, zijn afkomst, zijn privé-leven, …

Wetgeving
De Belgische wetgeving met betrekking tot intimidatie op het werk bestaat uit twee delen: het
Strafrecht en de wetgeving over welzijn op het werk. De eerste dient om mensen te straffen die
anderen lastigvallen (ook op de werkplek), de tweede richt zich op de verantwoordelijkheid van
werkgevers om hun werknemers te beschermen tegen intimidatie en geweld op het werk en de
procedures die moeten worden gevolgd in geval van intimidatie.
De specifieke wettelijke bepalingen betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn vervat in hoofdstuk Vbis van de wet van 4
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Deze
bepalingen bleven behouden maar werden ook aangepast in een aantal opeenvolgende
zogenaamde antipestwetten (en KB’s):
-

-

Wet 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk.
Wet 10 januari 2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming
tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Wet 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale
risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk.

Andere relevante regelgeving:
-

-

-

Wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
Koninklijk Besluit van 18 september 1992 ter bescherming van de werknemers tegen
ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Koninklijk Besluit 17 van mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting
veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op
het werk.
Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op
het werk.
Omzendbrief van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Wet 6 van februari 2007 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures
betreft.
Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4
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augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
wat de gerechtelijke procedures betreft.
Wet van 10 mei 2007: Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en
vrouwen

In 2010 werden deze maatregelen aan de hand van een universitair onderzoek geëvalueerd door alle
personen die professioneel met deze materie bezig zijn. Dit evaluatierapport en de bijlage bevatten
de finale resultaten van dit onderzoek, samen met de statistieken en de evaluatie van deze
wetgeving door andere instellingen. Deze publicatie richtte zich tot de preventieadviseurs en
vertrouwenspersonen, en tot alle personen die betrokken zijn bij de problematiek van preventie van
psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.
Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het
werk - onderzoeksrapport (PDF, 1,1 MB)
Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het
werk - Statistieken
Sinds 2011, met de introductie van het Sociaal Strafwetboek (SSW) is mobbing 121 een strafrechtelijk
misdrijf geworden. Het artikel (119) luidt als volgt: "Geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, hij die in contact treedt met de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en die geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
op het werk begaat in overtreding op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk."
De belangrijkste wijzigingen die deze wetgeving van 2014 heeft aangebracht zijn de volgende:
- Voortaan is er sprake van “psychosociale risico’s op het werk”. In de wetgeving werd een
definitie van dit begrip opgenomen. De wettelijke bepalingen hebben betrekking op de
preventie van het geheel van de psychosociale risico’s en zijn niet langer enkel gericht op de
preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. In het kader
van het preventiebeleid van de onderneming dient rekening gehouden te worden met de
psychosociale risico’s, zoals dit ook geldt voor alle andere risico’s die de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers kunnen aantasten:
- De rol van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de preventie van de psychosociale
risico’s, namelijk de werkgever, de hiërarchische lijn, het comité voor preventie en
bescherming op het werk, de vertrouwenspersoon, de preventieadviseur psychosociale
aspecten, de preventieadviseur-arbeidsarts en de preventieadviseur van de interne dienst
voor preventie op het werk, alsook de uitwisseling van informatie tussen deze actoren
werden verduidelijkt.
- Er werden wijzigingen aangebracht aan het statuut van de vertrouwenspersoon.
- Er werden mechanismen uitgewerkt die de preventie van de psychosociale risico’s op het
collectieve niveau bevorderen:
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werkomgeving.
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Een risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd
vastgesteld kan gevraagd worden door het comité of een lid van de hiërarchische
lijn;
o De individuele verzoeken met een collectief karakter worden eerst behandeld door
de werkgever in overleg met het comité of de vakbondsafvaardiging.
Wanneer de preventie op collectief niveau niet heeft kunnen voorkomen dat er zich
schadelijke situaties voordoen, heeft de werknemer die meent gezondheidsschade te
ondervinden door psychosociale risico’s op het werk toegang tot interne procedures die
werden uitgebreid naar het geheel van de psychosociale risico’s op het werk (en die niet
langer beperkt zijn tot geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk). Men
spreekt voortaan van een verzoek tot informele of formele psychosociale interventie en niet
langer van een met redenen omklede klacht.
o

-

De specifieke procedure voor geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk werd
behouden en verbeterd. De belangrijkste wijzigingen die aan deze procedure zijn aangebracht, zijn
de volgende:
- Verruiming van de definitie van pesterijen op het werk zodat rekening wordt gehouden met
gedragingen die afzonderlijk genomen als onschuldig kunnen beschouwd worden maar
waarvan de herhaling een onrechtmatig gedrag vormt.
- De mogelijkheid voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om verzoeken te
weigeren wanneer deze manifest geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op
het werk inhouden.
- De verplichting voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om, alvorens zijn advies
mee te delen, bewarende maatregelen voor te stellen wanneer de ernst van de feiten dit
vereist.
- Herkadering van de rol van de preventieadviseur psychosociale aspecten.
- Inkorting van de termijn waarbinnen de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn
advies moet meedelen aan de werkgever.
- Het informeren van de partijen over de inhoud van het advies van de preventieadviseur
psychosociale aspecten.
- De verplichting voor de werkgever om de partijen te informeren over de gevolgen van het
verzoek.
- De verplichting voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om, in twee hypothesen,
een beroep te doen op de inspectie het Toezicht op het Welzijn op het Werk wanneer de
werkgever niet de nodige maatregelen heeft getroffen.
- De inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk en het arbeidsauditoraat hebben
onder bepaalde voorwaarden toegang tot de verklaringen die werden afgelegd tijdens de
interne procedure.
- Uitbreiding van de bescherming naar elk type maatregel die wordt getroffen als represaille
voor het formele verzoek van de werknemer. Maar eveneens beperking van de bescherming
van de werknemers die een externe klacht hebben ingediend (bij de inspectie, politie of het
auditoraat): de bescherming kan slechts worden ingeroepen wanneer deze externe klachten
werden ingediend nadat geprobeerd werd de formele procedure bij de preventieadviseur
psychosociale aspecten toe te passen.
- De mogelijkheid voor het slachtoffer van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
om voor de arbeidsrechtbank een forfaitaire schadevergoeding tot herstel van de morele en
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materiële schade te vorderen.122
Tot 2014 bestond de mogelijkheid om voor grensoverschrijdend gedrag “een met redenen omklede
klacht” in te dienen. Sinds de wet van 2014 wordt er gesproken van een “verzoek tot formele
psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het
werk”. De definitie van het begrip “pesterijen op het werk” werd verruimd om duidelijk te maken dat
verschillende gedragingen die op zich niet onrechtmatig zijn, maar samengenomen wel dit
onrechtmatig karakter vertonen ook als pesterijen beschouwd worden. De verzoeken met een
collectief karakter worden eerst behandeld door de werkgever die hiervoor de overlegorganen
binnen de onderneming moet raadplegen. In geval van ernstige feiten dient de werkgever
bewarende maatregelen te treffen voor hij/zij het definitieve advies van de preventieadviseur heeft
ontvangen. In bepaalde gevallen moet de preventieadviseur een beroep doen op de inspectie. Er is
uitwisseling van informatie tussen de preventieadviseur psychosociale aspecten, de
vertrouwenspersoon en de arbeidsarts. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de informele en
de formele psychosociale interventie.
De informele psychosociale interventie:
De vertrouwenspersoon is voortaan bevoegd om enkel op informele wijze op te treden ten aanzien
van het geheel van de psychosociale risico’s. De vertrouwenspersoon mag geen werknemers- of
werkgeversvertegenwoordiger zijn binnen de overlegorganen, mag zich niet kandidaat stellen voor
de verkiezing van de personeelsafgevaardigden, mag geen deel uitmaken van de
vakbondsafvaardiging en mag evenmin deel uitmaken van het leidinggevend personeel.
De formele psychosociale interventie behelst o.a.:
- Om het aantal onrechtmatige verzoeken te beperken, beschikt de preventieadviseur
psychosociale aspecten over de bevoegdheid om de indiening van een verzoek tot formele
psychosociale interventie te weigeren wanneer dit verzoek kennelijk geen betrekking heeft
op psychosociale risico’s op het werk.
-

Wanneer een werknemer meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk kan hij een “verzoek tot formele psychosociale interventie voor
feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk” indienen. De
behandeling van dit verzoek gebeurt op dezelfde manier als een verzoek tot formele
psychosociale interventie maar omvat een aantal bijzonderheden, o.a.: als de ernst van de
feiten het vereist, is de werkgever ertoe gehouden de nodige bewarende maatregelen te
treffen; de preventieadviseur psychosociale aspecten is ook bevoegd het gepaste karakter
van de maatregelen getroffen door de werkgever (of de afwezigheid ervan) na te gaan en
beroep te doen op de inspectie van het toezicht op het welzijn op het werk wanneer er een
ernstig en onmiddellijk gevaar bestaat voor de werknemer of wanneer de aan geklaagde de
werkgever is of deel uitmaakt van het leidinggevend personeel.

-

De preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
voert de opdrachten van de vertrouwenspersoon uit. De preventieadviseur psychosociale
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FOD Werkgelegenheid, Werk en Sociaal Overleg, Info over de burgerlijke procedure; Psychosociale risico’s
op het werk; Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
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aspecten mag niet langer deel uit maken van het leidinggevend personeel van de
onderneming.
-

Schadevergoeding wegens geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk: er
zal een keuzemogelijkheid zijn op het vlak van de schadevergoeding tot herstel van de
schade die voortvloeit uit geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het
slachtoffer kan er voor kiezen de werkelijk geleden schade te bewijzen of kan een forfaitaire
schadevergoeding vorderen. Deze forfaitaire vergoeding stemt overeen met het brutoloon
voor drie maanden en wordt in drie gevallen verhoogd tot het brutoloon voor zes maanden.
Deze schadevergoeding mag evenwel een bepaald plafond niet overschrijden. Een aantal
aspecten van de gerechtelijke procedures kunnen ook worden toegepast in het kader van
bescherming tegen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. De bevoegdheid van
de arbeidsrechtbanken wordt uitgebreid tot de toepassing van de bepalingen betreffende
het geheel van de psychosociale risico’s op het werk.

-

Wanneer een werknemer het slachtoffer is van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag door iemand van de directie of het leidinggevend personeel, kan zij/hij klacht
indienen bij de inspectiediensten zonder dat dit expliciet door de wetgeving moet worden
voorgeschreven. Om tegemoet te komen aan deze specifieke situatie voorziet de wet
daarentegen wel in de verplichting voor de preventieadviseur om een beroep te doen op de
inspectie indien er geen geschikte maatregelen worden getroffen wanneer de aangeklaagde
de werkgever is of deel uitmaakt van het leidinggevend personeel.

-

De rol van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding en van het Instituut
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wordt gepreciseerd: ze krijgen toegang tot het
advies van de preventieadviseur over een verzoek tot psychosociale interventie dat
betrekking heeft op een problematiek van onrechtmatig gedrag met een discriminatoir
karakter. Deze toegang heeft een dubbel doel. In eerste instantie wordt het mogelijk dat het
Centrum of het Instituut hun bemiddelingsopdracht doeltreffender uitoefenen: dank zij dit
advies kunnen zij zich op een meer objectieve manier een mening vormen over de situatie
dan wanneer zij zich enkel baseren op wat de werknemer hen vertelt en kunnen zij zo de
mogelijkheid om tussen te komen bij de werkgever evalueren. Vervolgens, helpt deze
mededeling het Centrum of het Instituut bij het vervullen van hun monitoringopdrachten.
Het Centrum en het Instituut zullen deze vraag schriftelijk indienen bij de preventieadviseur
en zullen hem/haar tegelijkertijd het akkoord van de werknemer over deze communicatie
bezorgen. Dit advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten moet exclusief in
handen blijven van het Centrum of het Instituut en mag in geen geval aan de werknemer
worden bezorgd. De werknemer zal op zijn beurt elementen van het advies van deze
preventieadviseur ontvangen hebben.

Meer info: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Welzijn op het Werk; psychosociale
risico’s op het werk.
Bij de federale overheid vinden we bij BeSWIC, het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
een overzicht van regelgeving, tools, publicaties, sensibiliseringsmateriaal inzake Geweld, pesterijen
en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Info over Psychosociale risico’s (PSR).
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Figuur/schema: Actiemiddelen onder de antipestwet 2014

Bron: Hanne Kerkhofs, Masterproef Psychosociale risico's op het werk anno 2016: implicaties van de
wetswijziging, p. 115.

Volgens Hanne Kerkhofs (p. 91) komt de huidige antipestwet vooral tegemoet aan de kritiek uit de
evaluatie van de vroegere wetgeving en als antwoord op tekortkomingen die onder andere uit de
rechtspraak bleken. Ze vindt dat de wet sinds haar ontstaan al een positieve evolutie heeft
doorgemaakt maar nog niet in al haar aspecten een overzichtelijk geheel vormt. De tweede
antipestwet was vooral gericht op het benadrukken van preventie, terwijl de derde zich toespitst op
de uitbreiding van de bescherming naar alle psychosociale risico’s. De werknemer kan nu voor meer
feiten een beroep doen op de antipestwet en beschikt over meer beschermingsmaatregelen (ook
ontslagbescherming). De wetgever erkent dat de werknemer ook schade kan lijden door andere
feiten dan geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De werkgever heeft een
grotere rol toebedeeld gekregen inzake het preventief aspect van psychosociale risico’s en wordt
verplicht om na te denken over mogelijk problematische situaties binnen de onderneming en moet
hieromtrent preventiemaatregelen te nemen.

IAO
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) voert sinds enkele jaren gesprekken over een bindend
verdrag dat alle werknemers moet beschermen tegen geweld en pesterijen op het werk. Dit jaar, in
juni 2018, bespraken overheden, werknemers en werkgevers de tekst van een nieuwe conventie op
de International Labour Conference. In 2019 hoopt de IAO de conventie te kunnen aannemen.

Knelpunten met betrekking tot de Welzijnswet
De arbeidsinspecties beschikken niet over voldoende personeel om toezicht te houden op de
uitvoering van de welzijnswet. Het gevolg is dat maar heel weinig werkgevers de jaarlijkse
risicoanalyse en het geweldplanning en intimidatieplan op de werkplek hebben ontwikkeld. Waar
deze tools bestaan, zijn ze vaak onbekend voor het personeel, waardoor ze niet doeltreffend zijn.
Werkgevers hoeven het aantal verwerkte zaken niet te melden. Vooral kleine en middelgrote
bedrijven die geen personeelsafdeling hebben, hebben schieten te kort vanwege een gebrek aan
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personele en financiële middelen.
Door een gebrek aan middelen, blijft informatie over intimidatie-bescherming beperkt en zijn veel
mensen zich niet bewust van hun rechten en mogelijkheden om ze af te dwingen. De welzijnswet
legt sterk de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer. Bemiddeling is een van de interventies die
door de wet worden voorzien en gepromoot maar kan de situatie verergeren wanneer
machtsrelaties sterk deel uitmaken van de bedrijfscultuur. De bescherming van slachtoffers die een
klacht hebben ingediend, is vaak ondoeltreffend omdat ze worden verstoten, overgeplaatst of zelfs
ontslagen.
Het lage aantal klachten over intimidatie - vergeleken met de prevalentiecijfers van representatieve
enquêtes - en het nog lagere aantal veroordelingen wijzen op de inefficiëntie van de beschikbare
middelen. Vakbondsafgevaardigden zijn vaak onvoldoende opgeleid. Vrouwen worden vaker het
slachtoffer dan mannen. In tegenstelling tot andere vormen van geweld tegen vrouwen, zijn er hier
geen specifieke voorzieningen om hen te ondersteunen.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
Een evaluatie v/m van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt
door het werk, sinds de antipestwet van 2014, ook op basis van de rechtspraak.
Dat de Belgische overheid zich blijft inzetten bij de onderhandelingen over de geplande IAO
conventie en Aanbeveling over geweld en pesterijen op het werk en dit op een gendersensitieve
manier en deze conventie nadien ratificeert.
Een centraal registratiesysteem van de klachten over gendergerelateerd geweld op het werk, ook de
aard van de klachten.
De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) formuleerde een advies in functie van de
Belgische positionering ten aanzien van de 107de zitting van de International Labour Conference:
De beknopte aanbevelingen:
1. Ondersteun een sterk normeringsinstrument tegen geweld en pesterijen op het werk met
specifieke aandacht voor gendergerelateerd geweld
2. Bepleit een instrument met een brede reikwijdte
3. Mainstream gender en erken de rol van alle actoren
4. Pleit voor een correcte definiëring
5. Investeer in een inclusieve en transparante politieke en beleidsdialoog over gendergerelateerd
geweld op het werk als belangrijke kwestie
6. Sensibiliseer over geweld en pesterijen op het werk met een specifieke aandacht voor
gendergerelateerd geweld aan de hand van concrete cases
7. Investeer in expertise-uitwisseling en technische ondersteuning
8. Moedig actoren in de ontwikkelingssector aan om aan zelfregulering te doen
Furia pleit voor een daadkrachtige aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk
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De beknopte aanbevelingen:
1. Informeren en sensibiliseren
- met grootschalige infocampagnes voor het brede publiek
- via opleiding van deskundigen: de wettelijk verplichte opleiding van de vertrouwenspersoon van 5
dagen is te kort om voldoende expertise op te bouwen over de verschillende problematieken; er is
bijgevolg specifieke opleiding nodig, ook voor de inspecteurs die de toepassing van de welzijnswet
controleren en voor de 1712 tel medewerkers in Vlaanderen.
2. Werkgevers moeten inzetten op preventie
- met herhaalde informatiecampagnes op bedrijfsniveau; het feit dat de welzijnswet werkgevers
verplicht om gegevens over de preventieadviseur voor psychosociale aspecten, de
vertrouwenspersoon, de procedures,… te publiceren in het arbeidsreglement volstaat niet. Ook
andere kanalen zoals het bedrijfsblad, intranet, specifieke brochures, posters,… moeten aangewend
worden;
- een duidelijke en uitgebreide gedragscode die voor iedereen in de onderneming geldt en
ondertekend wordt en die verder gaat dan het arbeidsreglement en de centrale waarden
verduidelijkt, zoals non-discriminatie, positieve omgang met diversiteit, geen seksisme, noch
racisme, trans- en homofobie, seksueel grensoverschrijdend gedrag,… en met vermelding van
sancties bij niet-naleving;
- ondersteunen van preventieve acties van onderuit: werkneemsters/werknemers zijn
ervaringsdeskundigen inzake risico’s voor seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk.
Werkgevers moeten ingaan op de door hen voorgestelde acties.
3. Meer daadkracht
- een grotere rol voor het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen: centrale registratie
van het aantal en de aard van de klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk.
Dit vergemakkelijkt de monitoring en een pro-actief beleid. Seksueel grensoverschrijdend gedrag
moet een prioriteit zijn in het volgend NAP Geweld;
- het IGVM kan enkel optreden voor het slachtoffer als die alle interne procedures doorlopen heeft.
De rechtspositie van het IGVM moet uitgebreid worden zodat het IGVM het slachtoffer direct kan
bijstaan. Hiervoor moet het IGVM ook de nodige middelen krijgen;
- controle op de bestaande praktijk: ondanks de wettelijke procedure met preventieadviseurs voor
psychosociale veiligheid, vertrouwenspersonen, ontslagbescherming, externe diensten… blijkt dat
veel slachtoffers geen stappen durven te ondernemen. De inspectie moet daarom toezien op de
naleving van de bestaande procedures uit de welzijnswet;
- een specifieke hashtag Mee Too cao voor elke sector: om een pro-actief beleid op te zetten,
aangepast aan de sector. De cao mag niet beperkt zijn tot de werknemers maar moet ook gaan over
derden, zoals freelancers, leveranciers, klanten,…;
- België blijft bij de IAO een voortrekkersrol spelen over de geplande conventie over
gendergerelateerd geweld op het werk;
4. Seksistisch klimaat aanpakken
- grondwetswijziging zodat seksistische haatspraak correctioneel kan worden vervolgd 123
123

COL.13/2013 17.06.2013 Omzendbrief betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake
discriminatie en haatmisdrijven (met inbegrip van discriminaties op grond van het geslacht).
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- ongelijkheid v/m op de arbeidsmarkt wegwerken, o.a. door systematische quota, een collectieve
werktijdverkorting met loonbehoud en evenredige aanwervingen.
Het Schaduwrapport Verdrag van Istanbul pleit voor:
- de bestrijding van seksuele en gendergerelateerde intimidatie op de werkplek te versterken door
meer opleiding, sensibilisering en informatie voor het grote publiek, vakbonden, werknemers en
werkgevers;
- specifieke ondersteunings- en ondersteuningsdiensten voor slachtoffers van intimidatie op het
werk, ongeacht de status van het slachtoffer;
- ondersteuning van kleine en middelgrote bedrijven bij de uitvoering van het plan voor
psychosociale risicopreventie;
- meer informatie in bedrijven door middel van bewustmakingscampagnes, verspreiding van
informatie voor slachtoffers;
- personeelsleden van personeelsdiensten gevoelig maken voor kwesties die verband houden met
geweld tegen vrouwen, inclusief pesterijen op het werk.

Cijfers en onderzoek
Uit onderzoek van Securex 2015 blijkt dat werknemers die zich gepest, gediscrimineerd of
slachtoffer voelen van agressie, 2 tot bijna 3 keer meer risico lopen om langer dan een maand
afwezig te zijn van het werk dan werknemers die zich geen slachtoffer voelen. Vaak zijn zij ook meer
frequent afwezig (3 of meer keer in 1 jaar) en is hun wens om op korte of lange termijn de huidige
werkgever te verlaten groter dan bij werknemers die zich geen slachtoffer voelen.
Bovendien voelen werknemers die geconfronteerd worden met agressie zich minder in staat om
lang te werken dan hun collega’s (tot 61 vs 62 jaar). Hetzelfde geldt voor werknemers die zich
gediscrimineerd (60,3 vs 62) of gepest (60,6 vs 62) voelen. Deze laatste groep geeft ook aan minder
lang te willen werken (59,0 vs 60,3). 124
Werd u de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op het werk?’
De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) stelde die vraag in 2016 aan duizenden
Vlaamse werknemers (periode 2004-2016 op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor). Eén op de
vijf werknemers antwoordde ja, bij vrouwen ging het zelfs om een op de vier. De problemen situeren
zich vooral in de zogenaamde contactberoepen: verplegers, welzijnswerkers, politieagenten ... Zo
wordt de zorgsector vaak geconfronteerd met geweld, zowel in ziekenhuizen, rusthuizen als in de
jeugdzorg ligt het aantal klachten hoger dan elders. Uit cijfers blijkt dat slachtoffers van geweld
meer kans hebben op stress en dat ze sneller geneigd zijn om ander werk te zoeken.125

124

Securex, Pesterijen op werkvloer met een derde omhoog, 26/10/2016.

125

SERV, Grensoverschrijdend gedrag op het werk, 2016.
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In 2016 heeft IDEWE bij 17.000 Belgische werknemers gepeild naar hun psychosociaal welzijn op het
werk. Uit deze enquête blijkt dat één Belg op acht, met name 12,5%, in de zes maanden die de
enquête voorafgingen, te maken kreeg met agressie op de werkvloer. De meeste gevallen van
agressie op het werk zijn van verbale aard, zoals bijvoorbeeld beledigingen. 11% kreeg te maken
met verbale agressie en 5% met fysieke agressie. Zowel vrouwen (12,3%) als mannen (12,7%)
hebben af te rekenen met agressief gedrag op de werkplek. In functie van het geslacht is er
daarentegen een significant verschil in het aandeel externe en interne gevallen van agressie.
Vrouwelijke werknemers krijgen opvallend vaker te maken met externe agressie (57,5% tegenover
27,9% voor interne agressie), terwijl dit voor de mannelijke werknemers meer gelijkloopt (38,1%
tegenover 37,3%). Slachtoffers die te maken krijgen met agressie op het werk, maken tot bijna 2
keer meer kans om uit te vallen met een burn-out (29% tegenover 14,9%). De intentie van de
slachtoffers om bij hun werkgever te blijven werken, ligt met 50,1% een stuk lager dan bij
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werknemers die geen agressie op de werkvloer ervaren (66,6%). Maar liefst 34,2% ervaart hoge
stress tegenover 17,9%. 126
Mensura, de externe preventiedienst ondervroeg in 2017 meer dan 10.000 personen over
psychosociale factoren op het werk, waaronder het voorkomen van een vorm van
grensoverschrijdend gedrag. 127
Agressie, fysiek of verbaal, komt het meest voor als ongewenst gedrag: een kwart gaf aan hier het
voorbije jaar al eens mee geconfronteerd te zijn. Daarna komen pesten en discriminatie (13 %).
Twee % kreeg af te rekenen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Vrouwen zijn vaker het slachtoffer van ongewenst gedrag dan mannen: 37 % van de ondervraagde
vrouwen zei het afgelopen jaar daar minstens één keer mee geconfronteerd te zijn, tegenover 32%
bij de mannen. Werknemers jonger dan 25 jaar ondervinden het minst ongewenst gedrag tijdens
hun werk: 27 % kreeg het voorbije jaar te maken met één of meerdere vormen van
grensoverschrijdend gedrag, tegenover 38% in de leeftijdsgroep van 45-54 jaar, die het hoogst
scoort.
Mensura pleit voor een helder preventiebeleid met duidelijkheid over algemeen aanvaarde
maatschappelijke grenzen, en dringt er ook op aan het ongewenste gedrag bespreekbaar te maken.
In 2017 hebben onderzoekers van de Western University en het IGVM een nationale online
enquête uitgevoerd over de impact van partnergeweld op werk, werknemers en werkplekken. Uit de
bevraging blijkt dat partnergeweld wel degelijk een impact heeft op het functioneren van een
slachtoffer en diens collega’s. 72,9% van de slachtoffers stelde dat het geweld een impact had op
hun werk. Bij 7,8% kwam de (ex-)partner zelfs op de werkvloer. De cijfers bevestigen dat
partnergeweld niet enkel een privéprobleem is en dat elke werkgever kan geconfronteerd worden
met de gevolgen van partnergeweld. De werkomgeving zou dan ook een rol kunnen spelen in de
strijd tegen partnergeweld.
Werknemersorganisaties/vakbonden zijn betrokken in de strijd tegen geweld op het werk. Er is een
ruim juridisch kader om intimidatie op het werk aan te kaarten. Vanuit de Federale overheidsdienst
Werk, Arbeid en Sociaal Overleg bestaat een klachtendienst voor intimidatie en pesten op het werk
(genderneutraal). De wet welzijn op het werk voorziet ook verschillende mechanismen om
vertrouwelijk klacht in te dienen en werknemers te beschermen.
geuit worden op de Belgische genderneutrale benadering van seksuele intimidatie op het werk.
IDEWE is de grootste externe dienst in België voor preventie en bescherming op het werk. IDEWE
helpt 35 000 werkgevers en 600 000 werknemers in België aan een veilige en gezonde
werkomgeving. Info Psychosociaal. Het aanbod van IDEWE voor grensoverschrijdend gedrag:
uitvoeren van risicoanalyse psychosociaal welzijn
• ondersteuning en advies bij het opzetten van een beleid OGGW
• behandeling van formele en informele verzoeken
• advies en ondersteuning bij het opzetten van een traject (bemiddeling) naar aanleiding van een
verzoek, teamdiagnose en begeleiding van teams in conflict
126

Enquête van IDEWE over agressie op de werkvloer, 22/08/2017

127

Eén op drie werknemers ervaart ongewenst gedrag op het werk, Knack, 23/11/2017.
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• opleiding en supervisie van vertrouwenspersonen

Informatie over het gebruik van de tools kunnen we echter niet achterhalen via de online-informatie
die we verkrijgen via BeSWIC. Onafhankelijk onderzoek is nodig om te kunnen inschatten of de strijd
voldoende wordt aangemoedigd.
Naar aanleiding van een uitspraak van 6 juni 2018 vraagt het IGVM om de wetgeving aan te passen
zodat het IGVM sneller kan tussenkomen in zaken van (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Op dit
ogenblik kan het Instituut enkel optreden nadat alle procedures uit de Pestwet doorlopen werden.
Een wetswijziging zou het mogelijk maken dat het Instituut slachtoffers sneller kan bijstaan en
ondersteunen, zoals het dat voor alle andere slachtoffers van genderdiscriminatie in een
werkcontext kan doen. 128
De Vrouwenraad vraagt:
Op korte termijn een evaluatie v/m van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale
belasting veroorzaakt door het werk, sinds de antipestwet van 2014, ook op basis van de
rechtspraak.
Aanbevelingen Schaduwrapport Verdrag van Istanbul
Pesten op het werk
De strijd tegen seksuele en seksistische intimidatie op de werkplek versterken door meer opleiding,
sensibilisatie en informatie voor het grote publiek, de vakbonden, arbeidskrachten en werkgevers.
Specifieke ondersteuningsdiensten voor slachtoffers van intimidatie op het werk, ongeacht het
werkstatuut van het slachtoffer.
Ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen bij de uitvoering van het plan voor
psycho-sociale risicopreventie.
Meer informatie in bedrijven verspreiden door middel van bewustmakingscampagnes en informatie
voor slachtoffers.
Sensibilisering van personeelsdiensten over kwesties in verband met geweld tegen vrouwen,
inclusief pesterijen op het werk.

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij de Vlaamse overheid.
Naar aanleiding van een gedachtewisseling over grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse
overheidsdiensten (7/12/2017- Commissie grensoverschrijdend gedrag in het Vlaams Parlement)
merken we op dat niet alle Vlaamse overheidsdiensten onder het Vlaams personeelsstatuut vallen.
Bijvoorbeeld de openbare omroep (VRT), vervoersmaatschappij De Lijn, De Watergroep vallen

128

Het Instituut wil sneller optreden bij seksisme op het werk
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onder verantwoordelijkheid van verschillende ministers. Dit neemt niet weg dat deze geen
regelingen kennen (zie hoger bij de VRT).
Wat het overheidspersoneel betreft dat onder het Vlaams personeelsstatuut valt (28.000) is er een
regelgevend kader inzake grensoverschrijdend gedrag (een deontologische code). Er is een
meldpunt ‘Spreekbuis’ waar personeelsdiensten terecht kunnen met allerlei vragen en klachten over
welzijn en integriteit (incl. over ongewenst gedrag op het werk). Naast ‘Spreekbuis’ zijn er nog
aanspreekpunten en vertrouwenspersonen per entiteit. Daar bovenop zijn er centrale diensten voor
welzijn en integriteit. Alle vertrouwenspersonen, de preventieadviseurs psychosociaal welzijn en
maatschappelijke assistenten van de sociale dienst hebben beroepsgeheim. In 2016 is er één
melding binnengekomen bij ‘Spreekbuis’. Bij de vertrouwenspersonen zeven meldingen en bij de
preventieadviseurs psychosociaal welzijn twee. Via andere kanalen (binnen de entiteiten) zouden er
geen meldingen zijn. Na de extra media-aandacht voor ongewenst seksueel gedrag op het werk,
heeft de Vlaamse overheid het initiatief genomen om de kanalen en de dienstverlening ervan in
herinnering te brengen. Zo verscheen er extra informatie op de website van het personeelsmagazine
13, op de koepelsite van de Vlaamse overheid, op de startpagina van overheid.vlaanderen.be, en in
de nieuwsbrief ‘Werking van de Vlaamse overheid’ en in de nieuwsbrief van 13.
Nieuwe personeelsleden worden uitgenodigd op een onthaaldag waarop o.a. de deontologische
code wordt uitgelegd.
De bevoegde minister plant naast de verschillende kanalen geen apart meldpunt voor ongewenst
seksueel gedrag omdat er geen nood naar is op basis van de cijfers.
Er is echter geen zicht op het aantal tuchtprocedures omdat de individuele tuchtprocedures onder
de privacywetgeving vallen. De minister geeft echter te kennen om ook het aantal tuchtprocedures
op te vragen.
Hierbij kunnen we de bedenking maken of het wenselijk is dat ongewenst seksueel gedrag, gezien
de ernst van de daad, een onderdeel blijft van grensoverschrijdend gedrag (dat ook pesten en
agressie omvat) waardoor de teksten die daarover zijn vastgelegd te algemeen zijn. Daarnaast kan
de vraag gesteld of voldoende mensen de weg vinden naar de verschillende instanties om klacht
neer te leggen? Bijkomend diepgaander onderzoek is noodzakelijk om te achterhalen of er
knelpunten zijn bij het neerleggen van klachten. Naar analogie met de klachtenmeldingen bij
verkrachtingen weten we dat het aantal meldingen maar een topje van de ijsberg zijn. Het gaat
meer over: wie durft erover spreken, wie zet de stap en is die dan laagdrempelig genoeg? Het is
geweten dat wie hiërarchisch ondergeschikt is aan de pleger moeilijk kan reageren.
Wat de lokale overheden betreft in Vlaanderen beloofde de minister van Binnenlands Bestuur in de
parlementaire commissie ‘grensoverschrijdend gedrag’ (7/12/2017) om nog een de stand van zaken
op te maken over het aantal meldingen en de maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag op
lokaal niveau.
De Minister van Onderwijs stelt in een hoorzitting op 14/12/2017 in de Commissie
Grensoverschrijdend Gedrag in het Vlaams Parlement dat schoolbesturen zelf instaan voor de
ontwikkeling van een integraal preventief en reactief beleid ten aanzien van elke vorm van
grensoverschrijdend gedrag op school. Bovendien zijn scholen niet alleen verantwoordelijk voor
leerlingen, studenten en cursisten, maar als werkgever net zo goed voor het personeel. Ook hier
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dient de wetgeving betreffende het welzijn van werknemers worden toegepast. Via de federale
wetgeving en in de Vlaamse onderwijsregelgeving moeten scholen die erkend of gesubsidieerd
willen worden aan een aantal voorwaarden voldoen. Bepaalde regels worden opgelegd juist met het
oog op de bescherming van de integriteit en veiligheid van de minderjarige jongere. Zo moet een
personeelslid van al zijn burgerlijke en politieke rechten genieten om aangesteld en verloond te
kunnen worden.
De minister stelt dat onderwijsinstellingen hun personeel regelmatig moeten informeren over de
preventie van psycho-sociale risico’s. Dat gebeurt via de website van het Vlaams Ministerie van
Onderwijs die geregeld geactualiseerd wordt. Informatie over procedures en aanspreekpunten om
problemen te melden staat o.m. op deze website.
Eind 2016 is de brochure ‘beleidsplan ter bevordering van het welzijn en welbevinden in
onderwijsinstellingen’ gelanceerd. Die vertrekt van een schoolbrede benadering, waarbij alle
belanghebbenden worden betrokken: ouders, leerkrachten, directies, leerlingen,
vertrouwenspersonen, preventieadviseurs enz.
De brochure staat op www.onderwijs.vlaanderen.be
Daarnaast wordt al enkele jaren geïnvesteerd in opleidingen voor vertrouwenspersonen in het
onderwijs. In het voorjaar van 2017 werden 160 vertrouwenspersonen opgeleid. In de eerste drie
maanden van 2018 wordt een nieuwe reeks opleidingen georganiseerd. Wat de hogescholen betreft
(die ook onderworpen zijn aan de Welzijnswet) is naar aanleiding van een aantal casussen aan de
Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) gevraagd een handleiding uit te werken die
elke instelling kan gebruiken voor een eigen beleid inzake grensoverschrijdend gedrag. De inspiratie
voor de opdracht was het draaiboek dat Zorgnet Vlaanderen over omgaan met grensoverschrijdend
gedrag heeft uitgewerkt. De VLUHR werkte aldus een kader uit dat universiteiten en hogescholen
als leidraad kunnen gebruiken. Het gaat zowel over bespreekbaarheid van de thematiek als over
communicatie erover met de pers. Dit betekent toch een vrij uniforme aanpak voor alle hogescholen
en universiteiten die weliswaar hun eigen accenten kunnen leggen. De minister wil hieromstrent
maximale transparantie maar stelt dat ze niet te vinden is voor het afleggen van examens in een
zogenaamde ‘glazen bokaal’. Het moet voor haar een evidentie worden dat men weet waar
ondersteuning te zoeken en dat men leert erover te praten. En daarom eist ze meer uniformiteit. Ze
is geen voorstander van een uniek Vlaams meldpunt omdat dit dan ook weer terugkoppeling vergt
naar de instelling zelf. Elke hogeschool en universiteit moet de culturele instelling hebben om zelf
met het fenomeen om te gaan.
We merken hierbij op dat een zogenaamde gezamenlijke engagementsverklaring van de
hogescholen en universiteiten op stapel staat maar er nog geen zicht is over hoever men hiermee
staat. Het zou moeilijk zijn om tot een gezamenlijk engagement te komen, aldus de minister. Naar
gegevensverzameling en rapportage ziet de minister een grote bevraging in de volledige
onderwijssector niet zitten. Wijst hierbij naar de koepels. Dit is ons insziens een duidelijk knelpunt.
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is een aandachtspunt in de Vlaamse gendermonitor
(2016). Hierbij steunt men op de cijfers van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. Er wordt bij de
werknemers (Vlaams gewest) gepolst naar ervaringen met grensoverschrijdend
gedrag op het werk in de afgelopen 12 maanden. Grensoverschrijdend gedrag werd tot 2013
gedefinieerd op basis van 3 ongewenste omgangsvormen: lichamelijk geweld, ongewenst seksueel
gedrag en pestgedrag. In de bevraging van 2016 komt daar nog een 4de vorm van ongewenst
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gedrag bij, met name intimidatie of bedreiging. Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag zijn zij
die aangeven in het afgelopen jaar een enkele keer of vaker slachtoffer te zijn van minstens 1 van
deze 3 vormen (4 vanaf 2016) van grensoverschrijdend gedrag. In 2016 blijken vrouwelijke
werknemers op de werkplek meer blootgesteld te worden aan grensoverschrijdend gedrag dan
mannelijke werknemers (respectievelijk 24% en 19%). Ongeveer evenveel mannen als vrouwen zijn
slachtoffer van pesten. Vrouwen zijn wel vaker dan mannen slachtoffer van ongewenst seksueel
gedrag, lichamelijk geweld en intimidatie en bedreiging.
Op basis van een vergelijking tussen 2004 en 2016 merken we eerder een stagnatie en zelfs daling
op van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer in Vlaanderen (Gendermonitor 2016).
Bijkomend onderzoek dient uit te wijzen of het instellen van een vertrouwenspersoon op de
werkvloer (verplicht via bovengenoemde ‘welzijnswet’ en het preventiebeleid van de werkgever
voldoende bescherming biedt en of de werknemers net zoals bij de overheid wel de weg vinden (of
obstakels ondervinden) naar de vertrouwenspersonen.
Uit de besprekingen in de Commissie grensoverschrijdend gedrag in het Vlaams parlement blijkt dat
ook studenten niet op de hoogte zijn van meldpunten of vertrouwenspersonen (hoorzitting van
14/12/2017).

Cyberpesten op het werk
‘Mails systematisch niet beantwoorden, bestanden achterhouden, kortom handelingen die het werk
van het slachtoffer bemoeilijken, zijn de meest voorkomende vormen van cyberpesten onder
collega’s. Een kleinere groep slachtoffers ervaart daarnaast ook persoonlijke aanvallen, zoals
beledigingen of roddels’…
Ongeveer drie procent van 2000 bevraagde werknemers blijkt het slachtoffer te zijn van
cyberpesten, maar dat is vermoedelijk een onderschatting, volgens onderzoekster Ivana
Vranjes. 129 Cyberpesten heeft vooral een voedingsbodem in een stressvolle werkomgeving – waar
werkdruk, werkonzekerheid en/of onderdrukking heersen. Het onderzoek vond een verband tussen
stressfactoren en meer angst en verdriet, wat dan weer gepaard kan gaan met meer kans op gepest
worden. Wie er gepest wordt zijn vaak mensen die zich slecht voelen en daardoor zwakker
overkomen en een makkelijk slachtoffer lijken. Zij zullen soms ook meer negatieve online content
plaatsen, zoals opmerkingen schrijven of foto’s plaatsen die bij anderen negatieve reacties kunnen
uitlokken of misbruikt worden. Het kan iedereen overkomen; context en emoties staan daarbij
centraal.
Wat de daders betreft onderzocht Vranjes het verband tussen werkstress, boosheid en antisociaal
online gedrag op een onrechtstreeks manier: bij tweeverdieners, na hun werkuren. Ze stelde vast
dat mannen die boos thuiskomen na een stressvolle dag meer geneigd zijn om online negatief te
handelen. Bijvoorbeeld negatieve commentaren plaatsen onder artikels, roddelen over collega’s,
uitlachfoto’s delen enzovoort. Bij vrouwen speelt dat effect veel minder. Mannen zullen zich
misschien impulsiever gedragen op het internet. Het is best mogelijk dat vrouwen ook pesten, maar
dat meer doordacht doen.

129

Werkstress verziekt ons online gedrag, De Standaard, 10/09/2018
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Schoonmakers en dienstenchequewerknemers
ACV-onderzoek
Uit een rondvraag van het ACV Voeding en Diensten (enquête bij meer dan 51.000 aangesloten
schoonmaakstersters en poetshulpen) in 2017 blijkt dat bijna een derde van de poetsvrouwen ooit al
met een of andere vorm van verbaal of fysiek seksueel benaderd werd door haar werkgever of
klant.130 Dat gaat van suggestieve opmerkingen tot aanrakingen, maar ook fysiek geweld en zelfs
verkrachting. Sommige schoonmaaksters werden zelfs verplicht om in lingerie of badpak te
poetsen.
Meer dan 200.000 vrouwen (en mannen) verdienen hun brood met poetsen aan huis. Het is een
geïsoleerde beroep: schoonmakers gaan meestal alleen naar een klant. Er is geen sociale controle,
geen collega’s in de buurt en de plaats van tewerkstelling is het privé-eigendom van de klant. Dat
maakt vrouwen erg kwetsbaar voor seksueel geweld.
In de meeste gevallen gaat het om schunnige opmerkingen of seksuele voorstellen maar bij een
derde van de vrouwen is er daadwerkelijk sprake van ongewenste aanrakingen, zoals het grijpen
naar het kruis of de borsten, kussen en strelen of de doorgang blokkeren zodat fysiek contact
onvermijdelijk wordt. Soms gaat het ook nog verder: klanten of werkgevers bedreigen hun
werkneemster met ontslag als ze niet ingaat op hun avances of beschuldigen ze valselijk van
diefstal. Vijftien vrouwen lieten weten dat zij op het werk zijn verkracht.
Dat dergelijke feiten echter maar zelden aan de oppervlakte komen, heeft volgens ACV veel te
maken met de beslotenheid van de sector. Het is een geïsoleerd beroep: schoonmakers gaan
meestal alleen naar een klant. Er is geen sociale controle, geen collega’s in de buurt en de plaats van
tewerkstelling is het privé-eigendom van de klant. En dat maakt deze vrouwen erg kwetsbaar voor
seksueel geweld. Bovendien hebben heel veel werkneemsters schrik om hun job te verliezen en
ondergaan de vernedering dan maar uit noodzaak. Dat is vooral opvallend in de sector van de
dienstencheques. Veel poetsvrouwen bevinden zich daar in een moeilijke financiële positie en
durven niet te reageren.
Uit het onderzoek blijkt nog dat twee op drie vrouwen psychische gevolgen ondervonden na het
ondergaan van seksueel geweld op de werkvloer, gaande van angst, moeite om goed te
functioneren op het werk, tot slaapproblemen en zelfs zelfmoordneigingen.
Het ACV Voeding en Diensten wil deze problematiek aanpakken door vormingsprogramma’s op te
starten. Die zijn er al in de Gezinszorg en die lonen, want het is de sector waar werkneemsters
dergelijke problemen het vaakst melden.

130

Bron: ACV Voeding en Diensten, Een op drie schoonmaaksters slachtoffer van seksueel geweld
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Meer info
Vrouwenraad

Aanbevelingen inzake seksueel misbruik van professionals in de gezondheidszorg en in de
hulpverlening
september 2009
Dossier 'Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid'
2009
Verkrachting en aanranding van de eerbaardheid
april 2011
Evaluatie van het NAP Partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld 2010-2014
april 2012
Vrouwenhandel en prostitutie
augustus 2012
Violence against women
Priorities and recommendations of the National Council of Women of Belgium (Dutch-speaking)
maart 2013
Vrouwenraadeisen tegen seksueel geweld
maart 2014
www.ikzwijgnietmeer.be
sinds 2013
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