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Algemene uitgangspunten
Feministisch socio-economisch model
Vandaag leven we nog steeds in een maatschappij met structurele ongelijkheden tussen
vrouwen en mannen. Dat uit zich in verschillende domeinen van de samenleving. Onder
andere op de arbeidsmarkt: vrouwen werken vaker (onvrijwillig) deeltijds, combineren hun
job met meer uren zorg voor kinderen, ouderen of personen met een handicap dan mannen
en zetten hun carrière vaker op een lager pitje om alles rond te krijgen. Sommige groepen
vrouwen zijn extra kwetsbaar. Ze krijgen te maken met dubbele discriminatie, niet alleen op
basis van hun vrouw-zijn maar ook omdat ze in armoede leven, een migratieachtergrond
hebben of alleenstaande moeder zijn.
De Vrouwenraad wil deze ongelijkheden bestrijden met de introductie van een ander model
om onze maatschappij en democratie in te richten. Als feministen streven we naar een
socio-economisch model dat zorg voor onszelf, voor elkaar en voor de planeet centraal
plaatst. We staan voor een maatschappij waar vrouwen en mannen hun eigen werk en leven
kunnen bepalen, ongehinderd door genderstereotypen, waar ongelijkheid en armoede geen
plaats kennen en waar niemand achterblijft. Ieder van ons moet zich in alle levensfasen zo
evenwichtig mogelijk kunnen ontwikkelen op persoonlijk, sociaal, materieel en financieel
vlak. Dit is wat wij een feministische economie noemen.
Bij een feministische economie heeft iedereen het vermogen om deel te nemen aan de
economie en valideert men elke bijdrage, elke activiteit; dus ook de zorgarbeid
hoofdzakelijk verricht door vrouwen. De onderwaardering van zorgarbeid is het resultaat
van historische dynamieken. In de jaren ’50 van de vorige eeuw promootten de meeste
West-Europese overheden het mannelijke kostwinnersmodel als basis voor de ontwikkeling
van de welvaartsstaat. Mannen waren de kostwinners en gezinshoofden, vrouwen bleven
thuis om voor de kinderen en het huishouden te zorgen. Een erg onevenwichtige verdeling,
met financiële afhankelijkheid van vrouwen als gevolg. Vanaf de jaren ’70 traden meer
vrouwen toe tot de arbeidsmarkt, vooral dan in deeltijdse jobs. De overheid en sociale
partners bouwden in het begin van de jaren ‘80 – een periode van hoge werkloosheid –
deeltijds werk sterk uit om de jobs te herverdelen. Dit gebeurde vooral in sectoren waar veel
vrouwen werkten (bijvoorbeeld de distributiesector, de schoonmaak, de horeca, de
zorgsector). De ‘anderhalve job per gezin’ was volgens de overheid dé oplossing om gezin
en werk beter te kunnen combineren en tegelijk konden de tewerkstellingscijfers wat
opgekrikt worden.
De gevolgen van deze modellen zijn tot op vandaag voelbaar. In alle domeinen van de
samenleving zien we hoe de positie van vrouwen een andere vorm aanneemt dan die van
mannen. Een sprekend voorbeeld hiervan is de loonkloof tussen vrouwen en mannen. De
loonkloof in België op jaarbasis bedraagt nog steeds 21 %. Van de vrouwen die werken, doet
43,9 % dat deeltijds, in vergelijking met 9,6 % van de werkende mannen. Bij de 25- tot 446

Federaal Vrouwenraadmemorandum 2019 – uitgebreide versie
jarigen is 88,5 % van de deeltijds werkende ouders een vrouw. Vrouwen zijn
oververtegenwoordigd in sectoren waar deeltijdse jobs de norm zijn (bijvoorbeeld in de
schoonmaaksector en zorg) en de lonen in verhouding laag zijn. De financiële
afhankelijkheid van vrouwen blijft groot op die manier. De loonkloof vertaalt zich
vervolgens in een pensioenkloof, die nog breder wordt omdat de hervormingen van de
huidige regering de vrouwen proportioneel hard treffen.
Het samenlevingsmodel van de Vrouwenraad wil deze structurele problemen bij de wortels
aanpakken. Ieder individu moet een evenwichtige combinatie kunnen maken tussen werk,
gezin, zorg voor ouderen of personen met een handicap, vrijwilligerswerk, vorming en
opleiding, vrije tijd en zelfontplooiing. De balans tussen de verschillende dagelijkse
activiteiten staat centraal in ons model. Om een dergelijk goeie balans tussen alle erkende
activiteiten te realiseren zijn op verschillende domeinen specifieke maatregelen nodig
waarvan we in dit memorandum een oplijsting maken.
Last but not least is dat de realisatie van een feministische economie enkel mogelijk is
indien iedereen de mogelijkheid krijgt om deel te nemen aan de politieke besluitvorming.
De vrouwenbeweging gaat er dan ook van uit dat er niet beslist wordt over de vrouwen
maar samen met de vrouwen.
Concreet:
Wij willen een zorgsamenleving voor mensen en de planeet, gebaseerd op vrede en
rechtvaardigheid en met respect voor elk levend wezen.
Daarom moeten genderstereotypen m/v doorbroken worden.
Dit willen bereiken via drie niveaus:
- Publieke dienstverlening met zorgdienstverlening, toegankelijk, kwaliteitsvol en
betaalbaar (o.a. betaalbare of gratis kinderopvang, ook voor ouderen).
- Een gelijkere verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid door een
arbeidsduurvermindering voor mannen en vrouwen met een 30-urenweek als norm.
Niet enkel om meer te zorgen, ook voor vrijwilligerswerk, zelfzorg, burgerschap, ...
- Een vangnet voor iedereen via een minimuminkomen op het niveau van de Europese
armoederisicodrempel.

Gelijkheid v/m en vrouwenrechten
In ons samenlevingsmodel worden rechten van vrouwen en mannen gerespecteerd en staat
gelijkheid m/v voorop. Daarbij ziet de overheid de realisatie van maatschappelijke gelijkheid
v/m als een belangrijke pijler van een duurzame samenleving. Hierbij steunen we op de
internationaal erkende mensenrechten en vrouwenrechten. Dit betekent dat de overheid
werk maakt van:
- De gelijke deelname van vrouwen en mannen in alle domeinen van de samenleving
zowel publiek als privé;
- Gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de macht op alle niveaus en in alle
7

1

-

Federaal Vrouwenraadmemorandum 2019 – uitgebreide versie

domeinen ;
Gelijke empowerment van vrouwen en mannen met oog voor diversiteit;
Het elimineren van bestaande ongelijkheid;
Het voorkomen van nieuwe ongelijkheden;
Het ombuigen van de verhoudingen tussen de seksen en de hiermee samengaande
hiërarchie naar gelijkheid v/m;
De aanpak van de structurele mechanismen om te komen tot gelijkheid v/m;
Non-discriminatie op basis van geslacht, genderexpressie en genderidentiteit.

De Vrouwenraad ziet de realisatie van gelijkheid v/m als een permanente en prioritaire
voorwaarde voor een samenleving waarin:
- een keuze een echte keuze is en niet ten koste gaat van eigen autonomie en/of
inkomen;
- iedereen eigen rechten opbouwt.

Een genderbril voor alle beleidsprocessen
De Vrouwenraad roept op om gender mainstreaming als het instrument voor de gelijkheid
v/m verder door te voeren op alle beleidsniveaus: dit betekent de integratie van het
gelijkekansenperspectief v/m in de materies die centraal staan op de politieke agenda.
De Vrouwenraad vraagt:
De overheid stelt in alle beleidsplannen en -strategieën ambitieuze doelstellingen voorop
voor de bevordering van de gelijkheid v/m en zet voldoende in op de instrumenten om
dergelijke doelstellingen te realiseren: seksespecifieke statistieken, genderindicatoren,
impactanalyses, monitoring en evaluatie.

Gender budgeting meer dan ooit
Een wisselwerking van verschillende factoren die elkaar beïnvloeden en versterken zorgen
ervoor dat vrouwen - en vooral specifieke categorieën - vaker een slechtere
sociaaleconomische positie bekleden dan mannen. De besparingsmaatregelen verscherpen
de bestaande ongelijkheden. Ze hebben een negatieve impact op de zwakste groepen in de
samenleving – vooral alleenstaande vrouwen met kinderen – en voor de gelijkheid v/m.
De Vrouwenraad vraagt:
De overheid moet in het verlengde van de gender mainstreamingsstrategie ook
gendergevoelig budgetteren: in alle fasen van de budgettaire cyclus (inkomsten en
uitgaven) rekening houden met de respectieve situaties van vrouwen en mannen, dit met
het oog op de structurele bevordering van de gelijkheid v/m.

1

Dit betekent dat een gelijke toegang aan de machtsbronnen dient verzekerd.
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Structurele inspraak Vrouwenraad en CFFB
De Vrouwenraad wil als pluralistische koepel van vrouwenorganisaties erkend worden als
een volwaardige gesprekspartner in alle beleidsmateries die van belang zijn voor het
empowerment van vrouwen en mannen. Daarom vragen we actief betrokken te worden in
alle bestaande en nieuw op te richten inspraakstructuren en fora om ons ‘partnership’ waar
te kunnen maken.
De Vrouwenraad vraagt:
De overheid voorziet in de nodige efficiënte middelen om een autonome werking van de
Vrouwenraad en de CFFB, waarin expertise én actie moeten kunnen samengaan, te
realiseren.

Federaal Gelijkekansenbeleid m/v
In de legislatuur 2015-2019 heeft het federaal gelijkekansenbeleid vooral ingezet op:
- De evaluatie van de anti-discriminatiewetten van 10 mei 2007: onder meer de wet tot
bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen (genderwet);
- De bestrijding van geweld: verder geconcretiseerd via de ratificatie van het Verdrag
van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen
vrouwen en huiselijk geweld van 2014 (sinds 1 juli 2016 van kracht in België) en via
het Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd
geweld 2015-2019 (NAP), dat voor een groot deel de implementatie is van dat
Verdrag.
- De uitvoering van het tweede nationaal actieplan inzake ‘Vrouwen, Vrede en
Veiligheid’ (2009-2012) en de jaarlijkse rapportage aan het Parlement én een derde
nationaal actieplan ‘Vrouwen, vrede en Veiligheid’ (2017-2021);
- Discriminatie op de arbeidsmarkt:
o Het tweede rapport van de socio-economische monitoring: een
meetinstrument ontwikkeld door het Interfederaal Gelijkekansencentrum en
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in samenwerking met
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het Rijksregister en deskundigen
uit de academische wereld;
o Discriminatie van zwangere werkneemsters;
- In overeenstemming met de gendermainstreamingswet van 12 januari 2007: de
oprichting van de interdepartementale werkgroep gendermainstreaming en de
integratie van de genderdimensie in elk beleidsdomein zodat bestaande
ongelijkheden worden weggewerkt en het overheidsbeleid geen ongelijkheden
tussen vrouwen en mannen creëert of versterkt.
o Overeenkomstig de wet op de gendermainstreaming werd op het einde van
de legislatuur 2014-2019 een verslag opgesteld. Er doken een aantal
knelpunten op die van belang zijn voor de toepassing van
gendermainstreaming in de legislatuur 2019-2024. Seksestatistieken zijn nog
9
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steeds geen evidentie en indien ze al bestaan dan blijkt men niet vertrouwd
met het gebruik van deze gegevens in een beleidspolitieke context.
Nochtans vormen zowel seksestatistieken en genderindicatoren een
absolute voorwaarde voor de Regelgevingsimpactanalyse (inclusief de
gendertest/gelijke kansen m/v test) die sinds 1 januari 2014 van kracht is
geworden. Naast de integratie van het genderperspectief in de inhoudelijke
beleidslijnen en de administratieve en beleidsvertegenwoordigers van de
algemene Interdepartementale Coördinatiegroep (ICG) worden ook ad hoc
coördinatiestructuren opgezet met administratieve en beleidsdeskundigen.
Van een coherente en systematische toepassing van het principe van gender
budgeting (met opmaak van gendernota) is nog geen sprake.
De Vrouwenraad vraagt:
Wat de uitsplitsing naar geslacht van geproduceerde, verzamelde of bestelde statistieken
betreft en de uitwerking van genderindicatoren met betrekking tot het beleid
(beleidsindicatoren): deze moeten van start gaan bij:
- de Kanselarij van de Eerste minister
- FOD personeel en Integratie
- FOD Budget en beheerscontrole
- FOD Informatie en Communicatietechnologie
- FOD Binnenlandse zaken
- FOD Financiën
- FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
- FOD Defensie
- POD Wetenschapsbeleid
Een verder uitgewerkt bij:
- FOD Mobiliteit en Vervoer
- FOD Justitie
- FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
- POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
- Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Genderwet
De wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen van 10 mei 2007 of de
zogenaamde antidiscriminatiewet of de genderwet moet elke vijf jaar geëvalueerd worden
(art. 52 van deze wet).
In 2014 werden drie belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd:
- De wet van 22 mei 2014 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar
genderidentiteit en genderexpressie.
10
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De wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de
invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van
naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde.
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 (zie verder bij seksismewet).

De basismissie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de gelijkheid
van vrouwen en mannen bevorderen en discriminatie op grond van geslacht of gender
bestrijden. De cel Recht vervult daarbij een essentiële rol door bij te dragen tot de naleving
van wetgeving die de gelijkheid van vrouwen en mannen beoogt. Het gaat concreet over de
Genderwet die discriminatie op grond van geslacht of gender verbiedt, en de Seksismewet
die seksuele intimidatie en seksistisch gedrag ten aanzien van individuen verbiedt.
Burgers kunnen bij het IGVM terecht voor meldingen en klachten. In 2016 werden in totaal
549 meldingen over genderdiscriminatie geregistreerd, waarvan 231 informatievragen en
318 klachten. Het totaal aantal juridische meldingen steeg met 18% ten opzichte van 2015
en met 50% ten opzichte van 2014. De meeste meldingen kwamen net zoals voorgaande
jaren ook in 2016 van vrouwen (59%). Het aantal vrouwelijke melders blijkt in 2016 echter
sterk te zijn toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Het aantal meldingen van
vrouwen steeg in 2016 met 32% in vergelijking met 2015 en met 44% in vergelijking met
2014. Steeds meer vrouwen vinden de weg naar het Instituut. Iets meer dan één vierde van
de meldingen komt van mannen (27,5%). 13,5% van de meldingen komt van bedrijven,
organisaties of overheidsinstanties. Het Instituut deelt de meldingen/klachten op in
volgende categorieën: directe discriminatie, indirecte discriminatie, aanzetten tot
discriminatie, intimidatie, seksuele intimidatie, seksisme (algemeen en strafbaar) en
meervoudige discriminatie.
Figuur/tabel: Verdeling van de meldingen naar type gedrag van 2012 tot 2016 2

Tabel: Verdeling van meldingen per discriminatiedomein
2

IGVM, Genderdiscriminatie in België: een stand van zaken. Cijfers 2016. Tussentijds rapport van het
Jaarverslag 2016
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Figuur/tabel: Klachten per discriminatiedomein

In 2017 constateerde het IGVM een aanzienlijke toename van het aantal meldingen van
intimidatie, seksuele intimidatie en seksisme in vergelijking met 2016. Het IGVM ontving
bijna zes keer meer meldingen van ‘seksuele intimidatie’ in 2017 en bijna drie keer zoveel
meldingen over ‘seksisme’. Het aantal meldingen over ‘intimidatie’ steeg met 57%. Daarbij
gaat het vooral om gevallen waarin mensen worden gepest op het werk op grond hun
geslacht, zwangerschap of transgenderidentiteit.
Het IGVM stelt opnieuw vast dat het aantal meldingen van dit soort gedrag stijgt wanneer
er aandacht voor is in de media en de maatschappij. Van de meldingen over seksisme (18%)
had 41% betrekking op de Seksismewet, de andere op genderstereotypen of vormen van
seksisme die niet onder deze wet vallen. In het licht van de meldingen moet het wettelijk
kader, zoals onder meer de Seksismewet, nog meer bekendheid krijgen bij de bevolking en
bij politie en justitie, zodat deze ten volle kan worden benut en kan bijdragen tot het
veranderen van mentaliteit en gedrag.
Vooral vrouwen melden discriminaties en worden er slachtoffer van: in 2017 werd iets meer
dan de helft (53%) van de meldingen ingediend door vrouwen, iets meer dan een kwart door
mannen (26%). De overige meldingen werden gedaan door organisaties. Nog steeds
hebben de meeste discriminaties met werk te maken. Meer dan een op de vijf meldingen
die bij het Instituut werden ingediend had betrekking op zwangerschap en moederschap. In
vergelijking met 2016 is dit aantal verdubbeld. Ongeveer de helft van deze meldingen (43%)
12
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werd ontvangen tijdens de laatste drie maanden van het jaar, wat overeenkomt met de
periode en de duur van de campagne "Mama blijft aan boord". Dit toont aan dat het nog
steeds noodzakelijk is om zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of die
pas bevallen zijn, bewust te maken van hun rechten. 3

Ouderschap als nieuwe discriminatiegrond?
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen meldde in 2010 dat 10 % van de
mannen problemen ondervindt bij het opnemen van vaderschapsverlof. Uit diepgaander
onderzoek van het IGVM blijkt dat de Belgische wetgever werknemers en vooral mannen
onvoldoende beschermt wanneer ze als vader verlof willen opnemen. De EUouderschapsrichtlijn van 2010 beschermt werknemers wel tegen ontslag maar niet tegen
ongunstige behandelingen, zoals het tegenhouden van promoties. Voor vrouwen is er de
genderwet die discriminatie op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap
veroordeelt.
Daarom beveelt het IGVM aan om ‘ouderschap’ toe te voegen aan de lijst met beschermde
criteria tegen de discriminatie op grond van geslacht, zoals dat al geldt voor zwangerschap
en moederschap. Deze toevoeging zou noodzakelijk zijn om de gelijkheid tussen vrouwen
en mannen te bevorderen en discriminatie op grond van ouderschap op de werkvloer tegen
te gaan. Momenteel zijn enkel vrouwen beschermd tegen een ongunstige behandeling
wanneer ze ouderschapsverlof aanvragen of opnemen. Onder een ongunstige behandeling
valt bijvoorbeeld de geleidelijke uitsluiting van een werknemer of werkneemster, de
terugkeer naar een andere functie dan voor het verlof, enz. De toevoeging van het criterium
‘ouderschap’ zou op die manier dezelfde bescherming bieden voor mannen als voor
vrouwen. 4
De Vrouwenraad verwijst naar het onderzoek van het Instituut van 2017: Zwanger aan het
werk. De ervaringen van sollicitanten, werkneemsters en zelfstandige onderneemsters in
België . De resultaten van dit onderzoek waren verontrustend: drie op de vier
werkneemsters werden geconfronteerd met ten minste één vorm van discriminatie,
benadeling en spanningen op het werk op basis van hun zwangerschap of moederschap.
Concreet ondervond 12% van de werkneemsters van de onderzoeksgroep benadeling op
financieel of carrièrevlak naar aanleiding van haar zwangerschap; 10% werd naar aanleiding
van haar zwangerschap negatiever geëvalueerd dan voorheen en bij één op de vijf
werkneemsters werd het recht op moederschapsrust niet gerespecteerd.
De meeste klachten die het IGVM ontvangt over deze beschermde criteria gaan over de
toegang tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld de weigering van een zwangere kandidate bij
een sollicitatie, het vragen naar de kinderwens tijdens een sollicitatie of het weigeren van

3
4

IGVM. Jaarverslag 2017
Als vader je verlof opnemen? Dat doe je op eigen risico, in De Standaard, 2 oktober 2018.
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een kandidate omwille van haar moederschap) en het beëindigen van een arbeidscontract
na de bekendmaking van een zwangerschap.
De wetgever heeft er nochtans voor gezorgd dat zwangere vrouwen van een dubbele
bescherming kunnen genieten. De Arbeidswet van 16 maart 1971 beschermt zwangere
vrouwen vanaf het moment dat ze hun zwangerschap formeel doorgeven aan hun
werkgever. De Genderwet beschermt zwangere vrouwen tegen een ongelijke behandeling
wanneer die te wijten is aan hun zwangerschap op elk moment.
De Vrouwenraad vraagt:
- Regelmatig een evaluatie van de antidiscriminatiewet m/v en eventuele bijsturing
rekening houdend met het specifieke karakter ervan. De bewijslast ligt nu in handen
van het slachtoffer. Daarom vragen we dat de wetgever deze lacune ter overweging
neemt bij de evaluatie van alle antidiscriminatiewetten en de eventuele uitbreiding
van hun burgerrechtelijk luik.
- Specifiek wat de evaluatie van de genderwet betreft moet rekening gehouden
worden met o.a.: de EU-regelgeving (omzetting van richtlijnen) en naleving van
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU.
- Ontbrekende uitvoeringsbesluiten aan te nemen, met name over genderspecifieke
goederen en diensten; wezenlijke en bepalende beroepsvereisten 5; positieve acties.
- Gekruiste cijfers voor verschillende discriminatiegronden publiceren om een beter
zicht op meervoudige discriminaties te krijgen.
- Meer inzetten op de bestrijding van discriminatie op basis van zwangerschap en
moederschap.
- Een kader creëren voor het uitvoeren van praktijktesten om inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving vast te stellen.
- Een debat over de invoering ouderschap als discriminatiegrond en nagaan of de
criteria inzake borstvoeding, vaderschap en medisch begeleide voortplanting
kunnen worden opgenomen bij de beweegredenen die worden beschermd bij de wet
van 10 mei 2007.
- De mogelijkheid nagaan om het criterium gezinssituatie of
gezinsverantwoordelijkheid, gelinkt aan ouderschap, ook op te nemen in de
Genderwet.
- Een opsomming van alle materies die onder het toepassingsgebied van de
Genderwet vallen.
- Het concept gelijkwaardig werk nader beschrijven in de genderwet.

5

“Van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste kan slechts sprake zijn wanneer een bepaald kenmerk dat
verband houdt met het geslacht vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de
context waarin deze worden uitgevoerd, wezenlijk en bepalend is.”
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Transseksualiteit/transgender
De wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit maakte van het officieel wijzigen
van geslacht een eenvoudige administratieve procedure en van de voornaamswijziging een
recht in plaats van een gunst. De wet stelde strenge voorwaarden om de geslachtswijziging
in de geboorteakte aan te duiden. Ook aan de voornaamswijziging werden voorwaarden
gekoppeld. Wie bijvoorbeeld geen zware medische ingrepen wilde laten uitvoeren, kon op
basis van deze wet geen geslachtswijziging laten registreren. De eis tot sterilisatie en
medische ingrepen werd ook als problematisch ervaren.6
De wetgever heeft daarom een discriminatie op grond van geslachtsverandering
gelijkgesteld aan een discriminatie op basis van geslacht. Dit beschermde criterium bleek
echter te beperkt. In de realiteit blijkt dat niet alle transgender personen de volledige
medische procedures willen doorlopen om van geslacht te veranderen.
De wet van 22 mei 2014 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar
genderidentiteit en genderexpressie stelt een direct onderscheid op grond van
genderidentiteit of genderexpressie gelijk met een direct onderscheid op grond van
geslacht. Zodoende zijn alle transgender personen nu beschermd tegen een nadelige
behandeling omwille van het feit dat ze zich met een ander geslacht dan verwacht
uitdrukken.
Het aantal meldingen van transgenders maakte in 2016 14% (76 meldingen) uit van het
totaal aantal meldingen die het IGVM ontving.
In de periode van januari 1993 tot en met 30 juni 2017 hebben er in België 992 personen hun
officiële geslachtsvermelding laten aanpassen. In twee derde van de gevallen betrof het
wijzigingen van man naar vrouw, in één derde van vrouw naar man.
Transgender personen die de overgang maken van vrouw naar man zijn doorgaans jonger;
gemiddeld zijn ze 31 jaar op het moment dat de wijziging in hun geslachtsvermelding
officieel geregistreerd wordt. Bij transgender personen die de overgang maken van man
naar vrouw is de gemiddelde leeftijd 40 jaar.
Hoewel transgender personen een kleiner aandeel van de bevolking uitmaken, worden ze
vaak geconfronteerd met discriminatie op basis van geslachtsverandering, genderidentiteit
en genderexpressie. De meeste meldingen gingen over problematische
arbeidsomstandigheden, discriminatie op de werkvloer en discriminatie door
verzekeringsmaatschappijen of in de gezondheidszorg.
Op 1 januari 2018 trad een nieuwe wet (van 25 juni 2017) in voege die de procedure tot
geslachtsregistratie aanpast. Door enkele stappen te doorlopen met de ambtenaar van de

6

Zie: IGVM, Transgender. Wetgeving.
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burgerlijke stand is het mogelijk om de geslachtsregistratie, de M/V in de geboorteakte
en/of de voornaam te veranderen. De nieuwe procedure vereist dus geen medische
ingrepen of sterilisatie meer en gebeurt op basis van zelfbeschikking zonder dat de mening
wordt gevraagd van artsen of psychologen. 7
De studiedag ’10 jaar transgenderbeleid in België’ georganiseerd door het IGVM op 10
december 2018 toonde dat in de afgelopen tien jaar heel wat vooruitgang gerealiseerd is in
de wetgeving om het leven van transgender personen te vergemakkelijken en hen beter te
beschermen. Maar de dagelijkse discriminaties blijven aanzienlijk en tasten het welzijn van
transgender personen nog steeds ernstig aan.
Er is vooral nood aan positieve beeldvorming, steun van familie en sociale netwerken.
De Vrouwenraad vraagt conform de aanbevelingen van het IGVM:
- Op het vlak van welzijn en gezondheid moet de overheid alle betrokkenen beter
informeren over hun verplichtingen om de opvang en de zorg voor transgender
personen te verbeteren.
- De werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidscijfers blijven een belangrijk
aandachtspunt voor transgender personen. Er moeten specifieke acties ontwikkeld
worden om discriminatie tijdens het sollicitatieproces tegen te gaan. Om de
negatieve ervaringen op het werk te beperken zijn sensibilisering en
informatiecampagnes nodig.
- Een campagne gericht op familieleden en specifieke hulp kunnen nuttig zijn om hen
te ondersteunen.
- Transgender personen moeten een doelgroep zijn voor de preventie van zelfdoding.
Specifiek op hen gerichte programma’s zijn noodzakelijk.
- Er moet voldoende financiële ondersteuning gaan naar de hulpverlening, het
middenveld en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen om deze
opdrachten uit te voeren.

Seksismewet
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.”

7

Transgenders worden nog steeds gediscrimineerd, Presscenter.org, 20/11/2017
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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 email.
Ook het motief dat achter een seksistisch gebaar of handelingen schuilgaat is van belang.
De wetgever beoogt drie categorieën:
- deze die bedoeld zijn om minachting/misprijzen uit te drukken wegens geslacht
(geen respect of waardering hebben);
- deze die ingegeven zijn door de opvatting van minderwaardigheid omwille van
geslacht;
- deze die bedoeld zijn om iemand tot haar of zijn seksuele dimensie te reduceren
(bijvoorbeeld een persoon wordt gelijkgesteld met zijn/haar geslachtsorganen of
een persoon die tot een lustobject wordt gereduceerd).8
Liesbet Stevens en Hannah Van Dijcke wijzen bij de notie ‘wegens geslacht’ naar het feit dat
de juridische betekenis van het begrip geslacht de afgelopen jaren zowel in de Europese als
in de Belgische rechtsorde (Genderwet 2007, Transseksualiteitswet 2007, Transgenderwet
2017) een evolutie heeft ondergaan.
Het begrip geslacht zou volgens hen op basis daarvan een ruimere invulling moeten krijgen
dan enkel de verwijzing naar het biologische geslacht. Bijgevolg moeten
geslachtsverandering, genderidentiteit en –expressie ook mee opgenomen worden in de
notie ‘wegens geslacht’. 9
Dankzij de Seksismewet bestaat er volgens de Vrouwenraad een instrument om tegen
seksistische gedragingen en handelingen op te treden waartegen vóór 2014 geen actie kon
ondernomen worden. De wet vult een juridisch vacuüm op en geeft een kader om seksuele
intimidatie op straat, in publieke ruimten en op sociale media aan te pakken. De wetgever
beoogde met de Seksismewet om slachtoffers die zich vaak machteloos voelen te
beschermen.
Anno 2016 was het nog moeilijk om een oordeel te vellen over de effectiviteit van de
Seksismewet. Er zijn geen officiële cijfers bekend over het aantal klachten die bij de politie
worden ingediend, en de politie registreert inbreuken op de Seksismewet niet afzonderlijk

8

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. 420-434.

9

Idem, p. 431-432.
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als strafbare feiten. Er was geruime tijd geen rechtspraak over feiten die strafbaar zijn
volgens de Seksismewet. Er zijn dan nog geen beleids- of effectenevaluaties gebeurd. 10
Een man die op 6 juni 2016 seksistische verwijten naar het hoofd van een agente slingerde,
werd op 7 november 2017 bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 500 euro,
vermenigvuldigd met de opdeciemen: 3.000 euro. Op 6 maart 2018 verscheen dan in de
pers dat er in ons land voor het eerst iemand veroordeeld was voor seksisme. 11
Positief is volgens de Vrouwenraad dat de wet dienst doet als middel om een
mentaliteitswijziging op te wekken en het IGVM de mogelijkheid geeft om een sterk signaal
te sturen dat seksisme in onze samenleving niet getolereerd mag worden.
In de nasleep van de zaak Bart De Pauw werd actrice en regisseur Hilde Van Mieghem online
het doelwit van talloze seksistische haatberichten. Een journalist verspreidde een dergelijk
haatbericht, met instemmende commentaar én naaktbeelden van Hilde Van Mieghem die
uit hun context gehaald waren, verder via de website van P-Magazine. Hilde Van Mieghem
trok samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen naar de Raad voor
de Journalistiek om deze praktijk aan te klagen. De Raad voor de Journalistiek oordeelde in
een beslissing van 18 oktober 2018 dat de journalist van P-Magazine effectief een inbreuk
pleegde op de journalistieke deontologie. Naar aanleiding van deze case stelt het IGVM vast
dat er geen enkele instantie is die zich uitspreekt over het al dan niet toegelaten karakter
van gepubliceerde seksistische haatspraak of beledigingen. Slachtoffers kunnen immers
ook niet terecht bij de strafrechter wanneer het gaat om een seksistisch drukpersmisdrijf.
Daarvoor is geen correctionele vervolging mogelijk, in tegenstelling tot voor racistische
drukpersmisdrijven. 12
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 Vrouwenraad vraagt:

10

IGVM, Genderdiscriminatie in België: een stand van zaken. Cijfers 2016. Tussentijds rapport van het
jaarverslag 2016.
11

Eerste veroordeling voor seksisme: "Dit toont dat wet haar nut bewijst, ook in de rechtbank", vrtnws,
06/03/2018; HOERa: Eerste veroordeling voor seksisme is een feit!, Studio advocaten/Legale, 07/03/2018
12

IGVM, Zonder wederwoord verspreiden van seksistische beledigingen gaat in tegen journalistieke
deontologie, 22/10/2018.
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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.
De verruiming van het begrip geslacht met geslachtsverandering, genderidentiteit
en -expressie op de beleidsagenda.

Gender mainstreamingswet
Door de wet op de gendermainstreaming van 12 januari 2007 moet de regering waken over
de integratie van de genderdimensie in haar beleidsvoorstellen. Artikel 4 voorziet
bijvoorbeeld het gebruik van naar geslacht uitgesplitste statistieken. Het Instituut voor de
Gelijkheid van vrouwen en mannen is belast met het begeleiden en ondersteunen van de
integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen, -maatregelen en acties van de
regering en neemt het secretariaat van de interdepartementale coördinatiegroep op zich,
die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze wet. In dat kader staat het IGVM in voor
de coördinatie van de redactie van het federaal plan gender mainstreaming.
Op 1 januari 2014 is de regelgevingsimpactanalyse (RIA), inclusief de gendertest, van kracht
geworden om onder andere rekening te houden met de genderdimensie in het
overheidsbeleid. De uitvoering van deze RIA wordt in het algemeen gezien als een
formaliteit (met inbegrip van de ‘gendertest’).
-

Op welke personen heeft het ontwerp (rechtstreeks en onrechtstreeks) een impact en wat is de naar
geslacht uitgesplitste samenstelling van deze groep(en) (% vrouwen-mannen)?
Identificeer de eventuele verschillen in de respectieve situatie van vrouwen en mannen?
Beperken bepaalde van deze verschillen de toegang tot bestaansmiddelen of de uitoefening van de
fundamentele rechten van vrouwen of mannen (problematische verschillen)?
Identificeer de positieve en negatieve impact op de gelijkheid van vrouwen en mannen.
Welke maatregelen worden genomen om de negatieve impact te beperken/compenseren?

De vragen m.b.t. gender worden immers grotendeels beantwoord vanuit de invalshoek
directe discriminatie waardoor ‘alles lijkt opgelost te zijn’.
Op 14 juli 2015 heeft de ministerraad het Federaal plan gender mainstreaming (2015-2019)
goedgekeurd. 13 De integratie van de genderdimensie in een overheidsbeleidslijn verloopt in
principe in vier fases: 1. Analyseren van de naar geslacht uitgesplitste doelgroepen van de
beleidslijnen. 2. Identificeren van de verschillen die bestaan tussen de respectieve situaties
van vrouwen en mannen. 3. Bepalen in welke mate deze verschillen problematisch zijn. 4.
Opstellen van beleidslijnen die rekening houden met de resultaten van de uitgevoerde
genderanalyse en die eventuele ongelijkheden vermijden of corrigeren.
13

IGVM, Federaal plan met betrekking tot de uitvoering van gender mainstreaming (2015-2019)
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Stand van zaken in 2016: 14
Het plan bestaat uit twee delen: een collectieve verbintenis van de regeringsleden om gender mainstreaming
en de belangrijkste instrumenten ervan uit te voeren, en een verbintenis van elke minister om in de eerste
plaats de genderdimensie in een of meerdere van zijn beleidsdomeinen te integreren; in totaal in 75
beleidslijnen.
Alle ministers hebben zich ertoe verbonden om:
- Gender mainstreaming uit te voeren als aanpak bedoeld om de gelijkheid van vrouwen en mannen in de
samenleving concreet te versterken.
- Effectief rekening te houden met de genderdimensie bij de uitwerking en uitvoering van ons beleid en de
Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen hier op optimale wijze bij te betrekken in haar functie van
centraal coördinatie- en opvolgingspunt.
- Bijzondere aandacht te besteden aan de verwezenlijking van de regelgevingsimpactanalyse (RIA), opgericht
door de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, en
meer in het bijzonder van het thema 3 dat betrekking heeft op de gelijkheid van vrouwen en mannen.
- De productie van naar geslacht uitgesplitste statistieken en genderindicatoren uit te werken of te verbeteren.
- De werking van de Interdepartementale Coördinatiegroep (ICG) te bevorderen en te ondersteunen.
- Erover te waken dat de administraties die onder onze respectieve bevoegdheden vallen vooruitgang boeken
inzake de uitvoering van de andere bepalingen van de wet en het koninklijk besluit van 26 januari 2010 die op
hen betrekking hebben, met name:
- de uitvoering van gender budgeting overeenkomstig de omzendbrief van 29 april 2010;
- de integratie van de genderdimensie in instrumenten van strategische planning (managementplan,
beheerscontract, ...);
- de integratie van de genderdimensie in overheidsopdrachten;
- de integratie van de genderdimensie in subsidies".
Integratie van de genderdimensie in:
- Armoedebestrijding en Grootstedenbeleid: 1. De opstelling van het derde federaal armoedebestrijdingsplan.
2. De verdere ontwikkeling en versterking van het netwerk van federale armoedebestrijdingsambtenaren. 3.
De objectivering van de alimentatiebijdragen. 4. De goedkeuring van een tweede plan tegen kinderarmoede.
5. De maatregelen die steden kunnen nemen in de strijd tegen kinderarmoede.
- Wetenschapsbeleid: 1. De beheersovereenkomsten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI); 2.
De bijdrage van de FWI's aan onderwijs, diversiteit, gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke
doelstellingen. 3. De openstelling van collecties en archieven voor het ruim publiek, het maximaliseren van het
publieksbereik, het inzetten op de ontwikkeling van de museale aspecten van de publiekswerking en het
vermijden of wegwerken van drempels. 4. De federale steunmaatregelen, premies en subsidies en de werking
van de universitaire onderzoeksgroep hieromtrent. 5. De update van het 'BRISTI' rapport en de evaluatie met
het oog op de toekomst.
- Personen met een beperking: 1. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten
van personen met een handicap. 2. De productie van statistieken over personen met een beperking. 3. De
pilootprojecten ter ondersteuning van mensen met een beperking die wensen toe te treden tot de
arbeidsmarkt".
De eerste initiatieven met betrekking tot de uitvoering van dit plan hadden betrekking op het pedagogische
aspect en de methodiek van gender mainstreaming. In overeenstemming met artikel 3 van het koninklijk
besluit van 26 januari 2010 , heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de opleiding rond
integratie van de genderdimensie georganiseerd voor de leden van de ICG (interdepartementale
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coördinatiegroep - coördinatoren gender mainstreaming) en daarbij in het bijzonder de nadruk gelegd op het
onderscheid tussen deze aanpak en specifieke gelijkheidsmaatregelen, op het belang van het identificeren van
de situatieverschillen tussen mannen en vrouwen in de verschillende federale bevoegdheidsdomeinen en dus
op het belang van de beschikbaarheid en het gebruik van naar geslacht uitgesplitste statistieken. De twee
vergaderingen van de ICG sinds het aantreden van deze regering waren voor het Instituut en de beleidscel van
de staatssecretaris de gelegenheid om de aanpak uit te leggen en wat dit precies impliceert binnen de
departementen. Deze vergaderingen boden een aantal departementen ook de mogelijkheid om hun goede
praktijken op het gebeid van gender mainstreaming voor te stellen. Naast deze interdepartementale
vergaderingen heeft het Instituut op vraag van beleidscellen of administraties ook bilaterale contacten die
toelaten om dieper na te denken over het integreren van de genderdimensie in de verschillende
bevoegdheden. Alle cellen van het kabinet (wetenschapsbeleid, personen met een beperking en
armoedebestrijding) hebben een gerichte opleiding gender mainstreaming gekregen, met betrekking tot hun
specifiek beleidsdomein. Ook minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft een
gerichte opleiding gender mainstreaming voor haar kabinet georganiseerd. Ik had dan ook gevraagd aan het
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen om hier de nodige middelen voor vrij te maken. In
uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 januari 2010, heeft de IGC een eerste halfjaarlijks
opvolgingsverslag opgesteld over de uitvoering van het federaal plan gender mainstreaming. Dit verslag is
voorgelegd aan de Ministerraad op 4 maart 2016. Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste
maatregelen en acties. Wat de maatregelen ter ondersteuning van de toepassing van gender mainstreaming
betreft, werden coördinatiestructuren rond gender mainstreaming opgericht in verschillende FOD's
(bijvoorbeeld: de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie).
Deze structuren dragen bij tot de uitvoering van het federaal plan. In een aantal administraties, zoals de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg en de POD Wetenschapsbeleid werden actieplannen voor de bevordering van de integratie
van de genderdimensie opgesteld. Er werden initiatieven genomen om de productie en het gebruik van naar
geslacht uitgesplitste statistieken te versterken op het niveau van federale politie (ANG), Volksgezondheid
(Performantie van het Belgische gezondheidssysteem), de FOD Financiën (doelstelling van de Task force) of
op het vlak van het asielbeleid (informatisering van de gegevens met betrekking tot de Fedasil-centra), enz.
Gender mainstreaming wordt voortaan vermeld in het bestuurscontract van meerdere FOD's, waaronder de
FOD Financiën, de FOD Volksgezondheid en in die van instellingen voor sociale zekerheid (RVA, RSZ, RVP,
RIZIV, FAO, FBZ, HVKZ, HVW, DIBISS, HZIV en eHealth). Er werden ook adviezen uitgewerkt over de
integratie van de genderdimensie in bepaalde beleidslijnen. Zo heeft het Instituut bijvoorbeeld een advies
laten opstellen door professor Mortelmans van de Universiteit Antwerpen over de genderanalyse van de
financiële gevolgen van koppels die uiteengaan (gehuwden en samenwonenden), waarmee rekening zal
worden gehouden bij de hervorming van de huwelijksstelsels en het erfrecht. Op vraag van de
verantwoordelijke instanties heeft het Instituut ook opmerkingen gegeven op het plan ter bestrijding van de
mensenhandel en het plan armoedebestrijding. Het diende op eigen initiatief een nota in rond 'gender en
fiscaliteit' die werd opgesteld door professor Danièle Meulders van de ULB. Parallel aan deze
ondersteuningsmaatregelen, zijn er reeds vorderingen gemaakt bij de integratie van de genderdimensie in
meerdere beleidslijnen van de regering vermeld in het federaal plan gender mainstreaming:
Er werden binnen de Kanselarij initiatieven genomen opdat de genderdimensie in acht genomen zou
worden in alle communicatie van de federale overheid naar de burger toe.
Er werd voor de psychosociale risico's op het werk een belangrijk opleiding- en
sensibiliseringsprogramma opgesteld voor de periode 2016-2018. Alle voorziene acties integreren de
genderdimensie.
De verzoening tussen privé- en professioneel leven is een belangrijke as van het hervormingsproject
ter modernisering van de arbeid.
Er werden concrete acties (enquête, studie, werkvergadering) ondernomen om de genderdimensie te
integreren in de strijd tegen de radicalisering.
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De Belgische posities op het internationale niveau besteden meer en meer systematisch aandacht
aan de gelijkheid van vrouwen en mannen, zowel op multi- als bilateraal niveau. Een belangrijk
sensibiliseringswerk over de genderdimensie is aan de gang binnen de FOD Buitenlandse Zaken.
De genderdimensie wordt systematisch op de voorgrond geplaatst in het kader van bi- en
multilaterale contacten tussen België en de humanitaire organisaties, evenals in het kader van de
financiering van organisaties of de opvolging van projecten.
De evaluatie van de impact van de klimaatsverandering op vrouwen en kinderen werd door België
gevraagd in het kader van de onderhandelingen over het klimaat.
Er is voorzien dat de genderdimensie wordt geïntegreerd in de denkoefening die uitgevoerd wordt
op basis van de door de POD Maatschappelijke Integratie opgemaakte evaluatie van het actieplan "einclusie" en in het kader van de opmaak van de jaarlijkse Barometer van de informatiemaatschappij.
In navolging op een analyse van de situatie vanuit genderperspectief en de vaststelling van een
tekort inzake opvang voor geïnterneerde vrouwen, werd de beslissing genomen een sectie te
ontwikkelen die 20 vrouwelijke geïnterneerden met een complexe problematiek en een hoog
risicoprofiel kan opvangen.
In het kader van het onderzoek van de investeringen voor de toegang tot geneesmiddelen, werden er
drie onderzoekdomeinen geïdentificeerd voor de optimalisering van de toegang tot geneesmiddelen
voor vrouwen en mannen.
In het kader van de modernisering van de gezinsdimensie van de pensioensystemen, heeft de
minister voor Pensioenen officieel de aandacht van de Academische Raad gevestigd op zijn
engagement om de genderdimensie te integreren in die modernisering. Ter herinnering, de
Academische Raad heeft als missie de minister bevoegd voor pensioenen een wetenschappelijk
onderbouwd advies te leveren over alle voorstellen inzake pensioenen.
De coördinatoren gender mainstreaming zullen geassocieerd worden bij de impactanalyse vanuit
genderperspectief van de RIA in het geval van de hervorming van de regelgeving rond de socioprofessionele vrijstelling en het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie.
Er zal een studie worden uitgevoerd over de vereenvoudiging en harmonisering van de
reglementering met betrekking tot verschillende categorieën van begunstigden van het leefloon. In
dat kader is voorzien dat: o de coördinatoren gender mainstreaming deelnemen aan het
begeleidingscomité; o de informatie van de statistische focus "Gender" van de POD Maatschappelijke
Integratie in aanmerking wordt genomen; de rapporten die opgesteld worden in het kader van het
MIRIAM-project (project met het oog op de empowerment van alleenstaande moeders die een
leefloon genieten) in aanmerking worden genomen.
In het kader van de gegevens over de vrijstelling van bijdragen voor ondernemers, werden
maatregelen getroffen om de uitsplitsing naar geslacht in te voeren in de Dispensa-tool.
De genderdimensie is structureel geïntegreerd in de Cultural Awareness Briefing die voorafgaat aan
de nationale of internationale operaties waaraan de Belgische Defensie deelneemt.
De Gender Focal Points (GFP) geven raad aan de commandanten van de ontplooide detachementen
en zorgen voor de praktische integratie van gender in de dagelijkse activiteiten (doorzoekingen,
patrouilles, checkpoints). Er werd gewerkt aan de analyse van de verschillende stelsels van deeltijds
werk voor het overheidspersoneel waarbij gezocht werd naar mogelijkheden om de verzoening privéen professioneel leven te verbeteren voor alle medewerkers. Hierbij werd rekening gehouden met de
genderdimensie.
Het is voorzien om de sensibilisering te versterken in de sector van jeugdhulp en jeugdbescherming
en in de scholen om de aandacht voor mensenhandel bij jongeren te wekken en meer specifiek bij
jonge vrouwen die benaderd kunnen worden door individuen die deze vrouwen willen uitbuiten in het
prostitutiemilieu.
Inzake asielbeleid, is er een financiering gegeven aan projecten voor kwetsbare groepen, waaronder
"vrouwen en kinderen die een risico lopen".
In het kader van het programma voor de hervestiging van vluchtelingen wordt de prioriteit gegeven
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aan "kwetsbare groepen". Deze acties en diegenen die later zullen worden ondernomen in uitvoering
van het plan moeten natuurlijk verdergezet en verdiept worden om in fine uit te monden in de
aanname van beleidslijnen die concreet de genderdimensie integreren en die dus bijdragen aan de
versterking van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving.

De ministerraad van 22 juni 2017 nam akte van het Tussentijds verslag over het federaal
plan 'gender mainstreaming' 2014-2016 dat het beleid bespreekt, gevoerd in
overeenstemming met de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in
september 1995 in Peking heeft plaatsgevonden. Het bestaat uit 4 delen: ondersteuning
voor de uitvoering van de ‘wet gender mainstreaming’ van 12 januari 2007; de maatregelen
die door de verschillende regeringsleden zijn genomen in het kader van de uitvoering van
het federaal plan gender mainstreaming; de maatregelen die de verschillende federale en
programmatorische overheidsdiensten en het ministerie van Defensie hebben genomen in
het kader van de uitvoering van de ‘wet gender mainstreaming’ van 12 januari 2007 en de
conclusies.
De vooruitgang in de eerste helft van 2018 betrof: 15
• de start van acties voor de genderscreening van de communicatiecampagnes van de
federale overheid
• informatie en reflectie over de rol van vertrouwenspersonen en preventieadviseurs
in de context van gendergerelateerd geweld en
discriminatie op het werk
• het belichten van de genderverschillen in de communicatie van de FOD Economie
• de vooruitgang bij de integratie van het gegeven ‘gender’ van slachtoffers in de
interventieverslagen van de brandweer
• de vorderingen bij het open detentiebeleid voor vrouwen en de ontwikkeling van
gemengde activiteiten in de penitentiaire context
Op basis van de resultaten van dit Tussentijds verslag over het federaal plan gender
mainstreaming, formuleren we in dit memorandum een aantal aanbevelingen over de
uitvoering van het concept gender mainstreaming en focussen we bovendien op
bijkomende aanbevelingen bij de diverse bevoegdheden.

Knelpunten en aanbevelingen plan Gender mainstreaming
De integratie van het concept gender mainstreaming op basis van het federaal plan gender
mainstreaming staat nog lang niet op punt.
De belangrijkste knelpunten zijn:
- De ministers beperken zich vaak tot enkele acties en hun ganse beleid is niet
doorspekt met gender mainstreaming.

15

Opvolgingsverslag eerste semester 2018 van het federaal plan gender mainstreaming, Presscenter.org,
09/11/2018.
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Binnen de beleidscellen en de administraties worden te weinig mensen ingezet;
bovendien ook niet altijd voltijds en nog steeds onvoldoende opgeleid.
Het concept gender mainstreaming wordt niet altijd correct begrepen en
uitgevoerd. Bijvoorbeeld: een specifieke actie ten voordele van vrouwen wordt nog
te vaak beschouwd als gender mainstreaming.
De toepassing van gender budgeting of de integratie van de genderdimensie in de
toekenningsprocedures voor overheidsopdrachten en subsidies is nog niet
doorgedrongen.
De toepassing van de gendertest/RIA laat te wensen over. De vragen worden vaak
slecht ingevuld. In feite is er een structureel probleem. De vragen zijn ex ante maar
de gendertest/RIA wordt pas uitgevoerd aan het eind van het proces. Doorgaans zijn
het juristen die de vragen beantwoorden en ze zijn geen expert in gelijke
behandeling v/m.

De Vrouwenraad vraagt:
- De toepassing van de wet op de gender mainstreaming wordt in het regeerakkoord
opgenomen en dit engagement wordt vervolgens uitgewerkt in een federaal plan
gender mainstreaming.
- Tijdens de legislatuur 2019-2024 wordt een tussentijds verslag en een eindverslag
over het federaal plan gender mainstreaming gepubliceerd.
- De regering moet er op toezien dat de administraties naar geslacht uitgesplitste
statistieken en genderindicatoren verder ontwikkelen en publiceren.
- Ministers/kabinetten moeten elk wetgevend initiatief dat op de Ministerraad komt,
toetsen aan de regelgevingsimpactanalyse (RIA) en de gendertoets die er deel van
uitmaakt naar behoren beantwoorden, niet enkel op het vlak van directe
discriminaties m/v maar ook op het vlak van indirecte discriminaties. De
evaluatierapporten RIA/gendertest moeten online raadpleegbaar zijn. Voor de
betere beantwoording van de vragen moet een plan ontwikkeld en uitgevoerd
worden met richtlijnen over samenwerking met stakeholders; een vereenvoudigde
handleiding (voorstel ontwikkeld door het IGVM); wanneer de RIA niet of slecht
wordt uitgevoerd wordt zou dit juridisch moeten beschouwd worden als grond van
een begin van bewijs van discriminatie. Het parlement moet zijn rol opnemen en
ijveren voor correcte RIA’s/gendertesten.
- De coördinatoren gender mainstreaming en de cel gender mainstreaming van het
IGVM moeten systematisch betrokken worden bij de voorbereiding van de
beleidslijnen.
- Gender mainstreaming integreren in alle instrumenten van strategische planning;
zoals in de bestuursovereenkomsten voor de periode 2019-2021 en de volgende
periodes. De genderdimensie moet bijgevolg betrekking hebben op alle activiteiten
van de administraties en niet enkel op gelijke kansen m/v in het personeelsbeleid.
- Beleidsmensen moeten zoveel mogelijk een beroep doen op het IGMV (helpdesk)
om de genderdimensie (rechtstreeks of via externe experts) te helpen integreren in
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de beleidslijnen van het plan gender mainstreaming.
Het IGVM moet middelen blijven ontvangen om opleidingen rond gender
mainstreaming te blijven organiseren bij de beleidscellen en de administraties.
Alle controlerende instellingen zoals het Parlement, het Grondwettelijk Hof en de
Raad van State zouden bij nieuwe wetgeving moeten nagaan in welke mate het
genderperspectief geïntegreerd is - inclusief de toepassing van de gender(taal)toets
- conform de wet op gender mainstreaming.
Alle ministers integreren de genderdimensie (inclusief gender budgeting) in hun
beleidslijnen en -nota’s, maatregelen en acties die onder hun bevoegdheid vallen en
dragen bij om de strategische doelstellingen, geïnspireerd op het VNVrouwenrechtenverdrag (1979) en op het Peking Actieplatform (1995) te
verwezenlijken.
Alle ministers nemen acties op in het Federaal plan gender mainstreaming; ook
transversaal.
De opleidingen inzake impactanalyse en gendermainstreaming binnen de
administratieve diensten en de beleidscellen moeten verder gezet worden.

Regering
De Vrouwenraad vraagt:
- Een minister belast met het gelijkekansenbeleid v/m (premier of vice-premier) die
naast een specifiek beleid m/v werk maakt van de coördinatie van de uitvoering van
de wet van 12 januari 2007 op de gender mainstreaming en van de wet van 15
december 2013 over de administratieve vereenvoudiging, met inbegrip van de
toepassing van de zogenaamde gendertest (inclusief een gendertaaltoets).
- Een paritair m/v samengestelde regering.

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
In 2002 werd het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen opgericht, een
specifieke instelling voor de bevordering van de gelijkheid tussen de seksen. De ministers
bevoegd voor gelijke kansen m/v werkten samen met het Instituut aan volgende thema’s of
problematieken: de loonkloof m/v, geweld, discriminaties op grond van geslacht,
stereotiepe genderrollen, seksisme, de bevordering van combinatie van werk en privéleven,
de implementatie van het federaal gender mainstreamingsbeleid,…
De Vrouwenraad vraagt:
Inzake efficiënte klachtenbehandeling zijn er voldoende middelen nodig voor het IGVM.

Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen
De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen (RGKMV) is een federaal
adviesorgaan, opgericht bij Koninklijk Besluit van 15 februari 1993, vervangen door dat van
4 april 2003. De RGKMV is een beleidsinstrument om de feitelijke gelijkheid van mannen en
vrouwen te realiseren en de directe en indirecte genderdiscriminaties weg te werken.
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De Raad kan op verzoek van de Minister bevoegd voor het gelijke kansenbeleid of van een
andere minister, van organisaties, groeperingen of individuen of op eigen initiatief
rapporten opstellen, onderzoeken uitvoeren, maatregelen voorstellen, voorlichting en
informatie verschaffen inzake gelijke kansenbeleid. Verder bestaat zijn taak ook in het
opstellen van rapporten voor de Nationale Arbeidsraad als die daarom vraagt. Om zijn
opdrachten correct en accuraat uit te voeren mag de Raad alle noodzakelijke inlichtingen
inwinnen en beroep doen op deskundigen.
De adviserende bevoegdheid van de Raad is onmiskenbaar en hierdoor onderscheidt de
Raad zich van de werking van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, en
van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding dat vooral het accent legt op
bepaalde doelgroepen. In de Raad zijn Franstalige en Nederlandstalige sociale partners,
vrouwen- en gezinsorganisaties vertegenwoordigd.
De Vrouwenraad vraagt:
De ministers moeten de reflex maken om adviezen aan de RGKMV te vragen die te maken
hebben met socio-economische thema’s en ook daadwerkelijk rekening houden met de
inhoud van de adviezen.
De RGKMV moet jaarlijks een voldoende hoog budget blijven ontvangen; geen
vermindering ten opzichte van 2018 (de voorgaande jaren).

Internationaal
De Verklaring en het Pekingactieprogramma van de vierde Wereldvrouwenconferentie
wordt 25 jaar in 2020. Dit programma bevat twaalf actiedomeinen met concrete
doelstellingen en aanbevelingen voor te nemen maatregelen door de regeringen en door
NGO’s voor de verwezenlijking van gelijkheid v/m.
We stellen vast dat vrouwenrechten de laatste jaren steeds meer onder druk komen te
staan van conservatieve en fundamentalisme strekkingen. Deze bewegingen hebben steeds
meer invloed op internationale fora over mensenrechten. Zo wordt het begrip gender in
vraag gesteld, ook de seksuele en reproductieve rechten en het verwijzen naar verdragen,
o.a. het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen
(CEDAW).
De Vrouwenraad vraagt dat de Belgische regering:
- Zich in het vierjaarlijks landenrapport over CEDAW (de tenuitvoerlegging van het
VN-Vrouwenverdrag) blijft focussen op de positie van vrouwen in België en daarbij
het betrokken middenveld betrekt.
- Zich blijft inzetten om de gelijkheid van vrouwen en mannen te verdedigen in
internationale debatten en zich keert tegen de regressie van vrouwenrechten waar
dan ook.
- Voldoende middelen voor vrouwenorganisaties voorziet om het internationaal
beleid actief te kunnen opvolgen.
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Jaarlijks een conferentie organiseert die diplomaten bij internationale instellingen
voorlicht over vrouwen- en mensenrechten en de ontwikkelingen op dat vlak om zo
het fundamentalisme te counteren.
Een onderzoek naar de aard van geaccrediteerde niet-gouvernementele
organisaties, met het oog op de identificatie en verwijdering van organisaties met
een visie, standpunten of acties in strijd met het respect voor de mensenrechten,
inclusief seksuele en reproductieve rechten van vrouwen.

Begroting
De FOD Budget- en Beheerscontrole voegt al meerdere jaren een specifieke instructie over
de integratie van de genderdimensie in de voorbereiding van het budget toe aan de
richtlijnen van de regering aan de FOD’s en POD’s over de uitwerking van de
begrotingsvoorstellen en het aanpassingsblad van de federale Staat en overlegt hiervoor
met het IGVM.
Concreet bevat elk voorstel van algemene uitgavenbegroting of aanpassingsblad voor de
algemene uitgavenbegroting een kolom die betrekking heeft op de genderdimensie van alle
uitgavenposten van de FOD’s en POD’s. Alle FOD’s en POD’s vullen deze kolom in bij de
budgetten neergelegd bij het Parlement.
De kredietaanvragen worden geklasseerd naargelang de eventuele impact ervan op de
genderdimensie. Het IGVM heeft een checklist opgesteld die dossierbeheerders een idee
geeft van de mogelijke informatie in de gendercommentaar. Het IGVM kan achteraf
evalueren of de klassering van de allocaties, de gendernota’s en de gendercommentaar
correct werden uitgevoerd.
De Vrouwenraad vraagt:
In het kader van het opstellen van de jaarlijkse begroting moet telkens een evaluatie van het
gevoerde beleid voorzien worden om indien nodig de noodzakelijke correcties aan te
brengen, in samenwerking met het IGVM.

Besluitvorming
Politiek
Figuur/tabel: Evolutie federale vrouwelijke verkozenen 1995-2014
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Bij de verkiezingen in 2014 was de pariteit m/v in de Senaat gerealiseerd maar nog niet in de
Kamer (39%).
Figuur/tabel: Evolutie vrouwelijke regeringsleden na de verkiezingen 1995-2014

De enige manier om een doorbraak te forceren naar een meer evenwichtige deelname van
vrouwen en mannen in de besluitvorming op velerlei domeinen is het handhaven van de
quota. Er is dus een paritaire drempel nodig, een kritische massa om echt gezien te worden.
Die kritische massa is algemeen vastgelegd op 40%, maar de Vrouwenraad stelt ca. 50/50
voor.
Op de kop van de lijst is een afwisseling tussen mannen en vrouwen verplicht, maar voor het
overige kiezen de partijen nog steeds zelf hoe ze hun lijst samenstellen en welke posities
vrouwen en mannen op die lijst bekleden. Rekening houdend met het beperkt aantal
kandidaten dat werd verkozen buiten de lijstvolgorde, blijft dus de man-vrouw-verdeling op
verkiesbare plaatsen een bepalende factor voor de vrouwelijke aanwezigheid in de
volksvertegenwoordiging.
De Vrouwenraad vraagt:
- Een wettelijke verankering van het ritssysteem (afwisselend m/v of v/m op de
kandidatenlijsten van de verkiezingen).
- De aanpassing van artikel 11bis van de grondwet: ‘50/50 deelname m/v in de
uitvoerende organen’ i.p.v. ‘ten minste één persoon per geslacht’.
- Een gelijke deelname v/m aan de volgende regeringen.
- Een gelijke deelname v/m in buitenlandse delegaties en in de diplomatie.
28
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Een gelijke deelname m/v in alle advies- en beheersraden.

Bedrijfsleven
Raden van bestuur en directiecomités
De wet van 28 juli 2011 teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van
bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de
Nationale Loterij heeft quota ingevoerd van ten minste één derde leden van het minst
vertegenwoordigde geslacht (binnen een termijn van zes jaar voor de zeer grote
ondernemingen, acht jaar voor KMO’s en zonder termijn voor de overheidsbedrijven). Bij
niet-naleving zijn er sancties voorzien (nietigheid van benoeming of opschorting van de
financiële voordelen). Het Parlement moet deze wet evalueren in de loop van het twaalfde
jaar volgend op het van kracht worden van de wet.
Concreet betreft het volgende types bedrijven:
- De private sector: beursgenoteerde bedrijven.
- De publieke sector: zie de wet van 21 maart 1991: B-Post, Proximus, Belgocontrol,
Infrabel, NMBS, Nationale Loterij.
Concreet betreft het raden van bestuur, waarbij de wet van 2011 geen onderscheid maakt
tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders en ook geen melding maakt van een
directiecomité. Artikel 524bis van de Belgische Corporate Governance Code , die een reeks
richtlijnen bevat 16, staat voor de private sector het benoemen van een directiecomité toe
maar het is geen verplichting. Voor de publieke sector zijn de wetten van 21 maart 1991 en
19 april 2002 van toepassing. Ze voorzien wel een directiecomité.
Wat het quotum van een derde betreft:
- In de publieke sector is het quotum enkel van toepassing op de leden van het
directiecomité die worden aangesteld door de publieke overheden; er wordt niets
vermeld over de andere bestuurders die worden aangesteld door de private
aandeelhouders.
- B-Post, Proximus en de Nationale Loterij hebben de wettelijke vorm “limited liability
companies under public law” aangenomen. Bijgevolg vallen ze onder de Governance
Code en moeten ze het quotum van een derde toepassen.
Wat de tijdslijn betreft:
- Voor de publiek sector was er de verplichting om de quota te halen vanaf 1 januari
2012.

16

De richtlijnen hebben betrekking op een reeks thema’s. Gender kom enkel voor bij 2.1 De raad van bestuur
beslist over de waarden en de strategie van de vennootschap, over haar bereidheid om risico's te nemen en
over de voornaamste beleidslijnen; richtlijn: “Bij het omzetten van waarden en strategieën in de voornaamste
beleidslijnen houdt de raad van bestuur rekening met het maatschappelijk verantwoord ondernemen, met
genderdiversiteit en met diversiteit in het algemeen.”
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Voor de private sector:
o De grote bedrijven tegen 1 januari of 1 juli 2017.
o De kleinere bedrijven 17 tegen 1 januari of 1 juli 2019.

De wetgeving voorziet:
- Geen selectieprocedures.
- Geen omkering van de bewijslast wanneer een kandidaat van de ene sekse die niet
gekozen wordt ervan overtuigd is dat zij/hij even geschikt/bekwaam is als de
verkozen kandidaat van de andere sekse.
- Wel sancties:
o Voor federale overheidsinstanties en de Nationale Loterij (enkel
directiecomités die aangeduid worden door de overheid) en private
bedrijven: wanneer het quotum van ten minste een derde niet behaald
wordt, moet de volgende directeur die moet aangesteld worden van de
ondervertegenwoordigde sekse zijn; zoniet is de aanstelling nietig. Dit geldt
ook wanneer een aanstelling zou resulteren in het niet meer bereiken van het
quotum. In het jaarlijks managementrapport van het directiecomité aan de
raad van bestuur, moeten de inspanningen die gemaakt zijn om het quotum
te behalen vermeld worden. Er is geen wettelijke verplichting om het niet
bereiken van het quotum te verklaren (vóór het einde van de
overgangsperiodes).
o Voor de private beursgenoteerde bedrijven: wanneer het quotum niet
behaald wordt, moet de volgende algemene vergadering van
aandeelhouders het directiecomité benoemen op een zodanige wijze dat het
quotum wordt behaald. Het niet-behalen van het quotum bij het
directiecomité leidt tot schorsing van financiële en andere voordelen voor
alle directeurs tot het quotum wordt gehaald.
Het IGVM maakte in 2016 een tweede balans op van de wet van 28 juli 2011. In het
algemeen is de vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur van de
onderzochte ondernemingen er de laatste jaren op vooruitgegaan. In 2008 bestonden de
raden van bestuur gemiddeld nog uit 8,2% vrouwen, in 2012 was dit percentage gestegen
tot 12,7%, 16,6% in 2014 en 21,6% in 2016. De vertegenwoordiging van vrouwen binnen de
raden van bestuur is dus bijna verdrievoudigd op 8 jaar tijd. Dit positieve nieuws mag ons
echter niet doen vergeten dat dit cijfer nog ver verwijderd is van de verplichte 33,3 aldus het
IGVM. De wettelijke één derde vertegenwoordiging van vrouwen werd in 2014 slechts door
21% of 25 van 119 onderzochte bedrijven bereikt.

17

Een beursgenoteerd bedrijf moet een free float hebben die lager is dan 50%, of voldoen aan ten minste twee
van de volgende criteria: minder dan 250 werknemers; een balanstotaal van niet meer dan 43 miljoen euro;
een omzet niet hoger dan 50 miljoen euro.
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In zes van de Bel-20 bedrijven zit er geen vrouw in het directiecomité (2018: AB, InBev,
Ageas, Bpost, Sofina, Ackermans & van Haaren, Galapagos). 18
Het percentage vrouwelijke directieleden in volgende bedrijven: Umicore 28,6%, Engie
27,3%, Proximus 25%, UCB 25%, Ontex 21,4%, GBL 20%, ArgenX 16,7%, ING 14,3%, KBC
14,3%, Aperam 11,1% en Colruyt 9,1%.
De Vrouwenraad vraagt:
- Dat de volgende regering toeziet op de uitvoering van de wet 28 juli 2011 en in het
bijzonder bij de overheidsbedrijven.
- Dat er een monitoring systeem wordt opgezet voor alle types bedrijven die onder de
wetgeving vallen, dat jaarlijks kan gecoördineerd worden door het Instituut voor de
gelijkheid van vrouwen en mannen dat daarvoor de nodige middelen moet krijgen
en waarbij de gecontacteerde bedrijven de gevraagde gegevens moeten doorgeven.
- Dat de uitvoering van de richtlijnen die stellen dat instellingen die niet voldoen aan
de representativiteitsdrempel voor de ondervertegenwoordigde sekse met voorrang
passende maatregelen nemen en oog moeten hebben voor diversiteit in de raden
van bestuur, moeten gelinkt aan de wet van 28 juli 2011, namelijk:
o 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013
betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het
prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot
wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49/EG
o 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot
wijziging van Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van
niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde
grote ondernemingen en groepen
- Ook een invoering van deze quota in de bestuursraden en beheersorganen van
andere overheidsinstanties, in elk geval bij de Nationale Bank, het Rekenhof en de
Autoriteit voor financiële diensten en de markten (FSMA) en vervolgens bij de
publieke financieel-economische instellingen.
- Overzicht van en gebruik maken van databanken van vrouwen die in bestuursraden
actief kunnen zijn.
- Op termijn een 50/50 vertegenwoordiging.
- De evaluatie van de wet van 28 juli 2011 in de legislatuur 2019-2024 en aanpassingen
om ze te verbeteren indien de huidige wet ontoereikend blijkt.
Slechts 7 van de 110 in Brussel genoteerde ondernemingen heeft een vrouwelijke CEO. 19

18

DS 6 november 2018

19

Solvay rekent op nieuwe topvrouw voor groei, in de Tijd, 10 oktober 2018.

31

Federaal Vrouwenraadmemorandum 2019 – uitgebreide versie
In 2018 is de Begische Corporate Governance Commissie samengesteld uit 14 leden,
waaronder 3 vrouwen.

Federale besturen
Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2012 voert een quotum in van maximum 2/3de leden van
hetzelfde geslacht in de twee hoogste graden van de hiërarchie van de federale besturen;
ten minste één manager op drie moet dus een vrouw (of een man) zijn. Om de drie
maanden moeten naar geslacht uitgesplitste gegevens over deze hiërarchische niveaus
overgemaakt worden aan de ministers van Gelijke Kansen en Ambtenarenzaken en een
jaarlijkse evaluatie aan de Ministerraad.
De Vrouwenraad vraagt:
- Dat de regering toeziet op de uitvoering van het KB over quota in de twee hoogste
graden van de hiërarchie van de federale besturen.
- Op termijn een 50/50 vertegenwoordiging.
- Binnen het Interministerieel Overlegplatform en met de sociale partners de
mogelijkheid te bestuderen om nieuwe schikkingen te treffen en door de toegang
van de vrouwen tot de hogere en leidinggevende functies binnen de
overheidsdiensten via mentoringacties te bevorderen.

Organen met adviserende bevoegdheid
De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid 20 is van toepassing op
alle raden, commissies, comités, werkgroepen en andere organen, opgericht bij wet,
koninklijk besluit of ministerieel besluit, die, in hoofdzaak tot taak hebben advies te
verlenen aan de wetgevende kamers, de ministerraad, één of meerdere ministers,
ministeriële departementen of ministeriële diensten (nu (programmatorische) federale
overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen). Vallen ook onder het
toepassingsgebied: de organen die advies geven aan de openbare instellingen.
De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen wordt bepaald als: “ten hoogste
twee derden van de leden van een adviesorgaan is van hetzelfde geslacht.”
Wanneer niet voldaan is aan deze voorwaarde, kan het betrokken adviesorgaan niet op
rechtsgeldige wijze advies uitbrengen, behalve wanneer de Minister onder wiens
bevoegdheid het betrokken adviesorgaan valt, met voldoende met redenen omkleed, dit

20

Achtereenvolgens gewijzigd door de wet van 17 juli 1997 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter
bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende
bevoegdheid en de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de
evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
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aan de Minister bevoegd voor het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
meedeelt.
In geval van nieuw op te richten of samen te stellen adviesorganen, dient de bedoelde
motivering te worden gegeven voor de benoeming van de leden van het betrokken
adviesorgaan. De Minister belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en
vrouwen licht de Ministerraad in omtrent deze onmogelijkheid.
De ministers kunnen advies vragen aan de commissie ter bevordering van de evenwichtige
aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen opgericht, hierna "de commissie"
genoemd, die als taak heeft advies te verlenen betreffende de bevordering van de
evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende
bevoegdheid. Deze commissie is ingebed bij de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen
en Vrouwen en werd opgericht volgens het koninklijk besluit van 19 januari 2010.
Deze commissie heeft als opdracht:
- de opmaak van een algemene lijst van de naar ministeriële bevoegdheid
geklasseerde adviesorganen en deze lijst actualiseren;
- advies te verlenen om te bepalen welke bestaande, nieuw op te richten of samen te
stellen adviesorganen op de lijst dienen opgenomen te worden;
- advies te verlenen bij het vaststellen van de onmogelijkheid om te voldoen aan de
voorwaarde.
In de legislatuur 2015-2018 heeft de commissie een lijst opgesteld en overgemaakt aan de
minister bevoegd voor het gelijkekansenbeleid m/v. De ministers hebben de lijst niet
goedgekeurd.
De Vrouwenraad vraagt:
De ministerraad keurt in 2019-2020 een lijst van adviesorganen goed, met name van alle
raden, commissies, comités, werkgroepen en andere organen, opgericht bij wet, koninklijk
besluit of ministerieel besluit, die, in hoofdzaak tot taak hebben advies te verlenen aan de
wetgevende kamers, de ministerraad, één of meerdere ministers, ministeriële
departementen of ministeriële diensten (nu (programmatorische) federale
overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen) en van de organen die advies geven
aan de openbare instellingen.
Deze lijst wordt opgenomen in een databank.

Werk-gelegenheid
Werkzaamheidsgraad
Europese Commissie over werkgelegenheid en sociaal scorebord
Eind juli 2018 publiceerde de Europese Commissie het gezamenlijk verslag over de
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werkgelegenheid. Het rapport belicht de werkgelegenheid en de sociale omstandigheden in
de EU, evenals de omvang van de hervormingen die de Lidstaten op dit domein
doorvoerden. Voor het eerst is hierin ook het Sociaal Scorebord opgenomen. Het Sociaal
Scorebord monitort de prestaties van de Lidstaten op vlak van de Europese Pijler van Sociale
Rechten. Het laat toe om belangrijke sociale en arbeidsgerelateerde problemen op te
sporen en om de convergentie- en divergentietrends tussen de lidstaten te beoordelen.
In het werkgelegenheidsverslag wordt ingegaan op 12 van de indicatoren van het Sociaal
Scorebord:
Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt
1. Aandeel vroege schoolverlaters, 18 tot 24 jarigen
2. Genderkloof in tewerkstellingsgraad, 20 tot 64 jarigen
3. Inkomensongelijkheid gemeten in kwintiel-verhouding – S80/S20
4. Armoederisico of mate van sociale uitsluiting (AROPE)
5. Aandeel jongeren die niet werken en geen onderwijs of opleiding volgen , 15-24 jarigen
Dynamische arbeidsmarkten en faire arbeidsomstandigheden
6. Tewerkstellingsgraad, 20-64 jarigen
7. Werkloosheidsgraad, 15-64 jarigen
8. Bruto beschikbaar inkomen van huishoudens in reële bedragen, per hoofd van de bevolking
Publieke steun, sociale bescherming en inclusie
9. Impact van sociale transfers, zonder de pensioenen, op de vermindering van de armoede
10. Kinderen jonger dan 3 in de formele opvang
11. Behoefte aan medische zorg waaraan niet wordt voldaan, zelfrapportage
12. Aandeel van de bevolking met algemene digitale basisvaardigheden (of hoger)

Om het Sociaal Scorebord verder te integreren in het Europees Semester werd in de
landenrapporten 2018 ook een analyse opgenomen van de indicatoren die als ‘kritiek’
gemarkeerd werden. Samen met de bevindingen uit de Werkgelegenheidsmonitor en de
Sociale Beschermingsmonitor vormden zij het uitgangspunt voor de specifieke
landenaanbevelingen van de Europese Commissie.

De Belgische score
Algemeen presteert België gemiddeld op de indicatoren 1, 4, 7,8, 11 en 12 en beter dan
gemiddeld op de indicatoren 3, 5 en 9. Voor de indicator 10 ‘kinderen jonger dan 3 jaar in
formele opvang’ behoort België zelfs tot de best presterende groep.
De indicatoren 2 en 6 ‘genderkloof in de tewerkstellingsgraad’ en ‘tewerkstellingsgraad’
moeten echter in het oog gehouden worden. Op dat vlak bungelen we aan de staart van het
peloton. De toestand is net niet kritiek.
Op de website van Eurostat over de Europese Pijler van Sociale Rechten zijn de trends voor
België (vooruitgang, achteruitgang) en de andere EU-lidstaten te volgen.
De Europese strategie 2020 mikt op een werkzaamheidsgraad (of werkgelegenheidsgraad of
tewerkstellingsgraad) van 75%.
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De werkzaamheidsgraad van vrouwen is in België sinds het einde van de jaren 1990 tot 2018
met 15% toegenomen (van 50% in 1997 tot ruim 61% in 2008 tot bijna 65% in begin 2018).
De stijging van de werkzaamheidsgraad is het gevolg van een grotere arbeidsdeelname van
vrouwen (deeltijdse arbeid inclusief). De werkzaamheidsgraad van mannen ligt begin
2018 nog 9 procentpunt hoger dan die van vrouwen (Statbel).

Er zijn aanzienlijke verschillen qua opleidingsniveau (de toestand in Vlaanderen) bij de
werkzaamheidsgraad:
Opleidingsniveau
Laag
Midden
Hoog
Totaal

2006
m
42,5
58,7
80,9
60,5

v
25,0
43,0
71,1
46,6

t
33,8
50,6
75,9
53,4

2016
m
40,0
58,1
81,0
60,3

v
24,7
44,1
75,2
50,3

t
32,4
51,5
77,9
55,3

Enkel de hooggeschoolde mannen en vrouwen (in Vlaanderen) bereiken/overschrijden in
2016 de vooropgezette werkgelegenheidsgraad van 75% (EU).
De Vrouwenraad vraagt:
- Een globale en gecoördineerde aanpak om tot meer gelijkheid v/m in de
werkgelegenheid te komen met aandacht voor volgende problematieken/structurele
problemen: de loonkloof, combinatie arbeid en gezin (verloven in het kader van de
sociale zekerheid + zwangerschap en moederschap + 20 dagen geboorteverlof voor
vaders en meemoeders), de verticale en horizontale segregatie. Bij deze globale
aanpak moeten alle beleidsniveaus betrokken worden, de sociale partners en
betrokken middenveldorganisaties.
- De federale en gewestelijke overheden moeten een arbeidsbeleid uitstippelen dat
werkelijk kansen creëert voor lager geschoolden en mensen in armoede, niet enkel
op basis van dwang en sancties.

Werken en armoede
Internationale instellingen zoals de OESO en het IMF willen dat landen, ook België, hun
transfertensysteem doelmatiger maken. Daarmee bedoelen ze dat uitkeringen sterker op
bepaalde doelgroepen moeten gericht worden en dat moet gepaard gaan met
middelenonderzoek bij de betrokkenen. Het doel is om de niet-actieven te (re)-activeren en
daarmee de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting efficiënter te maken.
De recentere Belgische maatregelen, zoals de wet wendbaar/werkbaar werk, de
hervormingen van de werkloosheid en van de pensioenen, de indexsprong, kaderen in de
EU-strategie tot verhoging van de tewerkstellingsgraad.
Volgens de auteurs van het Jaarboek Armoede in België 2017 is de bevordering van de
werkgelegenheid enkel een middel tegen armoede wanneer dit ook leidt tot jobs die
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gezinnen daadwerkelijk uit de armoede tillen en dat kan enkel via kwalitatieve jobs. Maar de
laatste jaren is er in de EU een verschuiving van banen met goede
tewerkstellingsvoorwaarden naar banen met precaire kenmerken (meer deeltijdse jobs aan
lage loonkosten, nul-urencontracten,…). Er is een stijging van het aandeel deeltijds
werkenden in alle EU-landen, vooral in West- en Noord-Europa. België bevindt zich in de
middenmoot.
De stelling “werk beschermt tegen armoede” dient daarom genuanceerd te worden. De
Federale armoedebarometer 2015 toont trouwens dat 20,9% van de bevolking die een
armoederisico loopt tot de groep werkenden behoort.
Bovendien is er een groep werkzoekenden voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt groot is
als gevolg van niet-arbeidsmarktgerelateerde problemen.
Er is sprake van een spanningsveld tussen rechten en plichten in het beleidsbetoog over
arbeidsintegratie/activering.
In het Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting 2018 staan volgende vaststellingen:
- In 2017 leefde 15,9% van de Belgische bevolking in een gezin met een inkomen
onder de armoederisicogrens. Dat zijn ongeveer 1.798.000 Belgen. In het Vlaams
Gewest ging het om 9,8% van de bevolking of circa 640.000 personen. Deze cijfers
blijven al jaren min of meer stabiel, maar niet voor iedereen.
- Tijdens de voorbije 25 jaar waren de regeringen de lagere inkomens relatief meer
gunstig gestemd maar de regering 2019-2024 vertoonde een kleine trendbreuk.
Sommige maatregelen inzake belastingen en uitkeringen, zoals de verhoging van de
forfaitaire beroepsaftrek, kwamen vooral de (hogere) middenklasse ten goede.
Andere, zoals de versterking van de werkbonus, verhoogden de koopkracht van
werkenden aan de onderkant van de inkomensverdeling. Andere maatregelen,
bijvoorbeeld de verhoging van het BTW-tarief op elektriciteit van 6% naar 21%
hadden daarentegen het grootste negatief effect op de onderkant van de
inkomensverdeling. Enkele positieve maatregelen inzake armoedebeleid van de
voorbije legislatuur, waren een verdere inzet op automatische rechtentoekenning,
experimenten rond Housing First en het geïntegreerd breed onthaal, verplichte
toepassing van de sociale derdebetalersregeling voor patiënten met verhoogde
tegemoetkoming, investeringen in bijkomende sociale woningen en extra
kinderopvangplaatsen. Ook werden opnieuw talrijke projecten, bijvoorbeeld rond
kinderarmoede en voedselhulp, opgezet.
Toch zijn de inspanningen nog onvoldoende:
- Het beleid is op vele fronten selectiever en voorwaardelijker geworden. De
werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen werden verstrengd onder de vorige
regering en tijdens deze legislatuur kwamen er nog voorwaarden bij (verstrenging).
Ook de voorwaarden voor het leefloon werden wat aangescherpt: het
Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) werd van kracht
voor alle nieuwe leefloongerechtigden (voordien alleen voor leefloners jonger dan 25
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jaar). Hierdoor dreigt de relatie tussen maatschappelijk assistent en cliënt te
verslechteren: hun rechten en plichten worden immers in een contract opgenomen
en niet naleving van dat GPMI kan leiden tot sancties. Dit kan de non-take-up van
het leefloon verder in de hand werken: rechthebbenden zullen sneller terugdeinzen
een leefloon aan te vragen. Vooral in de sociale huisvesting werden heel wat
voorwaarden van kracht (tijdelijke huurcontracten, sancties bij onderbezetting, een
taalkennisvereiste). De laatste regeringen focussen op activering: de mantra is ‘jobs
jobs jobs’, maar er lijkt vooral oog voor wie al werk heeft (bv. bijklussen, flexi-jobs).
Maatregelen die tijdelijke werkervaring aanbieden (TWE, wijk-werken), kunnen een
opstap zijn, maar de vraag is of er ook daarna een voldoende groot aanbod van
kwalitatief goede en passende jobs is.
Kwetsbare doelgroepen zoals mensen in armoede en mensen zonder wettig verblijf
ervaren nog steeds zeer grote drempels om hun rechten te realiseren. Er is dus
sprake van onderbescherming.
Voor mensen zonder wettelijk verblijf is er een moeilijke toegang tot
gezondheidszorg.
Veel mensen slagen er niet in om OCMW-ondersteuning te verkrijgen; vaak te wijten
aan een niet-bewezen behoeftigheid, werkbereidheid en/of een situatie van
samenwonen.
Alleenstaande ouders, ouders met een laag en gemiddeld opleidingsniveau en
ouders met meerdere kinderen met een beperking, vrouwen met een migratieachtergrond ervaren een extra nadeel in hun arbeidsmarktparticipatie, bovenop hun
reeds lagere tewerkstellingsniveaus.

Net niet arm of toch?
Bijna twee miljoen Belgen zijn niet echt arm maar hebben het vaak moeilijk om de eindjes
aan elkaar te knopen.21 Het gaat om ruim één op de zes Belgen die tot het onderste deel
van de middenklasse behoort; huishoudens die tot 60 tot 80% van het mediane inkomen te
besteden hebben. In 2016 omvatte de lagere middenklasse 18% van de bevolking. Samen
met de groep armen gaat het om 34% van de Belgen die ruim onder de mediaan zitten. Het
Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven deed een onderzoek naar de
lagere middenklasse op vraag van de denktank Minerva en van het anti-armoedeplatform
Decenniumdoelen. Uit dat onderzoek blijkt dat deze groep bestaat uit ouderen (meer dan in
1985), een toegenomen aantal huurders, een toegenomen aandeel midden- en
hooggeschoolden en alleenstaanden met of zonder kinderen. Werkenden met een laag
inkomen dragen bij aan de welvaartstaat maar blijkbaar dragen ze in het kader van de
herverdeling bij vooral bij voor de niet-werkenden. In de lagere middelklasse duwt de
herverdeling bijna evenveel mensen een klasse omlaag als omhoog. Ondanks een
welvaarstijging met 59%, slagen we er niet in om de groep mensen die het niet breed
hebben terug te dringen.
21

Twee miljoen Belgen zijn net niet arm, De Standaard, 09/01/2019, p. 24.
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De Vrouwenraad vraagt:
- Beleidsmaatregelen moeten niet enkel op de middenklasse en op mensen in
armoede gericht zijn, ook op de lagere middenklasse.
- Extra ondersteuning voor kwetsbare groepen, zoals alleenstaande ouders, ouders
met een laag en gemiddeld opleidingsniveau en ouders met meerdere kinderen met
een beperking, vrouwen met een migratie-achtergrond om tewerkstelling te
realiseren.

Loon- en loopbaankloof v/m
Over alle sectoren heen verdienen vrouwen per uur gemiddeld 8% minder dan mannen. Op
jaarbasis loopt dat verschil op tot 21% (Belgisch Loonkloofrapport 2017 over de situatie in
2014). De problematiek strekt zich over verschillende domeinen uit en daarvan getuigen
ook de aanbevelingen van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bij de
jaarlijkse monitoring van de loonkloof. De loo(n)pbaankloof is immers het resultaat van
impliciete discriminaties die te maken hebben met sociale zekerheid, fiscaliteit, studie- en
beroepsoriëntering, combinatie gezin en arbeid (kinderopvang, arbeidsorganisatie,
mobiliteit,…) enz. Het is niet altijd nodig om nieuwe regelgeving te maken. Maar gezien een
complexe problematiek soms verzandt in het doorschuiven van verantwoordelijkheden of
ten onder dreigt te gaan in zijn complexiteit vond de wetgever het anno 2012 toch
noodzakelijk om een expliciete wet ter bestrijding van de loonkloof in het leven te roepen.
Die wet is niet onbelangrijk omdat het elke onderneming (weliswaar van meer dan 50
werknemers) verplicht een tweejaarlijks verslag op te maken met een analyse van de
loonstructuur om te controleren of die wel genderneutraal is. Daarnaast moeten de
ondernemingen in hun sociale balans opgesplitst per geslacht de loongegevens weergeven,
genderneutrale functieclassificaties hanteren en een bemiddelaar aanstellen. Tot op heden
kan de impact nog niet gemeten worden gezien de nodige uitvoeringsbesluiten met
betrekking tot de opmaak van het analyseverslag nog maar vrij recent verschenen zijn (BS
van 15 mei 2014).
De Vrouwenraad vraagt:
- De regering zet de strijd tegen de loonkloof v/m verder en maakt een evaluatie van
de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
en neemt op basis daarvan nieuwe maatregelen of creëert bijkomende wetgevende
instrumenten.
- Bij de evaluatie van de loonkloofwet moet er specifieke aandacht zijn voor de
toepassing van de analyserapporten op ondernemingsniveau en voor de rol van de
bemiddelaar.
- De regering zet zich in voor het bevorderen van sectorakkoorden en van
maatregelen op ondernemingsniveau met het oog op het bestrijden van de
loonverschillen.
- Een systematische screening van sleutelteksten in het beleidsproces op basis van het
38

-

-

-

-

Federaal Vrouwenraadmemorandum 2019 – uitgebreide versie
genderperspectief zou in de toekomst een bijdrage moeten leveren tot het dichten
van de loo(n)pbaankloof.
De uitwerking van genderneutrale functieclassificaties, zowel op interprofessioneel
niveau als op sectoraal niveau, moet verdergezet worden ook bij nieuwe jobs die
gecreëerd worden in het kader van innovatie – digitalisering – robotisering en
artificiële intelligentie.
Een onderzoek dat de loonkloof m/v in kaart brengt in kmo’s en vzw’s die volgens de
loonkloofwet niet onderworpen zijn aan een verplichte opmaak van een
analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers.
Een gecoördineerd actieplan op alle beleidsniveaus en het ter beschikking stellen
van de nodige middelen om de loonkloofwet uit te voeren.
In de analyse van de vergoedingen moet ook de aard van de voordelen aan bod
komen.
Binnen het kader van een kortere werkweek (cfr. Vrouwenraadcombinatiemodel) is
het van belang om te streven naar en te investeren in de meest geschikte
werktijdenregelingen die een win - winsituatie moeten betekenen voor werknemers
en werkgevers. We verwijzen in dit verband naar het Femma-experiment met een
30-urige werkweek.22 Op basis van de resultaten van dit experiment vragen we een
debat tussen sociale partners en het ruime middenveld. Bovendien moeten er nog
experimenten in andere sectoren rond de 30-uren week met loonbehoud opgestart
worden.
Besparingsmaatregelen mogen niet ten koste gaan van vrouwen en mannen in
armoede (vaak alleenstaande oudere vrouwen, alleenstaande moeders en
daklozen). Daarom willen wij dat alle minimuminkomens, uitkeringen en lonen
voldoende welvaartsvast zijn en blijven en zeker opgetrokken worden tot boven de
Europees vastgelegde armoederisicogrens.

22

In 2019 loopt het experiment van Femma, die de werkweek van 36u tijdelijk terugbrengt naar 30u, zonder
loonverlies en met aanwerving van vijf tijdelijke werknemers om het wegvallen van arbeidsvolume op te
vangen (een compensatie van driekwart). Voor de overige kwart wordt de organisatie zodanig aangepast dat
de taken efficiënter worden uitgevoerd. De zestig werknemers van Femma hebben daarvoor een cao
goedgekeurd. Het personeel kan in 2019 43 extra vakantiedagen opnemen, die omgezet kunnen worden in
uren om tot een effectieve 30-urenwerkweek te komen.

Acerta analyseerde arbeidscontracten van personeel bij 40.000 werknemers in België. De gegevens zijn van
2017. De contractueel vastgelegde arbeidsduur werd vergeleken met de effectief gepresteerde arbeidstijd.
Het vertrekpunt van deze oefening was de wettelijk werkweek van 38u voor een voltijdse werknemer. De
analyse van Acerta toont de impact van deeltijds werk op de gemiddelde arbeidsduur. De Belgische
werknemer heeft gemiddeld een arbeidscontract dat 84,4% van een voltijdse werknemer bedraagt; of een
gemiddelde werkweek van 32u 48’. In Vlaanderen ligt de contractuele arbeidsduur op 87,4% van een fulltime
of 33u 12’ per week. De werkelijk gepresteerde werkweek (na ziekte, vakantie, tijdskredtiet,…) geeft volgende
resultaten: de Belgische werknemer presteert 73,2% van zijn contract op jaarbasis of 24u1’ per week en dat is
63% van de wettelijke werkweek van 38u. Voor Vlaanderen gaat het om 24u15’ per week. Zie: Werkweek stopt
al na 24 uur, De Standaard, 29/10/2018.
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De economie heeft bovendien alle talenten nodig, dus is het aangewezen om alle
(elders en eerder verworven) competenties in te zetten voor ‘de juiste vrouw/man op
de juiste plaats’, zonder enige vorm van discriminatie.
De informatie van het analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van werknemers
in ondernemingen in het kader van de loonkloofwet mag niet langer confidentieel
zijn zodat bewijs van mogelijke discriminatie kan worden vastgesteld. Ook de
bemiddelaar, aangesteld door de werkgever, en de klager binnen een bedrijf dienen
een beschermd statuut te krijgen.
Kortom: de regering moet sterk inzetten op het wegwerken van de loon(pbaan)kloof
én de pensioenkloof v/m.

Federaal actieplan gender en werk
Vanuit de overtuiging dat de problematiek van de genderongelijkheden in de professionele
sfeer horizontaal moet aangepakt wordt, beoogde de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen
(2015-2019) de lancering van een federaal Actieplan ‘Gender en Werk’. Dit plan zou een
reeks concrete maatregelen rond vijf assen uitwerken: - de strijd tegen genderdiscriminaties
op de arbeidsmarkt, - de verbetering van de verzoening van werk en privéleven, - de strijd
tegen de loonkloof, - de bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging in de
economische besluitvorming - de deconstructie van seksistische stereotypen. Helaas is er
met het plan niets gebeurd; het is zelfs niet bekend gemaakt.
Het verslag Tewerkstelling en gender van het Adviescomité voor de Maatschappelijke
emancipatie van 13 september 2018 bevat aanbevelingen over de loonkloof v/m, het glazen
plafond, vrouwelijk ondernemerschap, de vervrouwelijking van beroepen, taakverdeling
gezin, institutionele aspecten, toegang tot de arbeidsmarkt, verloven-persoonlijke
levenssfeer, deeltijds werken en varia (werking Dienst Alimentatievorderingen,
genderanalyse bij erkenning beroepsziekten en bij opvolging langdurige ziekten).
De Vrouwenraad vraagt:
Een federaal actieplan gender en werk en de daadwerkelijke uitvoering ervan, dat rekening
houdt met het verslag Tewerkstelling en gender van het Adviescomité voor de
Maatschappelijke emancipatie van 13 september 2018.

Werkbaar en wendbaar werk
De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk wil werk flexibeler of
wendbaarder maken voor de werkgevers terwijl de werknemers meer autonomie zouden
moeten krijgen bij de organisatie van hun werk waardoor het werkbaarder kan worden.
Deze wet speelt in op de Flexicurity strategie van de EU. Een aantal instanties (o.a. Hoge
Raad voor de Werkgelegenheid, de auteurs van het Jaarboek Armoede in België,
vakbonden,…) en NGO’s (ook vrouwenorganisaties) vrezen een toenemende precariteit
voor heel wat werknemers door de toepassing van flexicurity in de arbeidsovereenkomsten
en tijdelijke overeenkomsten.
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Voor de flexibilisering van de arbeid door de arbeidsduur voorziet de wet vier maatregelen
die van toepassing zijn op werkgevers en werknemers: de annualisering van de arbeidstijd 23,
het bijkomend stelsel van vrijwillige overuren, de vorming van werknemers en het
occasioneel telewerk. Andere maatregelen kunnen nog ingevoerd worden via cao’s. De
wetgeving bevat dus basisregels: in principe niet meer dan 8 werkuren per dag en
gemiddeld 38 per week. Het systeem van overuren lag vóór de wet op 78 of 97 uren en sinds
de wet van 5 maart 2017 is de grens opgetrokken tot 143 overuren, eventueel hoger via een
cao. Nieuw is het begrip ‘vrijwillige’ overuren. De werknemer kan via schriftelijk akkoord
overeenkomen om nog 100 overuren per kalenderjaar te presteren, als mogelijkheid om het
loon aan te vullen.
Flexibilisering via de duur van de arbeidsovereenkomst gaat over de uitzendovereenkomst
voor onbepaalde tijd. Vóór de wet van 2017 fungeerde uitzendarbeid als een vorm van
depannage voor de werkgever. De werknemer verbond zich tegenover een uitzendbureau
om tegen een loon een tijdelijke arbeid te verrichten bij een of meer werkgevers.
De vraag is hoeveel het uurloon zal bedragen dat uitzendbureaus tijdens de
inactiviteitsperiodes aan de uitzendkrachten zullen betalen. De uitzendkracht heeft immers
recht op een minimum gewaarborgd uurloon voor de periode dat hij niet ter beschikking
wordt gesteld van een gebruiker. De auteurs van Armoede in België Jaarboek 2017 (p. 67)
vragen zich af of het gevoel van precariteit van uitzendkrachten zal toenemen, inclusief de
mogelijkheid om bepaalde opdrachten te weigeren. De kans bestaat ook dat uurroosters
onzekerder worden en dat werknemers minder kansen krijgen om zich aan te passen aan
uiteenlopende en opeenvolgende opdrachten.
Een andere verandering is de afwijking van het verbod op nachtwerk (uitgevoerd
tussen 20 uur en 5 uur) voor de uitvoering van logistieke en ondersteunende diensten met
met betrekking tot e-commerce-activiteiten. In het verleden werd een soortgelijke
afwijking toegepast binnen bepaalde sectoren. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om
nachtwerk uit te voeren in alle bedrijven actief in e-commerce-activiteiten, ongeacht de
sector waartoe ze behoren.
Om de drie jaar peilt de Werkbaarheidsenquête in Vlaanderen naar het aandeel
van de jobs met het kwaliteitslabel ‘werkbaar werk’; zie www.werkbaarwerk.be.

23

Het biedt de werkgever de mogelijkheid om de werktijden en dienstregelingen van de werknemers aan te
passen in functie van de veranderende noden binnen het bedrijf. Deze variabiliteit blijft beperkt, waarbij
de duur van een werkdag in meer of minder drukke periodes kan niet meer dan 2 uur verschillen van een
normale werkdag en 5 uur van een normale werkweek. Ook het gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet over
een periode van 12 maanden gelijk blijven. Alleen bedrijven met een collectieve overeenkomst, die de
mogelijkheid van deze verschillende tijdschema’s vermelden, kunnen annualisering toepassen.
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Werk met het label ‘werkbaar’ moet aan vier voorwaarden voldoen: het leidt niet tot
(problematische) werkstress, er is een evenwicht met het privéleven, het biedt voldoende
leerkansen en blijft motiverend.
De werkbaarheidsgraad is toegenomen van 52,3% in 2004 tot 54,6% in 2013; bij mannen
van 53,2% tot 56,9% en bij vrouwen van 51,4% tot 52,6%. Het Toekomstpact Vlaanderen
2020 streeft naar een werkbaarheidsgraad van 60% in 2020.
Uit de bevraging van ca. 17.000 werknemers in 2013 blijkt dat er een klein verschil is tussen
mannen en vrouwen wat de werk-privébalans betreft. 88,5% van de vrouwen en 89,9% van
de mannen hebben een goede werk-privébalans en respectievelijk 11,5% en 10,1% hebben
een problematische werk-privébalans. Alleenstaanden met kinderen hebben het moeilijker
op dit vlak.
De Vrouwenraad vraagt:
De indicator werkbaarheidsgraad mag wat ambitieuzer. Stoelt nu te veel op gemiddelden
en laat onvoldoende mogelijkheid om bepaalde groepen te filteren.
30% van de werknemers heeft werkstress. Verhoudingsgewijs hebben meer vrouwen
(31,6%) dan mannen (26,7%) problemen met werkstress.
Mannen komen vaker dan vrouwen terecht in een weinig motiverende job. 20,1% van de
mannen heeft weinig motiverend werk, tegenover 16,3% bij de vrouwen.
Op het vlak van leermogelijkheden is het verschil kleiner. 18,9% van de vrouwen heeft
onvoldoende leerkansen tegenover 16,9% van de mannen.
De Vrouwenraad heeft er in het kader van de werk-privébalans al eerder op gewezen dat
een behoorlijke werktijdenflexibiliteit voor werknemers hen kunnen helpen om een
evenwicht tussen beroepsleven en persoonlijk leven te vinden maar dat leidt nog niet
noodzakelijk naar een hoge gendergelijkheid in de tewerkstelling. Zolang
werktijdenflexibiliteit als een "vrouwelijke" vorm van arbeidstijdorganisatie wordt
beschouwd, zoals bijvoorbeeld het systeem van de deeltijdse arbeid, zullen flexibele
werktijdregelingen de verschillen tussen vrouwen en mannen eerder accentueren dan
veranderen (loonkloof v/m en loopbaankloof). Deze flexibele werktijden zouden het best
kaderen binnen het combinatiemodel/een feministische economie; met een gemiddeld
kortere werkweek van bijvoorbeeld 30 uur.
De Vrouwenraad vraagt:
Een tussentijdse evaluatie van de wet wendbaar – werkbaar werk vanuit genderperspectief:
- In welke mate zijn er meer overuren zonder inhaalrust?
- Welke werknemers maken vrijwillig gebruik van de 100 overuren?
- In welke mate is er een toename of daling van nachtarbeid en in welke sectoren?
- Is er een link met een daling of stijging van burn-outcijfers?
- …
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Positieve acties in de privé-sector
De minderheidsregering (januari 2019) heeft nog een aantal maatregelen in het kader van
de arbeidsdeal in petto. Eén ervan is de maatregel waardoor werkgevers positief zouden
mogen discrimineren via een Koninklijk Besluit (goedgekeurd door de ministerraad op 10
januari 2019). Bedrijven kunnen acties ondernemen om vrouwen, ouderen en mensen met
een handicap onder strikte voorwaarden een duwtje in de rug te geven zonder beschuldigd
te worden van discriminatie. Op die manier komt België tegemoet aan de EU-richtlijnen
2006/54 (gender), 2000/43 (ras) et 2000/78 (andere criteria).
De Vrouwenraad vraagt:
In het kader van het toekomstig (?) KB/KB’s positieve actie: de invoering van een strategie
voor de ontwikkeling en de opvolging van positieve acties.

Flexi-jobs
Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling waarbij een gepensioneerde of een werknemer
die minstens 4/5 werkt bij één of meerdere andere werkgevers (gedurende 3 kwartalen
voorafgaand aan de flexi-job), aan zeer gunstige voorwaarden kan bijverdienen in bepaalde
sectoren. De flexi-werknemer krijgt een nettoloon, waarop geen belastingen of sociale
bijdragen betaald worden. Er is geen beperking op het aantal uren dat iemand als flexiwerknemer mag presteren en ook geen limiet op wat je mag bijverdienen. Per jaar kan de
flexi-werknemer 6.130 euro onbelast bijverdienen of 510,83 euro per maand. Er moet geen
arbeidscontract worden opgesteld.
Sectoren die flexi-jobs kunnen inzetten waren aanvankelijk de horeca (sinds 1 december
2015) en de detailhandel (supermarkten, kledingzaken, slagers, bakkers…). Het
zomerakkoord van 2017 breidde het systeem uit naar gepensioneerden en de handel.
Zaken die onder volgende paritaire comités vallen kunnen flexi-jobbers inzetten:
-PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij
-PC 119 van de handelaars in voedingswaren
-PC 201 van de zelfstandige kleinhandel
-PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
-PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven
-PC 311 voor de grote kleinhandelszaken
-PC 312 voor de warenhuizen
-PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
-PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven
opgesomde PC’s of de horeca (PC 302)
Het zomerakkoord 2018 creëerde nog een uitbreiding. De sector van de vrije tijd zoals
sportclubs, jeugdanimatie, sociaal toerisme doet vaak een beroep op vrijwilligers omdat ze
er moeilijk in slaagt om vaste krachten aan te werven omwille van beperkte financiële
middelen. Er bestond al langer een grijze zone tussen vrijwillig engagement en betaalde
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arbeid. De uitbreiding van het stelsel laat nu toe dat bijvoorbeeld sporttrainers of bepaalde
vrijwilligers in de welzijns- en cultuursector ook een flexi-job kunnen uitoefenen. Idem voor
de deeleconomie, dus voor diensten van “burger tot burger”.
Het wettelijk minimum flexi-loon bedraagt 9,88 euro per uur. Dat is 9,18 euro loon en
0,70 (7,67%) euro vakantiegeld dat de flexi-werknemer meteen krijgt. De flexi-werknemer
kan met de werkgever onderhandelen over een hoger loon. Op dit flexi-loon betaalt de
flexi-werknemer geen sociale bijdragen en geen belastingen. Brutoloon = nettoloon. Er is
geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen omdat je dit loon ook niet hoeft aan te
geven in je belastingbrief. Dit statuut geeft ook toegang tot enkele sociale rechten, zoals
werkloosheid, pensioen, vergoedingen wegens beroepsziekte, enz.).
De flexi-jobber tekent een “raamovereenkomst” waarin de job die hij/zij misschien zal doen
wordt beschreven en hij/zij verklaart dat dat werk te willen doen. Het is als het ware een
soort ‘oproepcontract’. Vervolgens roept de werkgever de werknemer naargelang de nood.
Een raamovereenkomst bevat geen enkele verplichting om een beroep te doen op de flexijobber. De willekeur van de werkgever is het uitgangspunt. Als die een beroep doet op de
flexi-jobber, gebeurt dat op basis van een geschreven of mondelinge overeenkomst van
bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. De flexi-jobber heeft wel altijd het
recht om niet op de oproep in te gaan.
De werkgever betaalt aan de RSZ enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25 procent.
Voor de loonberekening zijn er sectorale toeslagen voor zondagen en feestdagen en
nachtwerk, beide eveneens belast aan 25 procent.
In maart 2018 klusten 30.528 Belgen bij onder het fiscaal gunstige systeem van flexi-jobs,
onder wie ook 1.944 gepensioneerden. 24
In de Horeca zijn er uitbaters die hun personeel van voltijds op vier vijfde zetten en de
overige een vijfde werken ze als-flexi-werknemer in één van hun andere zaken.
Mini-jobs en maxi-flexibiliteit
Het is nu mogelijk dat een werknemer met een flexi-job aan andere loon- en
arbeidsvoorwaarden werkt dan iemand op dezelfde werkplek met dezelfde functie die een
regulier contract heeft. Voor de Vrouwenraad komt dit als onrechtvaardig over. Het lijkt ons
oneerlijke concurrentie voor voltijds werkende werknemers, voor zelfstandigen en
freelancers. De criteria zijn vaag opgesteld zodat werkgevers er alle kanten mee op kunnen.
Collectieve onderhandelingen voeren wordt moeilijker. De voordelen voor de werkgevers
nemen toe. Het systeem bedreigt volgens ons ook volwaardige banen en zorgt voor minder

24

Meer dan 1.500 flexi-jobs in kleinhandel, De Standaard, 13/03/2018.
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inkomsten in de sociale zekerheid. Dat betekent minder geld voor zieken, werklozen en
gepensioneerden.
De Vrouwenraad vraagt:
Jaarlijkse statistieken van het aantal flexi- werknemers naar geslacht; de sector waarin ze al
4/5de tewerkgesteld zijn; het aantal gepensioneerde flexi-jobbers v/m en de sector waarin ze
als flexi-jobber actief zijn v/m.

Jobtypes en welbevinden
Een Analyse aan de hand van de European Working Conditions Survey EWCS 2015
(Eurofound) brengt volgende gegevens aan het licht over de jobkwaliteit in België:
Op basis van 22 indicatoren van jobkwaliteit werden zes jobtypes - profielen van jobs met
een specifieke combinatie van jobkenmerken en onderlinge interrelaties - gevonden door
een Latent Profile analyse op de samengevoegde datasets van de EWCS 2010 en 2015. Voor
twee van deze jobtypes lijkt de jobkwaliteit goed tot uitstekend te zijn, namelijk ‘verzadigd
werk’ - met hoge scores voor het merendeel van de jobkenmerken- en ‘evenwicht werk’ waarbij er een gebalanceerd patroon te zien is van autonomie en keuzemogelijkheden en
werkvereisten als werkdruk en flexibiliteitseisen. Ook voor het derde jobtype, ‘omkaderd
werk’ is er een algemeen gunstig beeld van jobkwaliteit. Het deeltijds karakter, samen met
de langere verloning en beperktere loopbaankansen zijn de belangrijkste aspecten die hier
wegen op de jobkwaliteit. De cluster ‘werk met beperkte omkadering en
ontwikkelingskansen’ toont een combinatie van gunstige en verscheidene ongunstige
jobkenmerken, waaronder deeltijds werk, lage lonen, beperkte sociale ondersteuning en
hogere mate van asociaal gedrag, wat resulteert in een minder gunstig algemeen beeld van
de jobkwaliteit in de jobtype. Voor de twee laatste jobtypes zijn er meer uitgesproken
negatieve elementen voor de jobkwaliteit. Bij ‘zwaar repetitief en flexibel werk’ hebben
voornamelijk het fysiek zware werk, alsook hoge werkdruk, hoge mate van repetitief en
risicovol werk en de hoge flexibiliteitseisen een negatieve invloed op de algemene
jobkwaliteit. Voor de cluster ‘laagwaardig werk’ is het beeld over de gehele lijn negatief.
Hier zijn er geen gunstige jobkenmerken als compensatie voor de negatieve jobkenmerken
in dit jobtype.
Mannen en vrouwen werken niet in dezelfde functies en jobtypes. Mannen werken veel
meer dan vrouwen ofwel in de zeer goede jobtypes (‘verzadigd werk‘ of ‘evenwichtig werk‘)
of in de uitgesproken slechte jobtypes (‘zwaar repetitief en flexibel werk‘ of ‘laagwaardig
werk‘). Vrouwen daarentegen werken vaker in ‘omkaderd werk‘ of ‘werk met beperkte
omkadering en ontwikkelingskansen‘ dan mannen. Tussen 2010 en 2015 is er een
aanzienlijke verandering voor mannen in de types werk die ze doen. Waar in 2010 mannen
voornamelijk ‘evenwichtig werk’ of ‘zwaar repetitief en flexibel werk’ deden, nemen in 2015
‘verzadigd werk’ en ‘evenwichtig werk’ wel duidelijk de bovenhand. Voor vrouwen is er een
we een minder uitgesproken verandering. In 2015 steeg het aantal vrouwen in ‘verzadigd
werk’, ten koste van voornamelijk ‘evenwichtig werk’.
Deze studie toont aan dat de relaties tussen precaire arbeid en de gezondheid en het welzijn
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van werknemers niet kunnen verwaarloosd worden. Bovendien is precaire arbeid sociaal erg
ongelijk verdeeld. Uit de resultaten is op te maken dat het belangrijk is om beleidslijnen te
ontwikkelen die een precarisering van de arbeid tegengaan. Dat kan onder andere door de
inspraak van werknemers te vergroten en te focussen op opleidingsmogelijkheden, maar
ook door ervoor te zorgen dat de flexibilisering van werktijden onder (collectieve) controle
blijft. Hierbij moet er extra aandacht besteed worden aan kwetsbare groepen zoals
vrouwen, jongeren en laagopgeleide werknemers. 25
De Vrouwenraad vraagt:
Een herhaling van het onderzoek naar de jobkwaliteit in België voor de periode 2016-2021.

Verlofstelsels
Zie verder bij sociale zekerheid.

Deeltijdarbeid
De verschillende stelsels van deeltijds werk worden geregeld in verschillende wetten en
Koninklijke Besluiten.
In het Belgisch Loonkloofrapport 2017 lezen we dat deeltijdwerkers veelal minder goed
betaalde banen hebben dan voltijdse werknemers: het gaat vaak om minder goed betaalde
functies in sectoren met lage lonen. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen.
Deeltijds werkende vrouwen blijken met een dubbele achterstand te kampen: enerzijds als
vrouw, anderzijds als deeltijdwerker. De kloof tussen deeltijds en voltijds werkende mannen
nam lichtjes toe. De kloof tussen deeltijds en voltijds werkende vrouwen nam aanzienlijk
toe van 8% in 2010 tot 13% in 2014, voor de privésector en de semipublieke sectoren. Ten
opzichte van deeltijds werkende mannen is het loonverschil 0,35 euro in het nadeel van
deeltijds werkende vrouwen of een kloof van 2%.
Er mag echter niet vergeten worden dat deeltijds werken niet zomaar een kwestie van
persoonlijke voorkeur is. Voor veel mensen is deeltijds werk een noodoplossing. 9% van de
deeltijds werkende vrouwen en 14% van de deeltijds werkende mannen gaf aan geen
voltijdse betrekking te hebben gevonden. Voor 13% van de vrouwen en 15% van de mannen
wordt de gewenste job enkel deeltijds aangeboden. Gezondheidsproblemen, stress op het
werk, of herstructureringen zijn samen voor 7% van de vrouwen en 11% van de mannen de
reden om deeltijds te werken. Als daar de mensen bijgerekend worden die de zorg voor
kinderen of andere afhankelijke personen op zich nemen, omdat gepaste opvang ontbreekt
of onbetaalbaar is, komen we aan een totaal van 49% van de deeltijds werkende mannen en
40% van de deeltijds werkende vrouwen voor wie dit deeltijds werk niet anders kan. Voor
49% van de deeltijds werkende vrouwen vormde de combinatie tussen werk en privéleven
25
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de hoofdreden om deeltijds te werken. Bij mannen was dit 23%. De zorg voor kinderen of
andere afhankelijke personen werd hierbij veel vaker door vrouwen dan door mannen
vermeld. De combinatie met een andere betrekking, studies, of een (brug-)pensioen werd
dan weer vooral door mannen gemaakt: 21% mannelijke deeltijdwerkers gaf één van deze
redenen op. Bij vrouwen was dat maar 7%. Slechts 8% van de vrouwelijke en 7% van de
mannelijke deeltijdwerkers wensten geen voltijdse betrekking (Belgisch Loonkloofrapport
2017).
In 2016 werken voor het eerst meer vrouwen vier vijfde dan halftijds’ en op dertig jaar tijd is
het aantal deeltijdse jobs spectaculair gegroeid maar deeltijds werken blijft vooral een
vrouwelijke aangelegenheid. 26
45% van de werkneemsters werkt deeltijds tegenover 9,5% van de werknemers. Deeltijds
werken heeft impact op het loon, op de opgebouwde socialezekerheidsrechten, op
opleidings- en promotiemogelijkheden.
De manier waarop de federale overheid omgaat met deeltijds werk gaat in tegen de geest
van de wetten van 23 juni 1981 en van 5 maart 2002 en de CAO nr.35 en 35 bis. Deze teksten
waarborgen de rechten van de deeltijdse werknemers proportioneel aan hun arbeidstijd. De
uitholling van het systeem van deeltijds werken om aan de werkloosheid te ontsnappen met
een inkomensgarantie-uitkering, gaat in tegen de geest van de regelgeving. Dit betekent
een financieel verlies voor deeltijdse werknemers, zowel tijdens de beroepsactieve
loopbaan als wanneer men met pensioen gaat of eventueel een werkloosheidsuitkering
moet ontvangen.
De Vrouwenraad vraagt:
- Deeltijds werkenden individueel te informeren over de gevolgen van hun keuze en
hun rechten zowel wat betreft het arbeidsrecht als de sociale zekerheidsrechten
(vooral hun pensioenrechten). Deze info kan bijvoorbeeld bij de loonbrief gevoegd
worden.
- De reglementering leren kennen en systematisch toepassen om werknemers toe te
laten om hun arbeidsovereenkomst te herzien om de duur ervan te verlengen
wanneer hij of zij gedurende een kwartaal gemiddeld meer dan één uur meer
gewerkt heeft per week.
- Meer flexibiliteit in de verlofstelsels zodat het aandeel deeltijds werkenden kan
dalen. De wet wendbaar en werkbaar werk: de invoering van glijdende werktijden in
de ondernemingen zou een positieve impact kunnen hebben op de gelijkheid tussen
mannelijke en vrouwelijke werknemers en de work life balance. De invoering van
dergelijke werktijden biedt immers een grotere flexibiliteit aan de werknemer voor
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het organiseren van zijn dag. Zo kan hij zijn werktijden beter aanpassen in functie
van de uren van de scholen en/of crèches. Hij kan eveneens zijn mobiliteit optimaal
beheren (bijvoorbeeld sommige verplaatsingen verschuiven om de files de
vermijden). Tenslotte kan hij bepaalde dagen meer uren presteren en minder op
andere dagen. Deze maatregel kan een impact hebben op de deeltijdse arbeid.
Sommige werknemers maken immers de "keuze" voor deeltijdse arbeid om hun
werkuren te kunnen aanpassen aan de noden van de organisatie van het gezin);
De behandeling van deeltijds werk naar de geest van de wetten van 23 juni 1981 en
van 5 maart 2002 en de CAO nr.35 en 35 bis.

Zwangerschap en moederschap
Meer dan een derde van de bij het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen
ingediende meldingen (klachten en vragen voor info) in verband met tewerkstelling hebben
met zwangerschap/moederschap te maken. De klachten gaan over niet-aanwerving en
ontslag.
De studie van het IGVM ‘Zwangerschap en moederschap op het werk’ van 2017 onderzocht
ervaringen van sollicitanten, werkneemsters en zelfstandige onderneemsters. Het blijkt dar
drie op vier werkneemsters werden geconfronteerd met ten minste één vorm van
discriminatie, benadeling of spanning op het werk.
Concreet ondervond 12% van de werkneemsters van de onderzoeksgroep benadeling op
financieel of carrièrevlak naar aanleiding van haar zwangerschap; 10% werd naar aanleiding
van haar zwangerschap negatiever geëvalueerd dan voorheen en bij één op de vijf
werkneemsters werd het recht op moederschapsrust niet gerespecteerd.
De studie toont aan dat bepaalde factoren een rol spelen bij het ontstaan van discriminatie ,
benadeling, ongelijke behandeling en spanningen.
Het arbeidsstatuut van de werkneemster speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol. Zo lopen
hoger bedienden en kaderleden twee maal vaker een promotie, loonsverhoging of kans op
een opleiding of contractverlening mis als anderen. Arbeidsters worden dan weer vier keer
vaker ontslagen dan bedienden en meer dan drie keer vaker dan hogere bedienden of
kaderleden.
Hoe precairder het soort arbeidsovereenkomst, des te meer werkneemsters het slachtoffer
dreigen te worden van discriminatie. Zo werd 40% van de vrouwen die in interim werkten,
en 27% van de vrouwen met een tijdelijk contract geconfronteerd met benadeling op
financieel en carrièrevlak omwille van de zwangerschap tegenover slechts 9,7% van de
werkneemsters met een arbeidscontract van onbepaalde duur.
De nationaliteit is een andere factor die een belangrijke rol speelt: 21% van de
werkneemsters met een niet-Belgische nationaliteit werd plots geconfronteerd met
negatievere evaluaties tijdens hun zwangerschap, tegenover 10% in het algemeen. Hun
recht op moederschapsrust wordt ook significant vaker geschonden.
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Ook de gezondheidstoestand of fysieke beperkingen zijn risicofactoren. Werkneemsters
met een handicap, fysieke beperking of ziekte die zwanger worden, hebben vier maal meer
kans op ontslag (19%) of het plots veel negatiever geëvalueerd worden dan voorheen (39%)
en drie maal meer kans op spanningen met hun overste (42%) in vergelijking met gezonde,
zwangere werkneemsters. Vrouwen die een moeilijke zwangerschap doormaken en daar
veel gezondheidsproblemen van ondervinden lopen significant meer kans om
gediscrimineerd te worden. In vergelijking met vrouwen bij wie de zwangerschap
probleemloos verloopt, liggen die cijfers twee tot zes maal hoger.
Eén op de drie zelfstandige vrouwen geeft aan dat haar zwangerschap een ongunstig tot
zeer ongunstig effect had op haar zaak. Bijna de helft (46%) van de zelfstandigen in het
onderzoek werkte minder dan vóór haar zwangerschap. Gemiddeld bedroeg die
vermindering meer dan 10 uur per week. Daarenboven voelde één op de zes zich soms
uitgesloten en eenzaam. Vier op tien konden hun werk er niet altijd meer goed door doen.
Uit het onderzoek blijkt dat het minder gunstige statuut en de beperktere rechten van
zelfstandige vrouwen tot een sterk gevoel van onrechtvaardigheid leiden, vooral wanneer
men geconfronteerd wordt met collega’s in loondienst, zowel wat de duur van het verlof
betreft, de uitkeringen, de risico's voor de gezondheid van moeder en kind als het gebrek
aan mogelijkheden om ouderschaps- en borstvoedingsverlof op te nemen.
De wetgeving ter bescherming van zwangere vrouwen is niet van toepassing op vrouwen
die een IVF-behandeling ondergaan.
De Vrouwenraad vraagt:
- Dat de overheid werkgevers aanspoort om discriminaties op basis van geslacht en
moederschap uit te bannen.
- Werkneemsters die terug uit zwangerschap komen moeten dezelfde
arbeidsvoorwaarden hebben als voordien en genieten van verbeteringen die zijn
doorgevoerd tijdens de werkverwijdering en/of moederschapsverlof. Voor
werkgevers die zich daar niet aan houden moet een sanctie voorzien worden (in het
kader van de wet van 16 maart 1971).
- Dat de sociale partners een oplossing zoeken voor vrouwen die een IVF-behandeling
volgen met betrekking tot het waarborgen van hun rechten als werknemer.
Het IGVM vraagt:
- Beschermende wetgeving meer bekend maken en beter doen naleven
- Vervanging van afwezige personeelsleden
- Bescherming en rechten van zelfstandigen uitbreiden
- Een gericht beleid voor laag opgeleide vrouwen
- Risicoanalyses transparanter maken
- Sensibiliseren rond borstvoedingspauzes en –verlof
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Zwangerschapsdiscriminatie monitoren

Opleiding en vorming
De omvang van de gevolgde vormingsactiviteiten wordt als een belangrijke investering
aanzien om door het beleid vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Het aantal gevolgde
vormingsactiviteiten wordt daarom gemeten en gewaardeerd waardoor een bijsturing en
efficiënte afstemming van het beleid mogelijk wordt. De Enquête Volwasseneneducatie
heeft als doel om de participatie van de Belgische bevolking aan levenslang leren te meten.
In de enquête wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds formeel en niet-formeel
onderwijs en anderzijds informeel leren. De enquête vindt om de vijf jaar plaats.
De belangrijkste conclusies voor 2016 waren:
- Het aandeel van de bevolking tussen 25 en 64 jaar dat minstens één formele of nietformele opleiding in de laatste twaalf maanden heeft gevolgd bedraagt 45% in
België.
- Ongeacht de vorm van leren neemt het aandeel van de bevolking dat hieraan
deelneemt af naarmate de leeftijd toeneemt.
- Hoe hoger opgeleid, hoe groter de kans dat men aan één of andere vorm van
formeel of niet-formeel leren deelneemt.
- Werklozen nemen vaker dan de rest van de bevolking deel aan formeel leren.
- Bijna 3 van de 4 niet-formele opleidingen zijn werkgerelateerd (72%).
Het aandeel van de volwassen bevolking dat een formele, niet-formele en informele
opleiding heeft gevolgd in de laatste 12 maanden, volgens leeftijdsklasse en geslacht
bedroeg in 2016:
- Formele opleiding: 6,1% van de mannen en 7,5% van de vrouwen
- Niet-formele opleiding: 40,6% van de mannen en 42,2% van de vrouwen
- Informeel leren: 63,1% van de mannen en 62,4% van de vrouwen.
De populairste formele opleidingen hebben betrekking op gezondheid (22%), gevolgd door
business, bedrijfsbeheer en rechten (17%) en kunst- en menswetenschappen (16%).
Bij niet-formeel leren behoren ook gezondheid (16%) en business, bedrijfsbeheer en
rechten (17%) tot de top drie. De sector van informatie en communicatietechnologie komt
in derde plaats (15%). 27
De sociale balans is ook een waardevolle statistische bron met betrekking tot de
inspanningen die de ondernemingen ieder jaar leveren voor de opleiding van hun
werknemers. In de jaarlijkse analyses van de Nationale Bank staan de gegevens over:
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Statbel. Thema Werk- opleiding en onderwijs. Volwasseneducatie.
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- deelnemers aan een opleidingsactiviteit in % van de gemiddelde werkgelegenheid
per formele opleiding (inclusief sectoren), per informele opleiding en per initiële
opleiding;
- aan de opleidingsactiviteiten bestede uren in % van de gewerkte uren;
- aan opleidingsactiviteiten verbonden netto-kosten in % van de personeelskosten
De gegevens zijn niet v/m uitgesplitst gepubliceerd.
De Vrouwenraad vraagt:
- Een herhaling van de Enquête Volwasseneneducatie in 2021.
- Dat de analyse van de sociale balans door de Nationale Bank ook naar geslacht
opgesplitste gegevens bevat over deelnemers aan opleidingsactiviteiten, de bestede
uren, de netto-kosten.
- Dat de sociale partners gelijke toegang voor vrouwen en mannen bevorderen op het
vlak van interne en externe opleidingen.

Elders en eerder verworven competenties
Het reeds bestaande systeem waarbij enerzijds personen die - om welke reden dan ook niet over het vereiste diploma beschikken de mogelijkheid krijgen om via een examen aan
te tonen dat ze wel over de nodige competenties beschikken (EVC-procedure met
instapkaart) is verder geoptimaliseerd. Er is ook de mogelijkheid voorzien om voor
knelpuntfuncties af te stappen van de diplomavereiste en ook personen toe te laten tot de
selectie die niet over het diploma beschikken maar wel over een aantal jaren relevante
ervaring (procedure schaarste op de arbeidsmarkt). Dit competentie-en talentgericht
systeem valoriseert ervaring en competenties voor iedereen.
Het Koninklijk Besluit van 29 januari 2013 bepaalt dat de instapkaart ook voor contractuele
functies mogelijk werd. De afwijkingsmogelijkheid via ‘schaarste’ is tot op heden nog niet
mogelijk voor contractuele functies.
Bij elke analyse van een thema of elk regelgevend dossier wordt de genderdimensie
bevraagd en dit zal ook voor toekomstig reglementaire initiatieven gebeuren.

Vrouwen met een handicap
Het advies van het Economisch en Sociaal Comité over De situatie van vrouwen met een
handicap [verkennend advies op verzoek van het Europees Parlement] van 11 juni 2018
stelt:
- De globale participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt blijft veel lager dan
die van mannen (46,6 % tegen 61,9 %). Op de arbeidsmarkten in alle lidstaten is nog
steeds sprake van een aanzienlijke gendersegregatie. Vrouwen met een handicap
worden evenwel veel meer uitgesloten van de arbeidsmarkt. Volgens de
gendergelijkheidsindex 2015 van het Europees Instituut voor gendergelijkheid heeft
slechts 18,8 % van de vrouwen met een handicap in de EU werk, tegenover 28,1 %
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van de mannen met een handicap. De hoge werkloosheidsgraad bij vrouwen met
een handicap blijft onaanvaardbaar, aangezien dit ertoe leidt dat zij een groter risico
lopen op armoede en sociale uitsluiting. Vrouwen en meisjes met een handicap
stuiten op grotere problemen wanneer zij zich op de arbeidsmarkt willen begeven,
wat het voor hen moeilijker maakt een normaal en onafhankelijk bestaan op te
bouwen. Bovendien worden zij vaak onderbetaald. Belemmeringen voor de
mobiliteit en de sterkere mate van afhankelijkheid van familieleden en
mantelzorgers moeten worden overwonnen om hun actieve participatie in het
onderwijs en op de arbeidsmarkt en in het sociale en economische leven van de
samenleving te stimuleren.
Gezien de hoge werkloosheid en inactiviteit op de arbeidsmarkt bij vrouwen met een
handicap, moeten de EU en haar lidstaten brede en positieve maatregelen voor
vrouwen met een handicap ontwikkelen, opdat zij een opleiding, een stageplaats of
een vaste baan kunnen vinden, en om gelijk loon voor gelijk werk, evenwaardige
carrièremogelijkheden, aanpassingen op de werkplek en een evenwicht tussen werk
en privé te bevorderen. Vrouwen met een handicap moeten, op dezelfde basis als
anderen, het recht hebben op rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden,
inclusief gelijke kansen en gelijke beloning voor gelijkwaardig werk.
Het EU-instrument voor microfinanciering en het Europees Sociaal Fonds ter
bevordering van werkgelegenheid en sociale inclusie indachtig, dienen er meer
mogelijkheden te komen voor vrouwen met een handicap om als zelfstandige of
ondernemer te werken, gelijkelijk te worden vertegenwoordigd in raden van bestuur
van ondernemingen, sociale ondernemingen op te zetten of een eigen zaak op te
starten. Vrouwen met een handicap moeten gelijke rechten op financiële steun
hebben gedurende de hele levenscyclus van het bedrijf, en moeten als bekwame
ondernemers worden gezien. In dit verband moeten voor vrouwen met een handicap
die ondernemer zijn, ook in plattelandsgebieden, positieve maatregelen worden
uitgewerkt in de vorm van zachte leningen, microkredieten en niet-terugvorderbare
subsidies.
De stijging van het aantal mensen met een handicap zal de last van mantelzorgers
vergroten, met name van familieleden, voornamelijk vrouwen, die zich gedwongen
zien om minder te gaan werken of de arbeidsmarkt zelfs geheel te verlaten om voor
afhankelijke familieleden te zorgen.
De EU en de lidstaten moeten, aan de hand van doeltreffende maatregelen op grond
van specifieke behoeften, een beter evenwicht tussen werk en privé promoten voor
vrouwen met een handicap en mantelzorgers van personen met een handicap. In dit
verband kan worden gedacht aan meer loontransparantie, aangepaste
aanwervingsprocedures en socialezekerheidsbetalingen, flexibele werkuren of
deeltijds thuiswerken, een evenwicht tussen met de handicap verbonden kosten van
het moederschap en de zorg voor anderen met grote steunbehoeften, en universele
toegang tot betaalbare, kwaliteitsvolle ondersteunende diensten op verschillende
momenten van de dag, bijvoorbeeld voor kinderopvang of zorgdiensten voor
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ouderen en anderen met grote steunbehoeften.
De EU en de lidstaten moeten vrouwen met een handicap en gezinnen van personen
met een handicap opnemen in de voorgestelde richtlijn betreffende het evenwicht
tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, alsook in andere
beleidsmaatregelen ter verbetering van dat evenwicht.
Vrouwen met een handicap botsen ook op specifieke obstakels voor een
gelijkwaardige participatie op de werkplek, zoals seksuele intimidatie, ongelijk loon
en gebrekkige verhaalmogelijkheden omdat hun vorderingen vaak vanuit een
discriminerende attitude worden verworpen. De EU en de lidstaten moeten ook
voorzien in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor vrouwen met een
handicap en mantelzorgers van personen met een handicap, waaronder
bescherming tegen pesten en verhaalmogelijkheden bij klachten. Pesten op het
werk moet worden voorkomen door het aannemen van doeltreffende protocollen
tegen pesten, conform de toepassing van EU-Richtlijn 2000/78.

Het Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer ziet gender in zijn
Verslag over Gender en werk (13 september 2018) als een transversaal gegeven maar er
moet aandacht zijn voor verschillende doelgroepen: jongeren, personen met een handicap,
oudere personen en laag gekwalificeerde personen.
De Hoge Raad voor Werkgelegenheid (HRW) vindt dat de begeleiding naar werk niet enkel
betrekking moet hebben op de werklozen, maar ook op steuntrekkenden van de OCMW’s
en invaliden of personen met een handicap. De gewestelijke diensten voor
arbeidsbemiddeling werken al in die zin, in overleg met hun andere gesprekspartners
(RIZIV, lokale overheid, werkgevers, enz.). Dat beleid moet volgens de HRW worden
aangehouden en zelfs geïntensiveerd.28
Door de introductie van het principe van de handistreaming moeten alle ministers en hun
administraties bij elke beleidsmaatregel rekening houden met de impact die een bepaalde
maatregel zou kunnen hebben op personen met een handicap. Die transversale en
doelgerichte aanpak zou in principe een toenemende activiteitsgraad op de werkvloer
moeten in de hand werken.
De Vrouwenraad vraagt:
De ministers moeten bij de toepassing van het principe van handistreaming in hun
beleidsnota’s, -brieven en -maatregelen ook rekening houden met de genderinvalshoek.
We staan ook achter de beleidsaanbevelingen van GRIP vzw: 29
28

file:///C:/Users/hmo/Downloads/HogeRaadWerkgelegenheid-verslag2018.pdf Hoger Raad
Werkgelegenheid,
29

GRIP sluit aan bij UNIA en het Minderhedenforum in de vraag naar bindende positieve acties op de
arbeidsmarkt, 07/05/2018; GRIP, Assistentie bij het ondernemen met een handicap, thuis en op het werk.
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Er moet meer budget worden vrijgemaakt om al de communicatietechnologie en
andere technologie die nodig zijn om barrières die ondernemers met een handicap
ondervinden te overwinnen te subsidiëren.
Tegemoetkomingen van de overheid om de lagere rentabiliteit bij ondernemers met
een handicap op te vangen.
De toegang tot een bijberoep verenigbaar maken met een vervangingsinkomen.
Positieve acties via een KB operationaliseren vermits ze ingeschreven zijn in de antidiscriminatiewetgeving.

We verwijzen ook naar het hoofdstukje arbeidsongeschiktheid in dit memorandum.

Vrouwen met migratie-achtergrond
Op 17 oktober 2018 stelde de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) zijn verslag over
de situatie van de immigranten geboren buiten de Europese Unie op de Belgische
arbeidsmarkt voor. 30
De werkgelegenheidsgraad van niet-EU-immigranten ligt in de buurt van 50 % volgens de
HRW. Dat niveau ligt 20 procentpunt lager dan dat van de in België geboren personen. In
vergelijking met de andere EU-landen is dat de laagste werkgelegenheidsgraad en het
derde grootste verschil.
De integratie op de arbeidsmarkt hangt onder meer af van de kenmerken van de
immigranten. Ten opzichte van het EU-gemiddelde, trekt België verhoudingsgewijs immers
meer niet-EU-immigranten aan die naar ons land komen in het kader van een
gezinshereniging of om humanitaire redenen of redenen van internationale bescherming.
Omgekeerd komen minder immigranten naar België omwille van werk of studies. Onder die
immigranten is er ook een groter aandeel laaggeschoolden.
Op basis van ramingen door de HRW kan al met al slechts 23 % van het verschil in
werkgelegenheidsgraad tussen de autochtonen en de buiten de EU geboren immigranten
verklaard worden door hun persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, gewest van de
woonplaats, scholingsniveau). Het scholingsniveau is de belangrijkste determinant. Het niet
verklaarde gedeelte kan toe te schrijven zijn aan factoren waarmee de Hoge Raad in zijn
analyse geen rekening heeft kunnen houden, bijvoorbeeld de burgerlijke staat of het aantal
kinderen die mee bepalen of men al dan niet werk heeft, dit in het bijzonder voor vrouwen.
Ook het sociaal netwerk kan een belangrijke rol spelen. De Hoge Raad vermeldt ook nog de
gevolgen van discriminatie.
De toegang tot werk is niet de enige moeilijkheid die niet-EU-immigranten ondervinden op
de arbeidsmarkt; ook de kwaliteit van de banen wordt ook ter discussie gesteld, aldus de
HRW. Ze hebben vaker een onzekere en laagbetaalde baan. Ze worden het vaakst
aangetroffen in bedrijfstakken zoals administratieve en ondersteunende dienstverlening,

30

Tien jaar om te slagen: België staat voor de uitdaging om immigranten te integreren op zijn arbeidsmarkt,
Presscenter.org, 17/10/2018.
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alsook in de horeca, de minst goed betaalde bedrijfstakken. In België lag het mediaan
equivalentinkomen van de buiten de EU geboren personen in 2016 meer dan 43 % lager dan
dat van de niet-immigranten. Hun loopbanen zijn tevens minder stabiel met meer periodes
van werkloosheid en inactiviteit. Inactiviteit komt zeer vaak voor bij vrouwelijke niet-EUimmigranten; 61 % van hen zijn huisvrouw, terwijl dat maar het geval is voor 25 % van de
niet-immigranten vrouwen.
De doeltreffendheid van de beleidsmaatregelen zal volgens de HRW moeten worden
afgemeten aan de hand van een duidelijke, ambitieuze en realistische doelstelling. Daartoe
moet rekening worden gehouden met alle buiten de EU geboren personen en niet alleen
met degenen die de nationaliteit van een land buiten de EU hebben. Het optrekken van hun
werkgelegenheidsgraad tot het huidige Europese gemiddelde lijkt aan die criteria te
beantwoorden. De Raad stelt de doelstelling 10/10 voor. Het komt erop aan de
werkgelegenheidsgraad van de buiten de EU geboren personen in 10 jaar tijd met 10
procentpunt te verhogen, dus van 52 tot 62 %. Door zijn eenvoud in formulering en followup wordt daarmee aan alle politieke en economische actoren, alsook aan de bevolking, een
duidelijke boodschap gegeven dat onverwijld moet worden opgetreden.
In het licht van de omvang en de complexiteit van de uitdaging, is de inzet van iedereen
immers noodzakelijk.
De HRW heeft daarom tien hefbomen geïdentificeerd, die berusten op twee pijlers: het
migratiebeleid dat de voorwaarden vastlegt om toegang te verwerven tot het grondgebied,
en het beleid voor de inschakeling op de arbeidsmarkt.
I. De voorwaarden inzake toegang tot het grondgebied aanpassen
1. De voorwaarden voor gezinshereniging herzien
2. Een plan tot gezinsintegratie uitwerken
3. Het vereenvoudigen van de administratieve procedures voor werkgevers en immigranten
4. Het aantrekken van ‘talenten’
5. Sneller en zonder beperking toegang hebben tot de arbeidsmarkt
II. Opnieuw nadenken over de inschakeling op de arbeidsmarkt
6. Meten om inzicht te krijgen en passende antwoorden te geven
7. Efficiënter integreren door het werk voorop te stellen
8. De erkenning van in het buitenland verworven competenties en diploma’s efficiënter en
sneller laten verlopen
9. De diversiteit bevorderen en discriminatie bestrijden
10. Lokale initiatieven coördineren
Het Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer beveelt in zijn
Verslag over Gender en werk (13 september 2018) aan dat er nog inspanningen moeten
worden geleverd worden om de participatie van vrouwen uit etnische minderheden op de
arbeidsmarkt te verbeteren door een specifiek activeringsbeleid te voeren dat het
bewustzijn bij die vrouwen wil aanscherpen, hen advies verleent, hen een opleidingsaanbod
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verstrekt enzovoort, teneinde de werkloosheidsval te kunnen vermijden.
Bij ELLA vzw liep in 2016-2017 een project ‘Gezocht: ondernemer (v). Ondernemen in
intersectioneel perspectief’ met de steun van Gelijke Kansen Vlaanderen. Op basis van hun
actieonderzoek formuleerde ELLA een reeks aanbevelingen voor organisaties en
initiatieven voor startende onderne.e.m.st.ers in Vlaanderen en Brussel, o.a.: 31
- Het bekomen van een vrijstelling voor werklozen bij de VDAB tijdens
ondernemerstrajecten als Maak werk van je zaak
- Premies voor vrouwelijke (pre-)starters
- Een uitbreiding van het aantal rentevrije leningen
- Een publiek investeringsfonds voor starters met bijzondere aandacht voor
kansengroepen
- Lagere sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep. De huidige bijdragen
zijn te hoog voor veel aspirant-onderne.e.m.st.ers, zeker kwetsbare groepen.
Het Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting 2018 stelt ook vast dat vrouwen met
migratieachtergrond nog steeds ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. De
drempels waarmee Marokkaanse vrouwen worden geconfronteerd in hun zoektocht naar
werk:
Voor eerstegeneratiemigrantenvrouwen speelt vooral: • een gebrekkige kennis van de
Nederlandse taal • een minder hoog opleidingsniveau • beperkte informatie met betrekking
tot de arbeidsmarkt • de moeilijke combinatie werk-gezin.
Tweedegeneratievrouwen ervaren vooral problemen in hun schoolloopbaan: • een gebrek
aan opvolging door de ouders door te weinig aan kennis • (negatieve) adviezen vanuit het
onderwijs • een gebrek aan rolmodellen in hun omgeving waardoor ze minder vaak verder
studeren • ook discriminatie en de moeilijke aanvaarding van de hoofddoek spelen mee.
Kennis van de Nederlandse taal zou in sommige segmenten van de arbeidsmarkt geen
vereiste hoeven te zijn om in te treden: werknemers kunnen de taal leren op de werkvloer.
Ook de combinatie van werken en het volgen van taalcursussen in de vorm van parallelle
trajecten is een efficiënte manier om arbeidspotentieel niet onbenut te laten. Ouders
ervaren een gebrek aan middelen en kennis voor het opvolgen van het schooltraject. Zij
moeten dan ook ondersteund worden. Ook leerkrachten moeten worden gesensibiliseerd
om stigmatisering op de schoolbanken en ontmoediging van studenten tegen te gaan. In
publieke en privé instanties moet de vraag naar neutraliteit herzien worden.

31

ELLA, Mind her business. Dossier ondernemen in kruispuntperspectief, 2017.
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Economie
Verschuivingen in arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid
Op socio-economisch vlak stellen we sinds de voorbije regeringen een steeds groter
wordende breuk met het verleden vast door allerhande verschuivingen in het
arbeidsmarktbeleid en de sociale zekerheid:
- De verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt vanuit de optiek van de
werkgevers (collectieve maatregelen): annualisering van de arbeidstijd, flexi-jobs, de
uitholling van de nachtarbeid,… dus slechtere arbeidsvoorwaarden volgens de
Vrouwenraad.
- De onderbrekingsperiodes (tijdskrediet en thematische verloven) om zorg te
kunnen opnemen en voor een gemakkelijkere combinatie van werk en privé,
beschouwen we als individuele maatregelen waar werknemers kunnen van gebruik
maken. Helaas zijn ze niet voor alle werknemers weggelegd. In de praktijk maken er
nog steeds veel meer vrouwen dan mannen gebruik van.
- Loonmatiging met indexsprong.
- De verlaging van de socialezekerheidsbijdragen (o.a. door de flexi-jobs) voor de
werkgevers en dus ook van de socialezekerheidsinkomsten; het jeugdloon, de
collectieve winstpremie.
- De verlaging van de belastingen: vennootschapsbelasting, taxshift; verzet tegen
harmonisering bedrijfsbelasting, tegen financiële transactietaks (=in strijd met EUmaatregelen).
- Besparingen bij de socialezekerheidsuitgaven:
o Verhoging wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar, afbouw gelijkgestelde
periodes.
o Verdergaande degressiviteit bij de werkloosheidsuitkeringen en verstrenging
van de criteria voor uitkeringen; langere wachttijd inschakelingsuitkering.
- Het negatieve klimaat tegen activisme van sociale bewegingen;...
Met de taxshift wilde de regering 2015-2019 de lasten op arbeid verschuiven naar onder
meer belastingen op consumptie, met de bedoeling om meer mensen aan het werk te
krijgen. Werkgevers betalen minder bijdragen voor de sociale zekerheid en werknemers
met een laag brutoloon betalen ook minder sociale bijdragen. De effecten daarvan zijn nu
nog niet gekend. Het aantal jobs is de laatste jaren sterk toegenomen (163.000 jobs tot de
zomer 2018). Maar dit is ook te danken aan de gunstige internationale conjunctuur. Het
aantal bijkomende jobs door de taxshift wordt tussen 2016 en 2020 geschat op 65.000 à
92.000. Volgens simulaties van de KUL kosten de maatregelen die mensen aan het werk
zetten veel geld. Ze komen neer op een belastingverlaging. Het gevaar bestaat dat het
begrotingstekort daardoor zal weggewerkt worden door BTW- en accijnzenverhogingen en
die hollen het tewerkstellingseffect dan weer uit. Momenteel gaan er meer mensen met
lage lonen aan de slag maar mensen met hogere lonen gaan vaker 4/5de werken. Hogere
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inkomens betekenen meer belastinginkomsten, die door de 4/5de werknemers gaan
verminderen. De overheid verliest daardoor bovenaan meer inkomsten dan dat er onderaan
bijkomen. Niet-actieven (werklozen, langdurig zieken en gepensioneerden) hebben amper
winst met de verlaagde personenbelasting of sociale bijdragen. De 20 procent armste
Belgen gaan er netto op achteruit. De armste tien procent verliest gemiddeld 45 euro per
maand). 32
Ondertussen blijft het aantal gezinnen zonder job hoog. Eind 2017 ging het in Vlaanderen
om 8,3% van de gezinnen. Op dit vlak beweegt er niets. 33
De tewerkstellingsgraad bedraagt in 2018 ongeveer 65% terwijl we 75% zouden moeten
bereiken in 2020.We hebben ook nog te maken met vrij veel langdurige werkloosheid en
heel wat werkgevers die vacatures niet krijgen ingevuld.
De trend van flexibilisering, loonmatiging, besparingen, privatisering was al begonnen eind
jaren 1970 maar kon in toom gehouden worden door het sociaal overleg. Nu lijkt deze trend
sterker toe te nemen, ook onder invloed van de EU-regelgeving.
De Vrouwenraad vindt:
Dat het consensusmodel (sociaal overlegmodel) moet blijven bestaan en de deur moet
openen voor een feministische economie.

Lonen versus aandelen
Onderzoekers van de KU Leuven maakten in een Vives Briefing bekend dat van alle
toegevoegde waarde die in België in één jaar gecreëerd wordt, van het zogenaamde bruto
binnenlands product, in 1985 nog 66% naar de lonen ging terwijl dat in 2014 nog maar 60%
was. Dit ondanks het feit dat werknemers productiever worden maar de lonen die
productiviteitsstijgingen niet volgen. Deze trend is volgens de onderzoekers toe te schrijven
aan enkele bedrijven die in hun sector alsmaar dominanter worden (industrie, winkels en
vervoer). Deze sectoren vertegenwoordigen twee derde van de toegevoegde waarde. In
andere sectoren is er een daling (IT-sector, bouw en administratieve diensten). De
onderzoekers berekenden dat in geval het aandeel van de arbeid in het bbp zich nog steeds
op het niveau van 1985 zou bevinden, dat werknemers ca. 300 euro per maand meer zouden
verdienen. De koopkracht is sinds 1985 wel toegenomen met 25%. Het komt erop neer dat
werknemers ieder jaar een kleiner deel van de taart krijgen maar dat hun stuk taart toch
groter is dan vroeger. Maar de aandelenbezitters gaan er sterker op vooruit. 34

32

Factuur taxshift is niet gedekt, in De Standaard, 11 september 2018, p. 6.

33

De armsten krijgen er nog een rekening bij, in De Standaard, 14 september 2018, p. 35.

34

Grote bedrijven knabbelen aan loon werkenden, in De Standaard, 26 september 2018, p. 20-21.
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In 2018 is een taks ingevoerd op de effectenrekening. Dat is een rekening waarop
beleggingen zoals aandelen, obligaties, kasbons, fondsen of goud, bewaard en beheerd
kunnen worden. Elke persoon die een effectenrekening heeft met een waarde van meer dan
500.000 euro zal op de volledige waarde van de effectenrekening 0,15 procent belasting
moeten betalen of 750 euro. De effectentaks is niet van toepassing op effectenrekeningen
van vennootschappen. Enkel effectenrekeningen met beursgenoteerde effecten worden
belast. Wie een vermogen heeft van meer dan 500.000 euro, bestaande uit andere
vermogensactiva zoals levensverzekeringen, niet beursgenoteerde aandelen, onroerend
goed, kunst, … wordt door de belasting niet getroffen. Critici beschouwen de effectentaks
als een maat voor niets. Als een huishouden bijvoorbeeld een effectenrekening van 999.998
euro splitst in een effectenrekening van 499.999 euro voor de twee partners, worden ze niet
belast.
De Vrouwenraad is nog steeds vragende partij voor een rechtvaardige fiscaliteit en eerlijke
bijdragen van de vermogende Belgen. We pleiten al jaren voor een vermogensbelasting.

Kredieten
De Centrale voor kredieten aan particulieren publiceert jaarlijks een statistisch verslag over
kredieten aan particulieren. In de verslagen 2015 en 2016 werd een opsplitsing gemaakt van
het aantal nieuwe kredieten op jaarbasis naar krediettype (nieuwe leningen op afbetaling,
nieuwe kredietopeningen, nieuwe verkopen op afbetaling, nieuwe hypothecaire kredieten)
en dit ook naar geslacht. Hieruit leren we bijvoorbeeld dat in 2016 de meeste kredieten op
afbetaling worden afgesloten door vrouwen alleen (45%) terwijl nieuwe kredietopeningen
hoofdzakelijk door mannen gebeuren (44,4%). Het merendeel van de hypothecaire
kredieten wordt door man en vrouw tezamen aangegaan (66,5%). Belangrijk bij het
aangaan van kredieten is dat dat de financiële situatie correct wordt ingeschat door
kredietgevers en kredietbemiddelaars. Daarbij dient volgens de Vrouwenraad rekening
gehouden te worden met de gendergelijkheid: rekening houden met de financiële
draagkracht van elke partner in het geval van koppels.

Figuur: grafieken nieuwe leningen, nieuwe verkopen op afbetaling, nieuwe
kredietopnemingen en nieuwe hypothecaire kredieten volgens geslacht van de
kredietnemers in 2016
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In 2017 werden 363.573 personen geregistreerd in de Centrale voor kredieten aan
particulieren met wanbetalingen bij een lening op afbetaling, verkoop of afbetaling,
kredietopneming en/of hypothecair krediet. Op 1 januari 2017 waren er 11.303.528 Belgen
waarvan 8.739.150 meerderjarigen. Het komt er volgens de Vrouwenraad dan op neer dat
4,1% van de meerderjarigen in 2017 betalingsproblemen kende. Bovendien gaat dit enkel
over kredietschulden, niet over achterstallige betalingen van rekeningen van
nutsvoorzieningen bijvoorbeeld.
In 2018 zijn er 90.947 Belgen met een lopende collectieve schuldenregeling. Gezinnen zitten
gemiddeld zeven jaar in collectieve schuldenregeling. Vanaf 1 november vallen
zelfstandigen hier niet meer onder, tenzij nog zes maanden na het stopzetten van hun
activiteit. Zelfstandigen worden gelijkgeschakeld met ondernemers (andere regeling bij
faillissement).
De vermogensverdeling in België: Eerste resultaten van de tweede golf van de Household
Finance and Consumption Survey (HFCS) 2014:
Zes groepen van huishoudens worden in deze survey-resultaten onderscheiden: volwassen
koppels met kinderen, volwassen koppels zonder kinderen, alleenstaande volwassenen met
kinderen, alleenstaande volwassenen zonder kinderen, oudere koppels (minstens één
partner is 65 jaar of ouder) en alleenstaande ouderen.
Slechts relatief weinig oudere huishoudens, en al zeker geen alleenstaande, behoren tot het
hoogste inkomenskwintiel. Niettemin maken relatief veel ouderen deel uit van het hoogste
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vermogenskwintiel. De soms moeilijke positie van alleenstaanden, zonder maar vooral met
kinderen, blijkt ook uit de cijfers: zij behoren vooral tot de lage inkomens- en
vermogenskwintielen.
Figuur/grafiek: Gezinstypes in vermogens- en inkomenskwintielen (gezinstypes in % van het
totale aantal huishoudens in het kwintiel, in 2014)

Voor elk van deze gezinstypes kan de schuldpositie worden beschreven: geen hypothecaire
lening, een hypothecaire lening met een DSTI < 0,3, (= dept-to-income-ratio) of een
hypothecaire lening met een DSTI > 0,3. Een uitsplitsing van de huishoudens naar
gezinstype en naar schuldpositie is zeer informatief. Er kunnen dan potentiële risicohaarden
op de hypotheekmarkt (‘pockets of risk’) vastgesteld worden in de vorm van hoge
DSTIratio’s, vooral bij de eenoudergezinnen, en in mindere mate ook bij alleenstaanden
zonder kinderen. Zo heeft één op de tien eenoudergezinnen meer dan 30% van het
gezinsinkomen nodig om een hypothecaire lening af te betalen, zijnde één op de vier
huishoudens met een dergelijke schuld in deze categorie.
Figuur/grafiek: Hypothecaire schuldenlast, mortgage debt-service-to-income ratio, voor
verschillende gezinstypes (in % van het totale aantal huishoudens van een bepaald type
in 2014)
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De Vrouwenraad vraagt:
Zie Vrouwenraadmemorandum Wonen 2019.

Sociale zekerheid
Eigen rechten
Onze sociale zekerheid heeft zich na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld via allerlei
maatregelen in verschillende sectoren (ziekte- en invaliditeit, moederschap, werkloosheid,
pensioenen,…). Een aantal daarvan zijn nog steeds voor een deel gebaseerd op het
gezinsmodel met één (mannelijke) kostwinner. Dit zogenaamde kostwinnersmodel vierde
hoogtij in de jaren 1950 tot 1970. Op het einde van de 20ste eeuw kwam er geleidelijk meer
aandacht voor tweeverdienersgezinnen en recenter ook voor eenoudergezinnen.
Maar de maatregelen in de sociale zekerheid zijn in de loop van de jaren ad hoc verder
gegroeid en bijgevolg niet gestroomlijnd. Daardoor zijn er een aantal onrechtvaardigheden
ontstaan: vrouwen worden indirect benadeeld ten opzichte van mannen, zelfs vrouwen
onderling worden in bepaalde gevallen verschillend behandeld. We zien dit ook bij
gehuwden en samenwoners en bij eenverdieners- en tweeverdienersgezinnen.
Bepaalde niet-actieve werknemers (uit de categorie samenwonenden bij de werkloosheidsen invaliditeitsuitkeringen) krijgen lagere uitkeringen dan alleenstaande werknemers en
werknemers met gezinslast ondanks het feit dat ze tijdens hun beroepsactieve periode op
dezelfde manier bijdragen betaald en rechten opgebouwd hebben. Er is dus sprake van
eigen niet-ontvangen rechten en het gaat vaak om vrouwen, die daardoor dus benadeeld
worden.
De Vrouwenraad vraagt:
- De invoering in de sociale zekerheid van uitsluitend eigen rechten vanaf een bepaald
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moment in de nabije toekomst en dit voor iedere afgestudeerde, met een degelijk
systeem van gelijkgestelde dagen. Dit impliceert ook de uitdoving van de afgeleide
rechten / inefficiënte gezinsmodulering en de vervanging van de eigen nietontvangen rechten door 100% eigen rechten. Dit is een geleidelijk proces: de huidige
afgeleide rechten bijvoorbeeld, worden uiteraard niet ontzegd aan degenen die er
nu gebruik van maken, tenzij er eventueel overgangsperiodes met voldoende
compensatiemechanismen voorzien worden; 35
De opheffing van de verminderde uitkeringen (de eigen niet-ontvangen rechten):
o door de afschaffing van de categorie samenwonenden zonder gezinslast bij
de werkloosheids- en de invaliditeitsuitkeringen;
o in het kader van werkverwijdering bij zwangerschap, moederschapsverlof,
werkverwijdering wegens borstvoeding, vaderschapsverlof/geboorteverlof,
geboorteverlof voor meemoeders, vaderschapsrust en
meemoederschapsrust bij hospitalisatie of overlijden van de moeder,
adoptieverlof; bijgevolg vragen we uitkeringen aan 100% van het laatst
verdiende loon gedurende de ganse onderbrekingsperiode.

Persoon ten laste
Het begrip persoon ten laste wordt door de uitbetalingsinstellingen van de verschillende
sociale zekerheidssectoren op een verschillende manier ingevuld; de grensbedragen om als
persoon ten laste beschouwd te worden verschillen; de uitkeringen verschillen,…
Twee voorbeelden in 2018:
RIZIV arbeidsongeschiktheid/gezinssituatie:
Drie gezinscategorieën: gerechtigde met gezinslast; alleenstaande gerechtigde (of daarmee
gelijkgesteld); samenwonende gerechtigde
Gezinstoestanden: alleen wonen of samenwonen
Om als een gerechtigde met gezinslast te worden beschouwd, moet je:
samenwonen met echtgeno(o)t(e), feitelijke levenspartner, kind of bloed- of aanverwant tot de 3e
graad, die/dat je financieel ten laste is
OF
alleenstaande zijn en onderhoudsgeld van minimum 111,55 EUR betalen
1. Je woont samen met je echtgeno(o)t(e), feitelijke levenspartner, kind of bloed- of aanverwant tot de
3de graad die/dat je financieel ten laste is

35

Anderen stellen voor om de logica en bedragen die worden gehanteerd in de uitkeringen voor
arbeidsongeschiktheid en invaliditeit over te nemen in de werkloosheidsverzekering. De gebruikte
inkomensgrenzen liggen immers hoger en worden in twee stappen toegepast zodat er een transitieperiodes
tussen de verschillende statuten wordt ingebouwd; Steunpunt tot bestrijding van armoede en
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Burgerschap en armoede. Een bijdrage aan politiek debat en
politieke actie. Tweejaarlijks verslag 2016-2017, p. 58.
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Om financieel ten laste van jou te zijn, mag je echtgeno(o)t(e), feitelijke levenspartner, kind (ongeacht zijn
leeftijd) of bloed- of aanverwant tot de 3e graad financieel niet ten laste zijn van iemand anders binnen je
gezin en mag het brutobedrag van zijn maandelijks (beroeps- of vervangings-)inkomen het grensbedrag om
als persoon ten laste te worden beschouwd niet overschrijden.
Als je samenwoont met je echtgeno(o)t(e) of feitelijke levenspartner, kan hij/zij alleen de gezinslast doen
ontstaan of uitsluiten.
In de andere gevallen mag het brutobedrag van het (beroeps- of vervangings)inkomen van de andere
personen met wie je samenwoont, buiten uw (andere) kinderen, of bloed- of aanverwanten tot de 3e graad en
de kinderen, of bloed-of aanverwanten tot de 3e graad van uw echtgeno(o)t(e) of feitelijke partner,
het grensbedrag om als persoon ten laste te worden beschouwd niet overschrijden.
Naast de inkomsten van je kind bloed- of aanverwant tot de 3de graad dat/die u financieel ten laste is, houdt
het ziekenfonds dus geen rekening met de inkomsten van je kinderen en bloed- of aanverwanten tot de 3e
graad. Je ziekenfonds houdt ook geen rekening met de inkomsten van de kinderen bloed- of aanverwanten tot
de 3e graad van je echtgeno(o)t(e) of feitelijke partner.
Het ziekenfonds houdt wél rekening met de inkomsten van de andere personen.
2. Je bent alleenstaande en betaalt onderhoudsgeld van minimum 111,55 EUR
Je wordt ook als gerechtigde met gezinslast beschouwd, als je aan elk van onderstaande voorwaarden
voldoet:
Je bent alleenstaande (zie punt ‘U bent een alleenstaande gerechtigde’)
Je betaalt onderhoudsgeld (op basis van een gerechtelijke beslissing of notariële akte) of je
echtgeno(o)t(e) ontvangt een deel van je uitkeringen (op basis van een gerechtelijke beslissing)
Het onderhoudsgeld of de sommendelegatie bedraagt ten minste 111,55 EUR per maand (dat bedrag
volgt de schommelingen van de index der consumptieprijzen niet)
Je bent een alleenstaande gerechtigde (of daarmee gelijkgesteld)
Je bent een alleenstaande gerechtigde als je:
alleen woont
OF
samenwoont met personen die geen enkele vorm van inkomen hebben (en die niet als personen ten
laste worden beschouwd)
Je wordt met een alleenstaande gerechtigde gelijkgesteld als je samenwoont met een persoon die een
maandelijks bruto-inkomen heeft:
dat het grensbedrag voor het statuut alleenstaande niet overschrijdt dat (uitsluitend) voor de
vervangingsinkomsten wordt vastgesteld
dat lager dan het grensbedrag voor het statuut alleenstaande is dat (geheel of gedeeltelijk) voor de
beroepsinkomsten wordt vastgesteld
Je bent een samenwonende gerechtigde
als je niet voldoet aan de voorwaarden van gerechtigde met gezinslast, alleenstaande gerechtigde of daarmee
gelijkgesteld (resterende gezinscategorie).
Het ziekenfonds vergoedt je als samenwonende gerechtigde als het niet (meer) de nodige (of voldoende)
gegevens heeft om je te kunnen (blijven) uitbetalen als gerechtigde met gezinslast of als alleenstaande
gerechtigde of daarmee gelijkgesteld.

RVA/werkloosheid/gezinscategorieën:
Drie gezinscategorieën: de werknemer met gezinslast; de alleenwonende;
de samenwonende (zonder gezinslast).
Gezinstoestanden: alleen wonen of samenwonen
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Je woont alleen:
Indien je:
• onderhoudsgeld betaalt op basis van een gerechtelijke beslissing;
• onderhoudsgeld betaalt op basis van een notariële akte in geval van een procedure van echtscheiding
of van scheiding van tafel en bed met wederzijdse instemming;
• onderhoudsgeld betaalt op basis van een notariële akte (buiten een echtscheidingsprocedure) voor je
minderjarig kind of voor je behoeftig meerderjarig kind;
• feitelijk gescheiden bent en je echtgeno(o)t(e) op basis van een gerechtelijke beslissing de toelating
heeft gekregen in je plaats geldsommen te ontvangen die derden je verschuldigd zijn
=> beschouwt de RVA je als werknemer met gezinslast.
Wanneer je je als alleenwonende niet in één van deze situaties bevindt
=> beschouwt de RVA je als alleenwonende.
Opgelet: wanneer deze situatie zich wijzigt, moet je dat aangeven.
Zo moet je onder meer de volgende situaties melden:
• De beslissing of akte vermeldt een einddatum en deze datum is bereikt.
• Je betaalt niet langer effectief onderhoudsgeld.
• Je ex-partner heeft een beroeps- of vervangingsinkomen en de akte of beslissing vereist in dat geval
geen verdere betaling van onderhoudsgeld.
• Het kind waarvoor je betaalt is afgestudeerd en kan in zijn levensonderhoud voorzien, en de akte of
beslissing vereist in dat geval geen verdere betaling van onderhoudsgeld.
• Je meerderjarig kind is niet langer behoeftig (het heeft een beroeps- of vervangingsinkomen dat
minstens gelijk is aan het leefloon).
Je woont samen met je echtgeno(o)t(e) (en eventueel andere personen):
Indien je echtgeno(o)t(e) geen beroeps- of vervangingsinkomens heeft
=> beschouwt de RVA je als werknemer met gezinslast.
Indien je echtgeno(o)t(e) wel beroeps- of vervangingsinkomens heeft
=> beschouwt de RVA je als samenwonende werknemer (zonder gezinslast).
In deze situaties is het niet van belang of er nog andere personen met je samenwonen en ook niet of deze
personen wel of niet beroeps- of vervangingsinkomens hebben.
Je woont samen met je partner (en eventueel andere personen):
Indien je partner geen beroeps- of vervangingsinkomens heeft
=> beschouwt de RVA je als werknemer met gezinslast.
Indien uw partner wel beroeps- of vervangingsinkomens heeft
=> beschouwt de RVA je als samenwonende werknemer (zonder gezinslast).
In deze situatie is het niet van belang of er nog andere personen met u samenwonen en ook niet of deze
personen wel of niet beroeps- of vervangingsinkomens hebben.
Je woont uitsluitend samen met één of meerdere kinderen:
Je woont dus niet samen met uw echtgeno(o)t(e) of partner en er wonen behalve uw kinderen geen andere
personen met u samen.
Indien:
• je voor minstens één van deze kinderen recht hebt op kinderbijslag
OF
•
geen enkele van de kinderen een beroeps- of vervangingsinkomen heeft
=> beschouwt de RVA je als werknemer met gezinslast.
Indien:
•
je voor geen enkele van deze kinderen recht hebt op kinderbijslag
EN
• minstens één van de kinderen een beroeps- of vervangingsinkomen heeft
=> beschouwt de RVA je als samenwonende werknemer (zonder gezinslast).
Je woont uitsluitend samen met één of meerdere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad:
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Je woont dus niet samen met uw echtgeno(o)t(e), partner of kinderen, en er wonen behalve uw bloed- of
aanverwanten geen andere personen met u samen.
Indien geen enkele van de bloed- of aanverwanten een beroeps- of vervangingsinkomen heeft
=> beschouwt de RVA je als werknemer met gezinslast.
Van zodra minstens één van de bloed- of aanverwanten een beroeps- of vervangingsinkomen heeft
=> beschouwt de RVA je als samenwonende werknemer (zonder gezinslast).
Je woont uitsluitend samen met één of meerdere kinderen én één of meerdere bloed- of aanverwanten
tot en met de derde graad:
Je woont dus niet samen met uw echtgeno(o)t(e) of partner en er wonen behalve uw kinderen en bloed- of
aanverwanten geen andere personen met u samen.
Indien:
•
je voor minstens één van deze kinderen recht hebt op kinderbijslag
EN
• geen enkele van de bloed- of aanverwanten een beroeps- of vervangingsinkomen heeft
=> beschouwt de RVA je als werknemer met gezinslast.
Indien:
• je voor geen enkele van deze kinderen recht hebt op kinderbijslag
OF
• minstens één van de bloed- of aanverwanten een beroeps- of vervangingsinkomen heeft
=> beschouwt de RVA je als samenwonende werknemer (zonder gezinslast).
Je woont samen met één of meerdere kinderen én met andere personen:
Je woont dus niet samen met je echtgeno(o)t(e), partner of bloed- of aanverwanten tot en met de derde
graad. Behalve je kinderen wonen er wel andere personen met je samen.
Indien je je in één van de volgende twee situaties bevindt:
Eerste situatie:
• je hebt voor minstens één van deze kinderen recht op kinderbijslag
EN
• geen enkele van de andere personen heeft een beroeps- of vervangingsinkomen
Tweede situatie:
• geen enkele van de kinderen heeft een beroeps- of vervangingsinkomen
EN
•
geen enkele van de andere personen heeft een beroeps- of vervangingsinkomen
=> beschouwt de RVA je als werknemer met gezinslast.
Indien je je in één van de volgende twee situaties bevindt:
Eerste situatie:
• Je hebt voor geen enkele van deze kinderen recht op kinderbijslag
OF
•
minstens één van de andere personen heeft een beroeps- of vervangingsinkomen
Tweede situatie:
• minstens één van de kinderen heeft een beroeps- of vervangingsinkomen
OF
• minstens één van de andere personen heeft een beroeps- of vervangingsinkomen
=> beschouwt de RVA je als samenwonende werknemer (zonder gezinslast).
Je woont samen met één of meerdere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad én met andere
personen:
Je woont dus niet samen met je echtgeno(o)t(e), partner of kinderen. Behalve uw bloed- of aanverwanten
wonen er wel andere personen met u samen.
Indien:
• geen enkele van de bloed- of aanverwanten een beroeps- of vervangingsinkomen heeft
EN
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• geen enkele van de andere personen een beroeps- of vervangingsinkomen heeft
=> beschouwt de RVA je als werknemer met gezinslast.
Indien:
• minstens één van de bloed- of aanverwanten een beroeps- of vervangingsinkomen heeft
OF
• minstens één van de andere personen een beroeps- of vervangingsinkomen heeft
=> beschouwt de RVA je als samenwonende werknemer (zonder gezinslast).
Je woont samen met één of meerdere kinderen én één of meerdere bloed- of aanverwanten tot en met de
derde graad én met andere personen:
Je woont dus niet samen met je echtgeno(o)t(e) of partner. Behalve je kinderen en één of meerdere bloed- of
aanverwanten tot en met de derde graad wonen er wel andere personen met u samen.
Indien:
• je voor minstens één van deze kinderen recht hebt op kinderbijslag
EN
• geen enkele van de bloed- of aanverwanten een beroeps- of vervangingsinkomen heeft
EN
• geen enkele van de andere personen een beroeps- of vervangingsinkomen heeft
=> beschouwt de RVA je als werknemer met gezinslast.
Indien:
• je voor geen enkele van deze kinderen recht hebt op kinderbijslag
OF
• minstens één van de bloed- of aanverwanten een beroeps- of vervangingsinkomen heeft
OF
• minstens één van de andere personen een beroeps- of vervangingsinkomen heeft
=> beschouwt de RVA je als samenwonende werknemer (zonder gezinslast).

De Vrouwenraad vraagt:
Een onderzoek (simulaties) naar de harmonisering van het begrip persoon te laste in de
sociale zekerheidssectoren; op zoek naar een rechtvaardiger systeem.

Statuut samenwonende
Het statuut of het begrip samenwonende omvat in de sociale zekerheid en de sociale
bijstand uiteenlopende situaties waarin iemand die samenwoont geen of een lagere sociale
uitkering krijgt vergeleken met iemand die alleen woont. Volgens het Steunpunt tot
bestrijding van Armoede 36 worden personen binnen de werkloosheidsverzekering en de
leefloonwet als samenwonend beschouwd wanneer ze "onder hetzelfde dak leven en de
huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen". Dit betekent
dat men feitelijk op hetzelfde adres verblijft en samen een huishouden bereddert. Volgens
de rechtspraak wil 'eenzelfde adres hebben' zeggen dat er een betekenisvolle ruimte
gedeeld moet worden tussen de samenwoners, los van de aard van hun relatie. Het samen
gebruiken van functionele ruimtes, zoals de badkamer of keuken, volstaat bijgevolg niet.
Bovendien moet het samenwonen ook een zekere duurzaamheid vertonen. Het gaat dus

36

Steunpunt tot bestrijding van armoede en bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Burgerschap en
armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. Tweejaarlijks verslag 2016-2017, p. 55-59. De
Vrouwenraad nam deel aan de besprekingen ter voorbereiding van dit verslag.
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niet over het tijdelijk onderdak verlenen aan een derde. Daarnaast moet er sprake zijn van
een economisch of financieel voordeel door 'samen een huishouden te beredderen'. Dit wil
zeggen dat er effectief 'middelen' moeten zijn die kunnen worden samen gelegd. Samen
leven met iemand die geen inkomsten heeft, is dus geen samenwonen. Samen een
huishouden beredderen, betekent ook dat de belangrijkste kosten gedeeld moeten worden.
Hieronder worden niet alleen de huishuur en de lasten verstaan, maar ook andere uitgaven
zoals voeding, verzorging, mobiliteit.
Het gebeurt dat iemand die werkloos is en samen huurt, bij een controle van de RVA als
samenwonende wordt beschouwd en met terugwerkende kracht een deel van zijn uitkering
moet terugbetalen. Soms komt daar nog een boete bovenop omdat men ervan beschuldigd
wordt een valse verklaring te hebben afgelegd.
De regelgeving over samenwonen heeft grote gevolgen voor mensen die leven van een
sociale uitkering. Ze ontzegt hen een inkomen, keuzes en privacy die mensen met een
inkomen uit werk wel krijgen. De regelgeving creëert deze ongelijkheid ook binnen de
groep van uitkeringsgerechtigden zelf naargelang de samenstelling van hun leefeenheid. Bij
samenwonen wordt geraakt aan het vervangingsinkomen, de ziekte-uitkering of de
werkloosheidsuitkering, ondanks het feit dat men als individu van/in een koppel voordien
vaak zijn volledige sociale bijdragen betaalde. Binnen de sociale zekerheid - waaraan in
principe elke werknemer individueel een sociale bijdrage betaalt die het recht opent op een
vervangingsinkomen wanneer men zijn werk verliest (en op afgeleide rechten) – wordt bij
de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering rekening gehouden met de samenstelling van
de leefeenheid. Men veronderstelt dus dat iemand die samenwoont minder middelen nodig
heeft dan een alleenstaande. De notie 'behoefte' hoort echter niet thuis in een
verzekeringslogica. Het verschil tussen het bedrag voor alleenstaanden en samenwonenden
is te groot omdat het schaalvoordeel van samenwonen overschat wordt, aldus het
Steunpunt. Het verschil in het bedrag aan werkloosheidsuitkering volgens het tarief
alleenstaande en samenwonende, wordt aangeduid als een eigen niet-ontvangen recht. Het
gaat om een vermindering van het eigen recht omdat men samenwoont en omdat het eigen
inkomen niet het enige is waarover men beschikt. Statistisch gezien zijn vrouwen
oververtegenwoordigd in de groep die over 'het statuut samenwonende’ beschikt. Bijgevolg
dragen ze er in grotere mate de gevolgen van.
Volgens het Steunpunt ter bestrijding van armoede:
De belangrijkste vaststelling is dat de logica van de regelgeving niet is afgestemd op de
moeilijke situatie en leefwereld van mensen in armoede en ook niet op de hedendaagse
samenleef- en woonvormen. Door de complexiteit en de draagwijdte van de problematiek
van samenwonen, is het zeer moeilijk om concrete aanbevelingen te doen die de
grondrechten van mensen in armoede respecteren. Door de verwevenheid van de
problematiek met verschillende regelgevingen is het niet eenvoudig om de impact van
mogelijke veranderingen op diverse situaties van armoede en bestaansonzekerheid en op
mechanismen van solidariteit en herverdeling in te schatten. Voor mensen in armoede is het
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prioritair dat elke burger over een menswaardig inkomen beschikt dat vrijheid van
levenskeuzes mogelijk maakt. De regelgeving over samenwonen laat dit momenteel niet
toe en werkt dit zelfs tegen.
De Vrouwenraad vraagt:
- De afschaffing van het statuut van samenwonende in de socialezekerheidsstelsels.
- De aanpassing van de bedragen van de uitkeringen voor samenwonenden in de
sociale bijstand, rekening houdend met schaalvoordelen die gerealiseerd worden.

Inkomensbegrip/concept
De doelgroepen van een categoriaal beleid worden meestal afgebakend op basis van hun
statuut of op basis van hun inkomen. Hun statuut kan samenhangen met de situatie waarin
ze zich bevinden (bijvoorbeeld eenoudergezinnen), een uitkering die ze krijgen
(bijvoorbeeld langdurig werklozen, rechthebbenden op een leefloon) of een persoonlijk
kenmerk (bijvoorbeeld mensen met een erkende handicap). In andere gevallen kunnen ze in
aanmerking komen voor specifieke maatregelen wanneer hun inkomen zich onder een
bepaalde grens bevindt (bijvoorbeeld de schooltoelage of het inkomenstarief in de
kinderopvang). 37
Er zijn verschillende inkomensdrempels die verschillende referentiepunten vormen: de
armoederisicodrempel, de referentiebudgetten. De meeste uitkeringen liggen onder deze
drempels, zeker de bedragen voor de categorieën samenwonenden. Zijn inkomensgrens‐
bepalingen theoretisch (wetenschappelijk) onderbouwd? Ons lijkt van niet gezien er ook
weinig samenhang is tussen de maatregelen in de sectoren. Er wordt bijvoorbeeld niet altijd
dezelfde logica gehanteerd bij de bepalingen van de verhogingen voor personen ten laste.
Wat aan het vastleggen van inkomensdrempels en -uitkeringen voorafgaat is welk soort
inkomen of welk inkomensconcept daarvoor gebruikt wordt. In diverse regelgevingen zien
we diverse begrippen verschijnen, zoals netto-belastbaar inkomen 38 (ook van twee of drie
jaar geleden), bruto-belastbaar inkomen, niet-belastbare vervangingsinkomens, het actueel
besteedbaar of beschikbaar inkomen,…
Op internationaal vlak zijn de richtlijnen van de zogenaamde Canberra‐groep m.b.t.
opstelling van het concept besteedbaar inkomen (op microniveau) zeer invloedrijk. Het is de
37

Steunpunt tot bestrijding van armoede en bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Burgerschap en
armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. Tweejaarlijks verslag 2016-2017, p. 28-29.
38

Volgens het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB/92) titel II Personenbelasting is het netto)belastbaar
inkomen als volgt samengesteld: het gevormd door het totale netto‐inkomen, verminderd met de aftrekbare
bestedingen. Het totale netto‐ inkomen is de som van de netto‐inkomens van de volgende categorieën: 1.
inkomen van onroerende goederen; 2. inkomen van roerende goederen en kapitalen; 3. beroepsinkomen; 4.
divers inkomen.
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meest omvangrijkste poging om op dit vlak tot internationale standaarden te komen. Deze
zijn van belang om internationaal vergelijkend onderzoek rond inkomensongelijkheid en
armoede op een consistente manier uit te kunnen voeren. De groep geeft ook aan dat de
richtlijnen nuttig zijn voor overheden in het kader van een (sociaal) beleid dat zich richt op
specifieke inkomensgroepen. 39
Bij een gelijk netto belastbaar inkomen blijft een lager besteedbaar inkomen over voor een
werkende dan voor een leefloonbegunstigde want inkomens uit arbeid (en belastbare
vervangingsinkomens) worden belast in de personenbelasting terwijl dit niet het geval is
voor een leefloon. 40
Vooraleer het besteedbaar inkomen kan vastgelegd worden, dient eerst te worden bepaald
wat de componenten zijn van het ‘totale inkomen’. Na aftrek van sociale
zekerheidsbijdragen, belastingen (van inkomen en vermogen), en regelmatige transfers
naar andere huishoudens, bekomt men het ‘besteedbaar inkomen’. De referentieperiode
van alle inkomensconcepten is steeds een volledig jaar (Canberra group, 2001; UNECE,
2011).
Figuur/tabel: Definitie van besteedbaar inkomen van de Canberra Groep

39

Steunpunt Wonen, Inkomensvoorwaarde bij de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid, 2017, p. 20.

40

Idem, p. 12.
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Bij het netto-belastbaar inkomen vergeleken met het besteedbaar inkomensconcept van de
Canberra groep ontbreken blijkbaar wel een aantal inkomensaspecten. Momenteel is het
ook niet mogelijk om het besteedbaar inkomensconcept geautomatiseerd op te vragen.
De Vrouwenraad vraagt:
- Een screening van de huidige regelgeving in de sociale zekerheid om waar nodig en
mogelijk te komen tot afstemming, vereenvoudiging, verfijning en/of
standaardisering van het inkomensbegrip. Het is wellicht niet haalbaar om met één
grote definitie te werken. Het inkomensbegrip zal eerder uit verschillende
componenten bestaan. Welke mogelijkheden (stappen) zijn er om te evolueren naar
een besteedbaar inkomensconcept? En hoe kunnen onrechtvaardigheden tussen
gezinsvormen hierbij worden weggewerkt?
- De verhoging van de socialezekerheids- en socialebeschermingsuitkeringen tot aan
en liefst boven de armoederisicodrempel.
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Inkomensgrenzen
Bij de sectoren uit de sociale bescherming worden diverse inkomensgrenzen en
gezinscorrecties toegepast bij het bepalen van uitkeringen van doelgroepen/huishoudtypes.
In de internationale literatuur worden equivalentieschalen gebruikt (bv. de OESO-schaal, de
square-root schaal) die bij de berekening vertrekken van de bestaande inkomensgrens van
een alleenstaande. Dergelijke equivalentieschalen beogen dan om voor andere gezinstypes
een vergelijkbare grens te bepalen die corrigeert voor de verschillen in gezinssamenstelling.
De hoogte van de inkomensgrens wordt in deze benadering niet in vraag gesteld. 41
Binnen een huishouden worden bepaalde goederen geconsumeerd door iedereen, terwijl
andere enkel individueel worden geconsumeerd. De verhouding van deze collectieve t.o.v.
private goederen, per persoon in het huishouden, bepaalt de schaalvoordelen en de
equivalentieschaal. Equivalentieschalen kunnen op 3 verschillende wijzen worden
opgesteld: op een normatieve manier 42, op basis van feitelijke consumptiepatronen
(empirisch‐objectieve schalen) 43 en op basis van een subjectieve methode 44.
De Vrouwenraad vraagt:
- Een overzicht van welke equivalentieschalen er in de diverse sectoren worden
gebruikt om de inkomensgrenzen bij de verschillende huishoudtypes vast te leggen;
op basis van welke gronden en motivaties?
- Een studie naar de doelmatigheid van deze equivalentieschalen; welke zijn de meest
geschikte en billijke?
- Een overzicht van hoe de hoogte van de inkomensgrenzen worden bepaald in de
sectoren en bij de huishoudentypes en op basis van welke gronden/motivaties?
- Een studie naar de doelmatigheid van de inkomensgrenzen; welke zijn de meeste
geschikte en billijke?

Referteperiodes en uitkeringspercentages
We hebben te maken met ongelijkheden bij de berekeningen van de uitkeringen in de
verschillende socialezekerheidssectoren: er worden verschillende percentages toegepast en
verschillende bedragen en plafonneringen.
De Vrouwenraad vraagt:

41

Steunpunt Wonen, op.cit., p. 53-58.

42

Experts stellen vast wat een extra volwassene of een kind (minimaal) nodig heeft op vlak van verschillende
consumptiekorven (kledij, voeding, vrije tijd, ...). Vervolgens wordt dan een kost geraamd voor deze korven.
43

De equivalentieschaal wordt opgesteld op basis van uitgavenpatronen die gekend zijn via survey‐onderzoek.

44

Onderzoekers vertrekken meestal van vragen aan respondenten (in surveys) wat het minimum noodzakelijk
inkomen is om rond te komen of een bepaald welvaartsniveau te bereiken.

72

-

Federaal Vrouwenraadmemorandum 2019 – uitgebreide versie
Een overzicht van referteperiodes en uitkeringspercentages in de verschillende
socialezekerheidssectoren.
Een studie naar de doelmatigheid van deze referteperiodes en
uitkeringspercentages; welke zijn de meest geschikte en billijke?

Moederschapsverlof
De Vrouwenraad vraagt:
- De uitbreiding van 15 naar 20 weken moederschapsverlof met volledig loonbehoud
voor de werkneemster.

Werkneemsters met een miskraam
De Vrouwenraad verwijst hier naar het Advies 148 van de Raad van de Gelijke Kansen voor
Mannen en Vrouwen van 9 oktober 2015 betreffende de sociale bescherming van
werkneemsters met een miskraam.
De RGKMV stelt dat de sociale bescherming van een werkneemster die een miskraam krijgt
of een therapeutische abortus moet ondergaan moet gewaarborgd worden door een
redelijke uitbreiding van de bestaande bepalingen inzake moederschapsbescherming.
De RGKMV beveelt concreet aan:
- De werkneemster verstrekt de werkgever zo snel mogelijk een medisch attest dat
verklaart dat de zwangerschap beëindigd is een miskraam.
- Indien het einde van de zwangerschap tot een arbeidsongeschiktheid leidt, bewezen
door een medisch attest, wordt de afwezigheid van de werkneemster gelijkgesteld
met een moederschapsverlof voor de werkelijke duur van deze ongeschiktheid, met
een maximum van 9 weken.
- Deze afwezigheid geeft recht op moederschapsuitkeringen. Voor de vastbenoemde
statutaire ambtenaren in de overheidsdiensten wordt de afwezigheid als een
moederschapsverlof beschouwd.
- De bescherming tegen het verbreken van de arbeidsrelatie (artikel 40 van de wet van
16 maart 1971) blijft van toepassing tot het aflopen van een termijn van één maand
volgend op de melding van het einde van de zwangerschap of volgend op het einde
van de arbeidsongeschiktheid.

Ziekte voor de bevalling
Wie in de zes weken (acht bij een meerling) vóór de bevalling afwezig is door ziekte, krijgt
deze ziektedagen aangerekend als prenatale rust. Deze periode kan niet overgedragen
worden naar de postnatale rust. Dit geldt niet voor het personeel van de federale
overheidsdiensten: ziektedagen die niets met de zwangerschap te maken hebben, worden
als gewone ziektedagen beschouwd. Bij wie ononderbroken arbeidsongeschikt was door
ziekte of een ongeval tijdens de zes weken die de bevalling voorafgaan (acht bij een
meerling), kan de bevallingsrust op uitdrukkelijk verzoek met één week worden verlengd.
Een medisch attest van arbeidsongeschiktheid van de behandelend arts is vereist.
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De Vrouwenraad stelde volgende vragen aan het RIZIV (21 februari 2019):
- Aantal werkneemsters die een moederschapsuitkering ontvangen (2018 of 2017)
- Aantal werkneemsters die in de zes weken (acht bij een meerling) vóór de bevalling
afwezig zijn door ziekte en waarvoor het ziekenfonds de moederschapsuitkering betaalt.
Wij ontvingen volgend antwoord op 7 maart 2019:
Moederschaprust:
2017
totaal
facultatief
Vlaanderen 41.413
29.994
Belgie
71.405
50.128
In 2017 waren er 71.405 vrouwen in België die een moederschapsuitkering ontvangen
hebben voor een bevalling in 2017. Op een totaal van 71.405 vrouwen die bevallen zijn in
2017, zijn er 50.128 onder hen die hun moederschapsrust begonnen zijn minstens 1 dag voor
het begin van de week die voorafgaat aan de bevalling. Dit is dus 70,20%. De laatste week
voorafgaand aan de bevalling is verplicht. Voor Vlaanderen waren er 41.413 bevallingen en
29.994 vrouwen hiervan zijn hun moederschapsrust begonnen voor de verplichte week
bevallingsrust, dus 72,43%. Helaas kunnen we niet bepalen of deze facultatieve dagen
opgenomen werden met als reden arbeidsongeschiktheid, een risico voor het kind of ten
gevolge van een keuze van de gerechtigde.
De Vrouwenraad vraagt:
Ziek zijn tijdens het prenataal verlof moet als ziekte beschouwd worden en niet als
prenataal verlof. Deze ziekteperiode moet overgedragen worden naar de postnatale rust.

IAO-Conventie 183 ter bescherming van het moederschap
België heeft deze conventie die dateert van juni 2000 en in werking getreden is in februari
2002, nog steeds niet getekend.
Op 27 november 2001 heeft de NAR, in zijn advies 1.377, zijn visie gegeven over de punten
die een ratificatie van conventie 183 in de weg staan. Samen met het advies werd ook CAO
nummer 80 gesloten. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden in de NAR werd gewezen
op de gevolgen van de keuze van een CAO als instrument om de problematiek van
borstvoedingspauzes te regelen. Er werd verwezen naar de regeling van het
moederschapsverlof, dat bij wet wordt geregeld. In dit geval gaat het om maatregelen die
de veiligheid en de gezondheid van moeder en kind beogen. Door de regeling van
borstvoedingspauzes in de regelgeving op het moederschapsverlof in te schrijven, behoort
ze tot dezelfde categorie, met als bijkomend voordeel dat alle werkneemsters, of zij nu
werken in de privé- of overheidssector, op eenzelfde regeling zouden kunnen terugvallen,
zoals dat met het moederschapsverlof het geval is.
Dat de sociale partners hun CAO hebben gesloten, impliceert dat zij de materie niet zien als
een materie die behoort tot de bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid en de
gezondheid van moeder en kind, maar herleid hebben tot het niveau van de
74

Federaal Vrouwenraadmemorandum 2019 – uitgebreide versie
arbeidsvoorwaarden. Het sluiten van de CAO bemoeilijkt dan ook een mogelijke ratificatie,
vermits geen enkele instantie bevoegd is om arbeidsvoorwaarden te regelen voor het
geheel van de publieke sector. Voor elke sector apart zal dus moeten worden nagegaan of
er voldaan is aan de internationale verplichtingen. Gelet op ons overheidslandschap is dat
bijzonder moeilijk en betekent het dat desgevallend heel wat procedures moeten worden
opgestart om finaal een regelgeving tot stand te brengen die conform de internationale
norm is. Dat betekent dat elke overheid voor haar personeel borstvoedingspauzes zal
moeten regelen, vooraleer de conventie getekend kan worden. Het enige alternatief is dat
België zouden voorbijgaan aan de CAO en een algemene regeling voor borstvoedingspauzes in
de wet zouden inschrijven. 45
Ondertussen beschikken we over CAO-080 en 80b invoering van een recht op
borstvoedingspauzes, 13/10/2013. Artikel 1: “In de lijn van verdrag nr. 183 van de
Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de herziening van het verdrag (herzien)
betreffende de bescherming van het moederschap, 1952 en het Europees sociaal handvest,
voorziet deze collectieve arbeidsovereenkomst in een recht op borstvoedingspauzes onder
de verderop bepaalde voorwaarden en regels.
Borstvoedingspauzes hebben tot doel de moeder in staat te stellen borstvoeding te geven
en/of melk af te kolven.”

Kraamzorg
Bij zwangerschap of geboorte kan kraamzorg je bijstaan voor:
-

Duur

Medische nazorg: je kan terecht bij je arts of vroedvrouw
Huishoudelijke, lichaamsverzorgende, familiale en psychosociale hulp en hulp bij de
verzorging van je baby:
o Door de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, die erkend zijn
door of aangemeld bij Zorg en Gezondheid. Er zijn zowel openbare als
private diensten (OCMW’s en vzw’s).
o Lijst Kind & Gezin: Diensten voor Gezinszorg en aanvullende zorg

Aantal uren variëren per ziekenfonds + soms per kind en per ouder, soms per kind en de
mama.
De periode waarbinnen het aantal uren kraamzorg kan opgenomen worden varieert
eveneens: soms al voor de bevalling en erna, ook enkel na de bevalling.
Kraamzorgtarief

45

Parlementaire vraag over de IAO Conventie 183 ter bescherming van het moederschap (nr. 14487) CRIV 51
COM 1234, 13/03/2007.
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Het kraamzorgtarief wordt bepaald door de overheid op basis van je gezinsinkomen en de
gezinslasten. Dit tarief wordt berekend aan de hand van de bijdrageschaal van het Vlaams
Agentschap Zorg & Gezondheid (Gebruikersbijdrage gezinszorg)
Bedragen tegemoetkoming
Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen geven vaak onder bepaalde voorwaarden
een tegemoetkoming voor de hulp. Voor info kan je terecht bij de Expertisecentra
Kraamzorg. In elke provincie en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest is een
expertisecentrum kraamzorg opgericht.
De tegemoetkomingen verschillen. Enkele voorbeelden:
-

-

-

-

-

De CM geeft een tegemoetkoming van maximaal 4 euro per gepresteerd uur
kraamzorg door een dienst voor gezinszorg en aanvullende zorg, erkend door de
overheid. Ze geldt voor maximaal 30 uur kraamzorg per kind, in de periode van drie
maanden vóór de vermoedelijke bevallingsdatum tot drie maanden na de geboorte.
Zijn beide ouders bij CM aangesloten, kun je dus tot 60 uur per kind terugbetaald
krijgen. Dan kan de vergoeding oplopen tot 240 euro. De terugbetaling is niet van
toepassing voor diensten zonder verzorgend aspect, zoals poetshulp.
Bij de Voorzorg Antwerpen kan de kraamverzorgende langskomen tijdens de laatste
weken van de zwangerschap of de eerste 3 maanden na de geboorte. Je krijg je 50 %
van de aangerekende uurprijs terugbetaald, maximum 4,50 euro per uur, tot
maximaal 150 euro per rechthebbende ouder. Voor beide ouders samen komt dat op
300 euro.
LM Plus (Liberale Mutualiteit): LM Plus geeft een tussenkomst van 5 euro per
gepresteerd uur kraamzorg via Solidariteit voor het Gezin of Sowel. De tussenkomst
geldt voor 40 uur kraamzorg per baby ingeschreven bij LM Plus. De tussenkomst
wordt uitgekeerd voor prestaties vanaf een maand voor de vermoedelijke
bevallingsdatum tot 12 weken na de geboorte (bij thuisbevalling of poliklinische
bevalling) of tot 12 weken na het ontslag van de pasgeborene uit de materniteit of
het ziekenhuis. Bij geboorte van een meerling worden het aantal uren kraamzorg
vermenigvuldigd met het aantal kinderen die geboren zijn.
Onafhankelijke Ziekenfondsen/Partena: Mama's krijgen bij Partena Ziekenfonds een
terugbetaling voor kraamhulp van 5 euro per uur, met een maximum bedrag van 150
euro per jaar (of maximum 30 uur). Ze kunnen in totaal wel 80 uur opnemen. In het
geval van een tweeling krijg je dit voordeel tweemaal uitbetaald en krijg je dus 2 x 30
uren terugbetaald. Kraamzorg is mogelijk na de bevalling.
Neutrale Ziekenfondsen/Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: Een terugbetaling voor
kraamhulp tot maximum 300 euro per kind (max. 60 uren). Deze tegemoetkoming
bedraagt:
o Voor kraamzorg thuis: tot 5 euro per uur
o Voor een kraamhotel: tot 100 euro per dag
o Voor een bevallingscoach (doula): tot 100 euro per dag
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Afhankelijk van het ziekenfonds:
- varieert het aantal uren kraamzorg per kind
- varieert de periode van opname (soms al voor de bevalling mogelijk, of enkel na de
bevalling)
- heeft enkel de mama er recht op, soms beide ouders. In dat laatste geval wordt dat
door alleenstaande mama’s als een discriminatie aangevoeld
- verschilt het aantal uren waarvoor er recht is op terugbetaling
- verschilt het bedrag van terugbetaling per uur.

Adoptieverlof en pleegouderverlof
Adoptieverlof
Toestand vóór de wet van 6 september 2018:
Artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten voorzag voor
elke ouder een adoptieverlof van maximaal zes weken voor kinderen jonger dan drie jaar.
Voor kinderen tussen drie en acht jaar gold een maximaal adoptieverlof voor elke ouder van
vier weken. Kinderen, ouder dan acht jaar, gaven dan weer geen recht op adoptieverlof.
De wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de
versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof verlengt de
duur van het adoptieverlof aanzienlijk:
Het adoptieverlof van zes weken per adoptieouder voor een minderjarig kind wordt als
volgt opgetrokken voor de adoptieouder of voor beide adoptieouders samen:
1° met één week vanaf 1 januari 2019;
2° met twee weken vanaf uiterlijk 1 januari 2021;
3° met drie weken vanaf uiterlijk 1 januari 2023;
4° met vier weken vanaf uiterlijk 1 januari 2025;
5° met vijf weken vanaf uiterlijk 1 januari 2027.
In geval van twee adoptieouders worden deze bijkomende weken onderling tussen hen
verdeeld.
De maximumduur van het adoptieverlof wordt met twee weken per adoptieouder verlengd
bij de gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen.
Concreet: het gedeelte boven 12 weken in totaal voor beide adoptieouders, kan onderling
verdeeld worden. In totaal zal het adoptieverlof 17 weken bedragen. Twee
keer 6 weken zijn dus op te nemen door beide adoptieouders afzonderlijk en 5 weken zijn
onderling te verdelen.
De wet voorziet bovendien in de mogelijkheid voor adoptieouders om het adoptieverlof
voor interlandelijke adoptie vier weken voorafgaand aan de effectieve opvang van het kind
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op te nemen zodat dit verlof ook kan gebruikt worden om het kind in het buitenland op
te halen.
Deze maatregelen gelden zowel voor werknemers als voor zelfstandigen
Dit is een gunstige maatregel voor de combinatie werk en gezin en de verwelkoming van
het geadopteerde kind in het gezin. De adoptieouders ontvangen voor de duur van het
verlengde verlof de vergoeding zoals voorzien in artikel 223 ter van het koninklijk besluit
van 3 juli 1996. Na de eerste maand van het adoptieverlof, zullen adoptieouders echter beter
worden gecompenseerd dan de werkneemsters bij pre- of postnatale rust. Dit lijkt ons een
onrechtvaardige maatregel die niet beantwoordt aan Richtlijn 92/85/EEG over de
bescherming van het moederschap, noch aan artikel 17 van de wet van 10 mei 2007 ter
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen: "De bepalingen betreffende de
bescherming van de zwangerschap en het moederschap kunnen niet beschouwd worden als
een vorm van discriminatie, maar zijn een voorwaarde voor de verwezenlijking van de
gelijke behandeling van mannen en vrouwen.”

Pleegouderverlof
Sinds een aantal jaren bestaat er pleegzorgverlof voor pleegouders maar dit is een
thematisch verlof dat enkel geldt voor specifieke taken eigen aan het pleegouderschap. Het
pleegzorgverlof geldt dus niet voor zorgtaken voor de kinderen.
In heel wat situaties is het feitelijke onderscheid tussen adoptie en langdurige pleegzorg
quasi onbestaande en zijn de zorgtaken voor het kind quasi identiek. Het belangrijkste
onderscheid tussen langdurige pleegzorg en adoptieverlof situeert zich in de
beslissingsautonomie van de pleegouders.
De wet van 6 september 2018 kent aan pleegouders een aan adoptieverlof equivalent recht
toe in geval van langdurige pleegzorg (minstens zes maanden). Dit aan adoptieverlof
equivalent recht wordt pleegouderverlof genoemd. Hiermee wordt een stap gezet naar een
gelijke behandeling van langdurige pleegzorg en adoptieverlof, naar het voorbeeld van
andere Europese landen.
De Vrouwenraad vraagt:
Aan de betrokken actoren (parlementaire commissies, ministers, sociale partners,
academici in socialezekerheidsrecht) om samen met de vrouwenbeweging en relevante
middenveldorganisaties na te denken over hoe het systeem van uitkeringspercentages en
referteperiodes rechtvaardiger en doelmatiger te maken. Voor de Vrouwenraad is het
bijvoorbeeld niet logisch dat wanneer je kinderen krijgt (moederschapsrust) je geen recht
hebt op 100 % loon gedurende de ganse onderbrekingsperiode. Het gaat ook niet op dat er
bij de berekening van de uitkeringen voor moederschaps- en vaderschapsrust verschillende
percentages en loonbegrenzingen worden toegepast. Wat de uitkeringspercentages betreft
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vragen we in elk geval een 100% uitkering van het niet-geplafonneerde loon voor:
moederschapsrust, de periode van werkverwijdering wegens zwangerschap, de periode van
werkverwijdering wegens borstvoeding, geboorteverlof voor vaders en meemoeders,
vaderschapsrust en meemoederschapsrust bij hospitalisatie of overlijden van de moeder,
adoptieverlof en pleegouderverlof.

Geboorteverlof
Elke werknemer heeft recht op tien dagen afwezigheid van het werk bij de geboorte van
een kind waarvan de afstamming langs vaderszijde vaststaat. De huidige regeling geldt voor
geboorten vanaf 1 april 2009. Sinds 20 mei 2011 heeft ook de meemoeder recht op
geboorteverlof.
De Vrouwenraad vraagt:
De uitbreiding van het geboorteverlof van tien naar twintig dagen aan 100% betaald,
volledig gelijkgesteld, verplicht en een uitbreiding van naar zelfstandigen en werklozen.

Gelijkgestelde periodes
Stel, je moet of je wil je loopbaan tijdelijk of gedeeltelijk onderbreken. Daarvoor bestaat
een reeks mogelijkheden. Ter compensatie ontvang je een socialezekerheidsuitkering en/of
een premie. Dat is wat men ook noemt: een sociaal voordeel.
De onderbrekingsperiodes tellen bovendien mee bij de bepaling van de duur van de
loopbaan en bij de berekening van het pensioenbedrag.
De gelijkgestelde periodes zijn op verschillende momenten in het verleden en vanuit
verschillende invalshoeken tot stand gekomen. De doelstellingen zijn verschillend, net als
de variabelen (sekse, leeftijd, sociaal statuut, ...) en de sociale voordelen. Globaal gezien
nemen meer vrouwen dan mannen onderbrekingen, met alle gevolgen vandien voor hun
inkomen.
De periodes van beroepsinactiviteit zijn volgens ons gekoppeld aan:
• De zogenaamde echte sociale risico's (de onvrijwillige en deze die eigen zijn aan
arbeid): de ziekte- en invaliditeitsverzekering, werkloosheid, beroepsziekten,
arbeidsongevallen, pensioenen.
• Zwangerschap, het kersverse moederschap, vaderschap en meemoederschap,
adoptie.
• De keuze die je maakt voor een betere combinatie van job, gezin, voor zorg, …
(tijdskrediet en de thematische verloven).
We moeten ons afvragen hoe de sociale doelstelling van de onderbrekingen en de
gelijkgestelde dagen/periodes moet ingevuld worden om optimale resultaten te bereiken,
rekening houdend met de genderinvalshoek, de combinatieproblematiek, de
armoedeproblematiek en het rechtvaardigheidsbeginsel.
De regering 2014-2019 staat voor een sterke band tussen gewerkte periodes en het
pensioen. Dat leidt echter tot een afbouw van de gelijkgestelde periodes.
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Realisaties van de regering 2015-2019:
- Gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking en thematische verloven
worden volledig en aan het laatst verdiende loon gelijkgesteld.
- De gelijkstelling voor niet-gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking is
afgeschaft.
- De gelijkstelling en het recht voor het gemotiveerd tijdskrediet wordt uitgebreid met
maximum 12 maanden als het opgenomen wordt voor de volgende motieven:
• om te zorgen voor zijn kind tot de leeftijd van 8 jaar;
• om palliatieve zorgen toe te dienen;
• om een zwaar ziek of gehandicapt gezins- of familielid bij te staan of te
verzorgen.
- De berekening van een reeks gelijkgestelde periodes op basis van een fictief
minimumloon en niet langer op basis van het laatst verdiende loon.
- Het aantal gelijkgestelde dagen bij een periode van werkloosheid of brugpensioen
wordt beperkt tot 1 jaar op de volledige loopbaan.
Het Federaal Planbureau heeft in juni 2016 een rapport gepubliceerd over het belang en de
samenstelling van gelijkgestelde periodes in de drie pensioenstelsels op vraag van de
strategische cel van de Minister van Pensioenen. Het blijkt dat respectievelijk 30 % en 37 %
van de pensioenopbouw van mannen en vrouwen, die recent met pensioen gingen in het
werknemersstelsel, wordt gelijkgesteld. In het zelfstandigenstelsel bedraagt dit aandeel
respectievelijk 3 % en 5 %. In het stelsel van de ambtenaren is zo’n 10 % van de
pensioenopbouw gelijkgesteld. De beschikbare cijfers laten belangrijke verschillen zien in
het belang van de gelijkgestelde pensioenopbouw van recent gepensioneerden. Omwille
van de eigenheid van de drie stelsels en de onderscheiden administratieve praktijken, zijn
deze verschillen tussen de stelsels echter moeilijk interpreteerbaar.
De identificeerbare gelijkgestelde periodes bij werknemers bestaan volgens het Planbureau
voornamelijk uit werkloosheid (respectievelijk 24 % en 42 % gelijkstelling bij mannen en
vrouwen), werkloosheid met bedrijfstoeslag (23 % en 7 %) en arbeidsongeschiktheid (ziekte
en invaliditeit, beroepsziekten en arbeidsongevallen) (14 % en 13 %). Minder belangrijke
gelijkgestelde periodes zijn loopbaanonderbreking en tijdskrediet, niet‐gewerkte periodes
van deeltijdse werknemers met behoud van rechten en legerdienst.
Bij recent gepensioneerde zelfstandigen is een gedetailleerd onderscheid naar type
gelijkstelling wel mogelijk. De belangrijkste gelijkgestelde periode is ziekte en invaliditeit
(47 % bij mannen, 86 % bij vrouwen), gevolgd door gelijkstelling van studieperiodes
(respectievelijk 41 % en 14 %) en gelijkstelling van legerdienst (12 % bij mannen).
Bij recent gepensioneerde ambtenaren bestaat het belangrijkste aandeel van de
gelijkgestelde periodes, die niet gelijkgesteld worden aan werkelijke diensten, uit een
amalgaam van onbezoldigde of deels bezoldigde afwezigheden die statuut‐specifiek zijn.
Deze verschillende gelijkstellingen worden in de beschikbare gegevens niet verder
onderscheiden naar type.
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Met de aanpassing in het KB van 19 december 2017 tot wijziging van artikel 24bis en artikel
34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers wil de regering
arbeid beter belonen in de pensioenregeling voor werknemers.
Voor volgende gelijkgestelde perioden: onvrijwillige werkloosheid, brugpensioen, stelsel
van werkloosheid met bedrijfstoeslag en pseudo brugpensioen is ervoor gekozen om het
pensioen niet altijd meer te berekenen op basis van het normaal fictief loon, maar in
bepaalde gevallen op basis van het referteloon dat als basis dient om het minimumrecht per
loopbaanjaar te berekenen. Dit gebeurt enkel wanneer het referteloon lager ligt dan het
normaal fictief loon. Wanneer het normaal fictief loon lager ligt dan het referteloon, wordt
het pensioen berekend op het normaal fictief loon.
De Vrouwenraad blijft bekommerd over de gevolgen van een toekomstige ‘verdere
harmonisatie’ van de gelijkstellingen en is nog steeds vragende partij voor een
maatschappelijk debat.
De Vrouwenraad vraagt:
- Aan de betrokken actoren (parlementaire commissies, ministers, sociale partners,
academici in socialezekerheidsrecht) om samen met de vrouwenbeweging en de
Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen na te denken over hoe het
systeem rechtvaardiger en doelmatiger te maken. Kan dit door het huidige systeem
aan te passen en de onderbrekingsperiodes te hergroeperen? Of kunnen er nog
nieuwe verlofregelingen bijkomen (bijvoorbeeld een thematisch mantelzorgverlof,
grootouderverlof conform het voorstel van de Gezinsbond,…), ... En/of kunnen de
werktijdenregelingen van de werknemers aangepast worden op maat van de
werknemers? Biedt een kortere werkweek de geschikte oplossing?...
- Niet meer te tornen aan het tijdskrediet. De uitkeringen moeten voldoende hoog
zijn en de onderbreking volledig gelijkgesteld.
- Er zijn sinds 2012 ook meer loopbaanjaren vereist voor de toegang tot
eindeloopbaanstelsels: vrouwen hebben het moeilijker dan mannen om aan die
voorwaarden te voldoen. Het aantal loopbaanjaren mag in dit opzicht niet verhoogd
worden.
- Niet te raken aan de reeds opgebouwde pensioenrechten inclusief de gelijkgestelde
periodes van de huidige werknemers.
- Een billijke berekening van de gelijkgestelde periodes.
- Dat bij de toekomstige verdergaande harmoniseringen van de gelijkgestelde
periodes het advies van de Raad van de Gelijke kansen voor vrouwen en mannen
(RGKMV) wordt gevraagd met het onvrijwillig en vrijwillig (tijdelijk) verlaten van de
arbeidsmarkt als invalshoek, rekening houdend met de zorgdimensie en het
geplande puntensysteem in de pensioenen.
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Cumulatieve inkomstenderving
De loo(n)pbaankloof is ook het resultaat van discriminaties en onrechtvaardigheden die te
maken hebben met de (besparings)maatregelen die de overheid al decennia neemt op het
niveau van de sociale zekerheid, de fiscaliteit, de tewerkstelling, …
Een voorbeeld in de sociale zekerheid is het steeds strenger wordende degressiviteitsbeleid
(sinds 1971) van de uitkeringen in de sectoren werkloosheid en invaliditeit, dat sterker
doorweegt voor de categorie samenwonenden zonder gezinslast, meestal vrouwen, die
daardoor al jaren inkomsten derven.
De Vrouwenraad vraagt:
Een stop van (besparings)maatregelen in de sociale bescherming die een grotere nadelige
impact hebben op vrouwen dan op mannen.

Werkloosheid
Mede onder invloed van het EU-besparingsbeleid komen de uitkeringen de laatste jaren
meer onder druk te staan en worden steeds meer werklozen uit de
werkloosheidsverzekering gestoten. Maatregelen die hiertoe geleid hebben zijn:
- De beperking van de welvaartsvastheid van de uitkeringen.
- De verstrengde controle op het zoekgedrag van werklozen en een ruimer
toepassingsgebied daarvan.
- Het inperken van tijdskrediet (afschaffing tijdskrediet met motief).
- De versterkte en versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen bij toename
werkloosheidsduur.
- De verlenging van de wachttijd voor het recht op inschakelingsuitkering voor
schoolverlaters tot één jaar.
- De uitsluiting van schoolverlaters zonder diploma secundair onderwijs uit de
werkloosheidsverzekering.
- De afbouw van de stelsels van brugpensioen.
- De beperking van de gelijkgestelde periodes van inactiviteit voor de berekening van het
pensioen.
- De beperking van uitkeringen voor deeltijds werklozen.
Door het nemen van deze maatregelen gaat de overheid uit van de ‘standaardtheorie’ dat
toegenomen druk op werklozen leidt naar intensiever zoekgedrag. Maar dit blijkt niet te
lukken omdat werklozen ook zoeken naar zin en waardering in jobs en omdat er niet
genoeg toegankelijke vacatures zijn.
In 2014-2016 is de werkgelegenheid in België met 120.000 banen toegenomen en is de
werkloosheid met 45.000 gedaald. 40 % van die nieuwe banen is deeltijds, de helft (52%)
tijdelijk. De kleine helft (47%) wordt verloond op het niveau van de 20 % laagstbetaalde
banen.46 Een kwart van de nieuwe jobs werd opgenomen door laaggeschoolden.
46

Goed nieuws op de arbeidsmarkt, behalve voor de armen, De Tijd, 07/07/2017?
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Op termijn kan dit leiden tot een erosie van de lonen en de arbeidsvoorwaarden aan de
onderkant van de arbeidsmarkt met werkende én werkloze armen.
Door deze maatregelen is het armoederisico bij werklozen gestegen van 30,3% in 2010 naar
41% in 2015. Ook het aantal Belgische vrouwen in die categorie neemt toe. De toename is
nog sterker als je kijkt naar alleenstaande ouders (voor 80 procent vrouwen). Daar is het
armoederisico inmiddels 41,6 procent. In 2014 was dat nog 35,7 procent.
Meer genereuze uitkeringen zouden gunstiger kunnen zijn voor de uitstroom uit de
werkloosheid omdat werklozen dan ook in zichzelf kunnen investeren i.p.v. enkel proberen
te overleven. Hiervoor is meer empirisch onderzoek nodig.
Maatregelen zoals de lastenvermindering op lonen (proportioneel meer voor de lage lonen),
de selectieve verhoging van de werkbonus wegen niet op tegen sterke prijsverhogingen van
diensten zoals elektriciteit, water, kinderopvang, gezondheidszorg, hoger onderwijs,…
In Vlaanderen gaan de middelen naar laag- en middengeschoolde jongeren, ouderen en
personen met arbeidsbeperking. Laaggeschoolden, langdurig werklozen en migranten
vallen uit het doelgroepenbeleid.
Het systeem van werkloosheidsuitkeringen is in 2018 nogmaals hervormd, de zogenaamde
‘nieuwe arbeidsdeal’. De uitkeringen in de eerste periode worden verhoogd, terwijl de
degressiviteit in latere periodes wordt versterkt. Deze hervorming is volgens de regering
geen besparing, maar een activeringsmaatregel. Het verzekeringsprincipe en
solidariteitsprincipe achter de werkloosheidsuitkeringen blijft behouden. De hervorming
ziet er als volgt uit:
• Verhoging tijdens de eerste 6 maanden van de werkloosheidsuitkering. Dat zal gebeuren
via een verhoging van het plafond van 2.619,09 euro of van het huidige percentage van
65%. Deze versterking zal bij KB worden vastgelegd door de minister van werk.
• In de daaropvolgende maanden een snellere daling van de werkloosheidsuitkering. De
modaliteiten (de duur van de degressiviteitsperiodes, de graad van degressiviteit en de
bedoelde categorieën) zullen bij koninklijk besluit worden vastgelegd door de minister van
werk.
• De band met opleidingen wordt versterkt: arbeidsmarktgerichte opleidingen worden
aangemoedigd. De RVA en de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling kunnen
samen bepalen welke jobs en opleidingen in aanmerking komen, waardoor het mogelijk
wordt zich aan te passen aan de gewestelijke diversiteit.
• De werkloosheidsuitkering in de derde periode zal minstens behouden blijven. Bij het
gebruik van de welvaartsenveloppe moet het ontstaan van nieuwe werkloosheidsvallen zo
veel mogelijk vermeden worden. De minister van werk zal tegen november een ontwerp KB
uitwerken dat uitvoering geeft aan deze principes. De geleidelijke inwerkingtreding zal
gebeuren vanaf januari 2019. 47
47

Kris Peeters: “Hervorming werkloosheidsuitkeringen en arbeidsdeal geven boost aan activering”, 24/07/2018
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De Vrouwenraad vraagt:
- De verstrenging van de toelatingsvoorwaarden voor de inschakelingsuitkering in te
trekken.
- De overheden en de werkgevers moeten voldoende kansen bieden. Jongeren
moeten beter persoonlijk begeleid worden naar werk en stages.
- De herziening van het degressiviteitsstelsel (geen versnelling), inclusief de
afschaffing van de categorie samenwonende werkloze zonder gezinslast.
- Een onderzoek/evaluatie van de impact op armoede voor vrouwen en mannen van
de hervorming van de werkloosheidsreglementering.

Arbeidsongeschiktheid
De regering 2015-2019 zette in op de activering van arbeidsongeschikten, in het kader van
besparingsmaatregelen.
Na zeven maanden arbeidsongeschiktheid is er nu een dubbele controle (naast de
werkgever + arbeidsarts, ook door het RIZIV). Op de 6.081 dossiers die het RIZIV
gecontroleerd heeft, zijn er 45 arbeidsongeschikten opnieuw aan het werk gemoeten.
Nieuw in dit verhaal is dat werkgevers bestraft kunnen worden en dat de mutualiteiten
geresponsabiliseerd worden (minder toelagen).
Vanaf 1 april 2018 is er een wijziging van de ziekte-uitkeringen voor toegelaten gedeeltelijke
werkhervatting. 48 De meerderheid van de langdurig zieke werknemers die geleidelijk aan
48

Oude regeling: Als de werknemer een aangepast werk hervat met de toelating van de adviserend arts, wordt
de basisuitkering verminderd met het beroepsinkomen (brutobedrag min de sociale bijdragen ten laste van de
werknemer) tot een bepaald percentage vastgelegd per inkomensschijf: eerste schijf van 16,2372 euro van het
bruto dagloon voortvloeiend uit de uitoefening van de toegelaten arbeid: vrijgesteld; tweede schijf van 9,7423
euro van het bruto dagloon voortvloeiend uit de uitoefening van de toegelaten arbeid: verminderd ten belope
van 20%; derde schijf van 9,7423 euro van het bruto dagloon voortvloeiend uit de uitoefening van de
toegelaten arbeid: verminderd ten belope van 50%; vierde schijf, hoger dan het totaal van de 3 andere
schijven: meegeteld ten belope van 75%.
Nieuwe regeling: het dagbedrag van de uitkering wordt verminderd in functie van de tewerkstellingsbreuk van
de toegelaten arbeid (er wordt een overgangsperiode voorzien: de geldende bepalingen van vóór 1 april 2018
blijven van toepassing tot 30 juni 2018 voor degenen die dezelfde toegelaten activiteit uitoefenden vóór de
uitvoering van de nieuwe bepalingen, op voorwaarde dat de vroegere bepalingen voor hen gunstiger zijn en
dat de toelating sinds 1 april 2018 niet werd vernieuwd of gewijzigd). De noemer van de tewerkstellingsbreuk
stemt overeen met de toegelaten werkhervatting voltijds – na akkoord van de adviserend arts –, m.a.w. met
het gemiddeld aantal werkuren per week per maatpersoon. Als de tewerkstellingsbreuk van de toegelaten
arbeid niet hoger is dan 20%, zal het dagbedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet verminderd
worden. Als de tewerkstellingsbreuk van de toegelaten arbeid hoger is dan 20%, zullen de uitkeringen
verminderd worden met het deel van de tewerkstellingsbreuk van de toegelaten arbeid dat hoger is dan 20%.
Volgens simulaties: werknemer in arbeidsongeschiktheid (minder dan 1 jaar) met een maandloon van 1.500
euro voor een voltijdse baan: de ziekte-uitkeringen bedragen 854 euro per maand en 630 euro vanaf 1/4/2018:
verlies van 224 euro per maand; werknemer in arbeidsongeschiktheid (minder dan 1 jaar) met een maandloon
van 3.000 euro voor een voltijdse baan: de ziekte-uitkeringen bedragen 1.341 euro per maand en 1.260 euro
vanaf 1/4/2018: verlies van 81 euro per maand; werknemer in arbeidsongeschiktheid (minder dan 1 jaar) met
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het werk hervatten ontvangen daardoor een lagere ziekte-uitkering dan voordien. Het
systeem van de vermindering van die vergoeding in functie van het goedgekeurde inkomen
uit werk, wordt aangepast d.m.v. een verminderingssysteem in functie van het
goedgekeurde arbeidsvolume. Dit leidt tot lagere uitkeringen voor zieke werknemers die
gedeeltelijk het werk hervatten en de toelating hebben om meer dan 1/5e te werken en die
een laag of gemiddeld inkomen hebben. Diegenen met een hoog inkomen, worden er ten
opzichte van de voorgaande regelgeving wél beter van. Vermits vrouwen gemiddeld minder
verdienen dan mannen, worden zij het ergst geraakt door deze maatregel.
In ons dossier Gender en sociale bescherming personen met een handicap 2017 (p. 42-46)
stelden we op basis van RIZIV statistieken vast dat het aantal invaliden de laatste jaren
toeneemt en dit sterker bij vrouwen dan bij mannen. Het RIZIV verklaart deze evolutie aan
de hand van de volgende factoren: de stijgende participatiegraad van vrouwen aan de
arbeidsmarkt, de vergrijzing van de bevolking en nieuwe ziektebeelden. Het aantal
invaliden dat lijdt aan psychische stoornissen en aan musculoskeletale aandoeningen neemt
aanzienlijk toe.
Werknemers die bij langdurige ziekte op de wettelijke uitkering terugvallen zien hun
inkomen sterk dalen: een maandelijks bedrag ter waarde van 60% van het brutoloon.
Bovendien geldt er een plafond, namelijk 3.705 euro bruto per maand. Voor een op drie
werknemers is dat onvoldoende om hun levensstandaard te behouden; ze vrezen om in
financiële problemen te komen (Enquête De Standaard en La Libre met Vlerick Business
School en AG Insurance).
De aanvullende verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ zou een oplossing kunnen bieden. Het
is een extra-legaal voordeel dat werkgevers aan hun werknemers kunnen aanbieden, net
zoals een aanvullend pensioen of een hospitalisatieverzekering. Volgens AG Insurance zou
zo’n 18% van de bedrijven dergelijke inkomensverzekering aanbieden aan hun werknemers.
Met dergelijk extra-legaal voordeel zou een langdurig zieke werknemer tot 70 à 80% van het
loon bereiken.49
De Vrouwenraad vraagt:
Dat de regering nog meer inzet op ‘echt’ werkbaar werk om o.a. burn-out,
arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

een maandloon van 4.500 euro voor een voltijdse baan: de ziekte-uitkeringen bedragen 1.232 euro per maand
en 1.526 euro vanaf 1/4/2018: winst van 294 euro per maand. Bron: ABVV-FGTB, Nieuwe besparingen op de
kap van zieke werknemers: wijziging van de ziekte-uitkeringen voor toegelaten gedeeltelijke werkhervatting,
16/03/2018.
49

Belg overschat inkomen bij langdurige ziekte, in De Standaard, 4 december 2018, p. 29.
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Beroepsziekten
Vanaf 1 januari 2017 zijn het FAO (Fonds voor Arbeidsongevallen) en het FBZ (Fonds voor
beroepsziekten) gefusioneerd tot FEDRIS, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.
Tot de taken van FEDRIS behoren:
- het vergoeden van de slachtoffers van beroepsziekten en in bepaalde gevallen ook de
slachtoffers van arbeidsongevallen;
- het nemen en ondersteunen van een aantal preventiemaatregelen op het vlak van
beroepsziekten en arbeidsongevallen;
- het controleren of de verzekeringsondernemingen en de werkgevers hun
verplichtingen nakomen op het vlak van arbeidsongevallen.
Op basis van je lichamelijke ongeschiktheid en de weerslag daarvan op je mogelijkheid om
te werken, kent FEDRIS je een graad (percentage) van arbeidsongeschiktheid toe. Je
jaarlijkse vergoeding is gelijk aan dat percentage van je basisloon maar dat mag wel nooit
meer bedragen dan het maximumbasisloon.
We verwijzen naar het onderzoeksrapport van Laurent Vogel, Genderanalyse van de
gegevens over beroepsziekten in België, Europees Vakbondsinstituut (EVI), opgesteld in het
kader van een overeenkomst met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen
(België), 2011. De gegevens over de aangifte en erkenning van beroepsziekten tonen aan
dat vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn en die ondervertegenwoordiging lijkt niet te
worden gerechtvaardigd door objectieve arbeidsomstandigheden. Dit rapport bevat ook
een reeks aanbevelingen. Door de systeemdiscriminatie ten opzichte van vrouwen, wordt
hen het recht op vergoedingen omwille van beroepsziekten ontzegd.
Overeenkomstig het Advies nr. 134 van 16 april 2013 van de Raad van de gelijke kansen
voor mannen en vrouwen inzake beroepsziekte vraagt de Vrouwenraad:
- Een geactualiseerde genderanalyse van de gegevens over beroepsziekten in België.
- Het herzien, in termen van gender, van de sociaal-juridische criteria die het mogelijk
maken om ziekten te classificeren in het lijstsysteem, dan wel in het open systeem.
- Een gestructureerd actieplan dat de overheid moet opstellen en aannemen, inclusief
een jaarlijkse rapportage over de verwezenlijkingen.
- De bestudering van de tewerkstellingsgraad van vrouwen (en mannen) tussen de 55
en 65 jaar in relatie tot beroepsziekten, of breder, het algeheel welzijn op het werk.
- De bestudering van de relatie tussen kanker en arbeidsomstandigheden.
- Een aanvulling van “de lijst” met ziekten die voornamelijk vrouwen treffen (bepaalde
kankers, musculoskeletale aandoeningen…), conform de Europese lijst van ziekten
die vaker voorkomen bij vrouwen.
- Een proactieve houding wat betreft de preventie van beroepsziekten door FEDRIS
door werkomstandigheden te analyseren in sectoren waar veel vrouwen
tewerkgesteld zijn, bijvoorbeeld de schoonmaaksector, de gezondheidszorg, met de
bedoeling om beroepsziekten sneller op te sporen en te voorkomen.
We verwijzen ook naar de aanbeveling:
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“In future studies which intend to contribute to a more accurate risk assessment and
improved healthcare in the working environment, a simple gender comparison is not
enough. A multivariate model should be used to study which protective and risk factors are
important in the workplace, and whether they differ with gender. Based on
different health awareness in men and women, workplace health promotion strategies need
different approaches for male and female audiences.” 50

Geneeskundige verzorging
Het budget van de regering 2015-2019 is van 3% naar 1,5% gezakt (= 2,6 miljard euro
minder dan de voorgaande regering). Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare groepen het ergst
getroffen worden; vrouwen meer dan mannen; alleenstaande moeders het ergst bij de
vrouwen.
De regering heeft op een versnipperde manier heel wat besparingsmaatregelen getroffen,
zoals:
- De verhoging van het remgeld van 8 naar 12 euro.
- De indexatie van de plafonds van de MAF.
- Verhoging van honoraria van niet-geconventioneerde tandartsen, kinesisten.
- Supplementen honoraria verhogen twee maal sneller dan de terugbetalingen door
het RIZIV (studie IMA).
- Het vastleggen van de prijzen van de geneesmiddelen gebeurt steeds vaker via
artikel 81bis (pact tussen de farmaceutische industrie en de federale minister van
gezondheid) en steeds minder via de bevoegde commissie.
- Het moratorium van de wijkgezondheidscentra.
- Geen terugbetaling psycholoog voor 65-plussers;...
Er zijn steeds meer mensen die het bezoek aan de huisarts en aan de specialist uitstellen
omwille van financiële redenen. Veel mensen vragen omwille van stigmatisering niet naar
de toepassing van het statuut van de derdebetalersregeling.
De Vrouwenraad vraagt:
- Een veralgemeende automatische derdebetalersregeling.
- De uitrol van het systeem van wijkgezondheidscentra.
- Inspanningen om kosten op het vlak van geestelijke gezondheid, bepaalde medische
materialen (bril/lenzen, hoorapparaten, mobiliteitshulpmiddelen,…), bepaalde
tandverzorging, niet-terugbetaalde geneesmiddelen voor de behandeling van
chronische ziekten te verlagen.

50

Monika Raulf, Thomas Brüning, Erika Jensen-Jarolim and Vera van Kampen, Gender-related aspects in
occupational allergies – Secondary publication and update, World Allergy Organization Journal (2017) 10:44
DOI 10.1186/s40413-017-0175-y
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Inspanningen om de kosten voor ouderen, die in een woonzorgcentrum verblijven en
voor wie de kosten van het verblijf vaak hoger zijn dan hun inkomen, te milderen.
Inspanningen om de hoge supplementen op honoraria en medisch materiaal te
minderen en de grote verschillen bij de instellingen en de zorgverstrekkers weg te
werken.
Inspanningen om de lage graad van geconventioneerden weg te werken, vooral bij
gynaecologen (50% niet geconventioneerd), bij oogspecialisten (60%),
dermatologen (70%) en voor een voldoende spreiding van geconventioneerde artsen
en patiënten daarover te informeren.
Maximumfactuur: een regelmatige uitbreiding in functie van nieuwigheden; het
plafond van 468,18 euro van de sociale MAF verlagen; het plafond voor alle kinderen
van 676,26 /450 euro verlagen en dit zolang het kind recht geeft op kinderbijslag.

Pensioenen
De pensioenkloof v/m is het resultaat van de loonkloof en de loopbaankloof tussen vrouwen
en mannen.
Komt daar nog bij dat we volop in een periode van pensioenhervormingen (2015-2019)
zitten waarvoor de regering (2009-2014) het startsein gaf en de regering (2015-2019) zich
daarvoor inspireerde op het rapport van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 van
juni 2014 en het aanvullend advies over Zware beroepen, deeltijds pensioen en eerlijke
flexibiliteit in het pensioensysteem van april 2015 en het deelrapport over de
Gezinsdimensie.

Wat is er geregeld door de regering (2015-2019)?
Verstrenging leeftijds- en loopbaanvoorwaarden vervroegd pensioen:
• Leeftijdsvoorwaarde: van 60 naar 62 jaar vanaf 2016; naar 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar
in 2018;
• Loopbaanvoorwaarden: van 35 naar 40 jaar vanaf 2016; naar 41 jaar in 2017 en 42
jaar in 2019.
Verhoging minimumleeftijd overlevingspensioen: van 45 tot 50 jaar in 2025 en daarna tot
55 jaar met 1 jaar per kalenderjaar.
Voor min 45-jarigen komt de vervangingsuitkering in de plaats van het overlevingspensioen
na minstens 1 jaar huwelijk of wettelijk samenwonen en op aanvraag. De
overgangsuitkering wordt gedurende 24 maanden uitbetaald wanneer er een kind ten laste
is en 12 maanden lang zonder kind ten laste. Daarna ontvangt de
betrokkene automatisch een werkloosheidsuitkering tenzij zij/hij ondertussen een job
gevonden heeft. Dit kadert in de opbouw van eigen rechten maar de overgangsmaatregelen
zijn volgens de vrouwenbeweging te gering.
Verhoging wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar in 2030.
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Berekening van een reeks gelijkgestelde periodes op basis van een fictief minimumloon en
niet langer op basis van het laatst verdiende loon. Vermindering pensioen voor werknemers
die meer dan 1 jaar gestempeld hebben.
Taks-shift compensatie: verhoging met 0,7% van de minimumpensioenen voor een
volledige loopbaan van 45 jaar in het werknemers- en zelfstandigenstelsel (in de praktijk: 7
euro per maand).
De verhoging van de hoogste pensioenen door de verlaging van de solidariteitsbijdrage (in
de praktijk: 30 euro per maand).
Verhoging van het minimumpensioen maar enkel voor diegenen die een volledige loopbaan
hebben (vrouwen bereiken dit veel minder dan mannen).
www.mypension.be
Mypension.be: operationeel vanaf 1 januari 2016; vanaf begin 2017 raming wettelijk
pensioen; vanaf eind 2017 kan de burger zelf de impact van bepaalde loopbaankeuzes op
zijn pensioen nagaan.
Deze simulatietool is beschikbaar voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen en
berekent voor elk scenario het bruto- en netto-pensioenbedrag dat je bij je pensionering
kan verwachten. Het gaat om een raming omdat de fiscale situatie van in de toekomst niet
gekend is. De berekening gaat ervan uit dat je geen personen ten laste hebt, geen andere
inkomsten en geen recht op fiscale verminderingen. Vroeger werd voor de
pensioenberekening maximaal een loopbaan van 45 jaar of 14.040 dagen in aanmerking
genomen. Voor pensioenen die ingaan op 1 januari 2019 wordt deze beperking afgeschaft.
Nu gaan alle gewerkte dagen meetellen voor de pensioenberekening voor zover er effectief
gewerkt werd. Bepaalde periodes van werkloosheid of brugpensioen worden uit de
berekening verwijderd, vanaf het moment dat de 14.040 loopbaandagen overschreden
worden. Je kunt nu pensioenrechten blijven opbouwen ongeacht je leeftijd of
loopbaanlengte. Eenmaal je je pensioen opneemt, komen er geen pensioenrechten meer
bij. De berekeningsregels houden rekening met mensen die meerdere jobs combineren en
daarvoor bijdragen betalen. De effectief gewerkte dagen in de gecombineerde regimes
tellen mee en er wordt niet meer geplafonneerd op 14.040 dagen.
In 2018 kan je nog niet simuleren wat de gevolgen zijn van een gelijkgestelde
loopbaanonderbreking die je in de toekomst plant.
Studiejaren afkopen:
In plaats van langer te werken, kan je je studiejaren afkomen voor een hoger pensioen. Per
jaar regularisatie krijg je een extra pensioenbonus van 266,67 euro op je jaarpensioen of
22,22 euro op het maandbedrag. Voor gezinspensioenen liggen die bedragen op 333,33 euro
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en 27,78 euro. Tot 1 december 2002 kost een regularisatie 1.500 euro per studiejaar.
Ambtenaren krijgen daarop een korting van 15% en betalen dus 1.275 euro per jaar. De
regularisatiebijdragen zijn fiscaal aftrekbaar en in de praktijk betaal je dus netto ongeveer
de helft.
De vraag is: welke zijn de addertjes onder het gras?
o Voor brutopensioenen van ongeveer 1.470 euro gaat het extra
pensioenbedrag bijna volledig op aan RIZIV-bijdragen;
o Voor brutopensioenen van 2.300 à 2.500 euro gaat ongeveer drievierde van
het extra pensioenbedrag op aan extra belastingen.
Het effect van een aankoop van studiejaren op het toekomstig pensioen kan voorlopig
enkel voor vastbenoemde ambtenaren gesimuleerd worden van wie het diploma bekend is
en die vroeger recht hadden op een diplomabonificatie. 51
Zomerakkoord 2017: door de invoering van een gedeeltelijk pensioen zal het mogelijk
worden om een deel van het pensioen op te nemen en tegelijk verder te werken en
pensioenrechten op te bouwen. Het is de bedoeling om dit mogelijk te maken vanaf de
leeftijd van het vervroegd pensioen. Deze maatregel kadert in het streven naar een vlottere
overgang tussen voltijds werken en een definitieve uittreding uit de arbeidsmarkt (zie
verder bij halftijds pensioen).

Wat staat ons nog te wachten?
De herziening van het stelsel van zware beroepen: er is al beslist dat er hiervoor objectieve
criteria ingevoerd zullen worden in plaats van de huidige lijst gewoon aan te passen.
Het gaat om volgende criteria:
- Fysiek zware beroepen: zoals bouwvakker, grondwerker, roustabout, groenarbeider,
schipper…
- Mentaal zware functies: zoals piloot, zorg- en verpleegkundige, opvoeder,
leerkracht, journalist in crisisgebieden…
- Risicovol werk: zoals politieagent, militair, brandweerman, hoogtewerker, sommige
chauffeurs…
- Jobs met een zwaar arbeidsregime: zoals productielijn operator, bakker, steward,
horecapersoneel, nachtwerk, ploegenwerk.
De minister van pensioenen heeft hierover een wetsontwerp ingediend dat in november
2018 door de Raad van State strijdig is bevonden met het gelijkheidsbeginsel: de manier
waarop een functie in de overheids- en de privésector als zwaar wordt erkend, verschilt van
de procedure bij een zelfstandige; ook het verschil dat gemaakt wordt tussen beroepen met
een ‘belasting van mentale of emotionele aard’ en andere beroepen, kan botsen met het
gelijkheidsbeginsel.
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De Standaard, Zo krikt u uw wettelijk pensioen op, 12 juli 2018, p. 22-23.
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De verdere hervorming van de gelijkgestelde periodes: om te beginnen wordt het aantal
gelijkgestelde dagen bij een periode van werkloosheid of brugpensioen beperkt tot 1 jaar op
de volledige loopbaan.
De modernisering van de gezinsdimensie van de pensioenen: de toekenning van afgeleide
rechten aan wettelijk samenwonenden zoals dat al decennia geldt voor gehuwden; de
harmonisering van het gezinspensioen maar op termijn de afschaffing ervan.
Op termijn de invoering van een puntensysteem voor de berekening van het
pensioenbedrag en dat betekent een loskoppeling van het huidige bijdragensysteem. En de
verdeling van de punten op het moment van scheiding (de zogenaamde pensioensplit).
Het halftijds pensioen vanaf 2020 (vanaf midden 2019 voor ambtenaren).Ouderen (vanaf 60
jaar en vanaf de leeftijd waarop ze met vervroegd pensioen kunnen) nemen in dit systeem
een deel van hun pensioen op maar blijven door halftijds te werken nog pensioenrechten
opbouwen. 1/5de pensioen en 4/5de werken is voorlopig nog niet aan de orde wegens te
ingewikkeld. Tijdskrediet op het einde van de beroepsloopbaan of een landingsbaan is niet
voor alle werknemers mogelijk, halftijds pensioen nemen wel. Halftijds pensioen nemen zou
financieel ook interessanter zijn. 52
Concreet zouden werknemers op 60-jarige leeftijd, indien ze 44 loopbaanjaren hebben,
halftijds met pensioen kunnen; op 61-62 jaar met 43 loopbaanjaren, op 63 jaar met 42
loopbaanjaren. Vrouwen zullen dus minder toegang hebben tot halftijds pensioen omdat
hun gemiddeld aantal loopbaanjaren 36,5 bedraagt. Halftijds pensioen is een individuele
maatregel. Wat ontvangen werknemers die halftijds in pensioen zijn? Ze zouden enkel
pensioenrechten blijven opbouwen voor de deeltijdse baan die ze nog uitoefenen. Halftijds
tijdskrediet eindeloopbaan is daarentegen (nog altijd) volledig gelijkgesteld vanaf 60 jaar.
De werknemer blijft dus voltijdse pensioenrechten opbouwen.
Enkele de hoge lonen (boven ca. 3.050 euro bruto/maand) zouden beter af zijn met een
halftijds pensioen. De werknemers met lagere lonen hebben maandelijks wat winst tijdens
hun periode van halftijds werken/halftijds pensioen maar dat verdwijnt bij volledig
pensioen.
Vervangingsuitkeringen zouden niet cumuleerbaar zijn met een halftijds pensioen. 53
Wanneer de werknemer bijvoorbeeld ziek wordt of tijdelijk werkloos, ontvangt hij geen
uitkering. Dat betekent een flink inkomensverlies.
De Vrouwenraad en andere vrouwen- en feministische organisaties zijn bezorgd over de
gevolgen van deze maatregelen op de pensioenen van vrouwen en mannen. We weten dat
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De Standaard, 10 september 2018, p. 11.
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Halftijds pensioen, opgelet voor de kat in de zak, in De Nieuwe werker, n° 17, 19 oktober 2018, p. 3
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hervormingen en besparingen in het verleden altijd meer in het nadeel van vrouwen zijn
geweest en we willen niet dat deze trend zich verderzet.

De Vrouwenraad vraagt:
Zie ook Pensioeneisenbundel Vrouwenraad 2016
Volgende principes zijn van belang:
-

-

Geen pensioendebat zonder een loopbaandebat (zorgkloof, loonkloof en
loopbaankloof tussen mannen en vrouwen).
Pensioenen bekijken in het geheel van de sociale zekerheid en een goede
financiering van die sociale zekerheid blijft cruciaal.
De eerste pijler is de meest solidaire en moet in ere hersteld worden; beschermen
tegen armoede en sociale uitsluiting, levensstandaard handhaven, welvaartsvaste
pensioenen.
De tweede pijler heet ‘aanvullend’ te zijn, maar is dat niet. Het is niet
gerechtvaardigd dat de overheid deze tweede pijler bevoordeelt.
De derde pijler gaat om louter individueel sparen en heeft niets met solidariteit te
maken.
De gezinsdimensie, de split en de afgeleide rechten: op voorwaarde van een stevige
eerste pijler.

Afbouw afgeleide rechten
- De drie stelsels van afgeleide rechten in de pensioenen (gezinspensioen,
overlevingspensioen en pensioen voor de uit de echtgescheidene) zouden gelijktijdig
moeten hervormd worden, richting individualisering van de pensioenrechten en dit
op een manier dat de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen (en tussen
gepensioneerde werkneemsters en vrouwen die nooit of zeer weinig gewerkt
hebben) wordt weggewerkt (met voldoende compensatie- en
overgangsmaatregelen). Het bedrag van het eigen rustpensioen zou kunnen
vastgesteld worden op 75% van het gemiddelde van het beroepsinkomen van de 25
beste jaren. Dit is een te overwegen piste en deze maakt het bestaan van het
gezinsbedrag overbodig.
- Een globaal stappenplan voor de individualisering van alle socialezekerheidssectoren
dringt zich op.
- Regelmatig sensibiliseringscampagnes gericht op jongeren om ze in deze nieuwe
logica te begeleiden.
Overlevingspensioen
- De hervorming van het overlevingspensioen is een stap in de richting van individuele
pensioenrechten maar de uitkering wordt nog altijd berekend als een afgeleid recht
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op basis van de inkomsten van de overleden echtgenoot, rekening houdend met een
leeftijdscriterium. Het overlevingspensioen moet verdeeld worden tussen de
opeenvolgende overlevende echtgenoten/wettelijk samenwonende partners van de
overleden titularis, en dit naargelang het aantal huwelijks/samenwoonjaren met de
overledene. In dit opzicht zal een deel van de het pensioen van de uit de echt
gescheiden echtgenoot vanzelf uitdoven.
Individuele rechten voor iedere afgestudeerde
- We stellen voor om dit systeem in de nabije toekomst in te voeren: iedere
schoolverlater/afgestudeerde bouwt eigen pensioenrechten op. Maar om de
pensioenkloof tussen vrouwen en mannen als gevolg van de loopbaankloof op te
vangen vragen we om splitting- en basispensioensystemen te onderzoeken.
Splitting
- De debatten over de split te kaderen in een ruimere discussie over de afbouw van de
afgeleide rechten.
- De split niet te benaderen vanuit een besparingsoefening, wel vanuit de
hervorming/modernisering van het pensioenstelsel.
- Naast de piste van de pensioensplit ook die van de creditsplit te bestuderen.
Pensioenbedrag
- Elke hervorming van het pensioenstelsel van de eerste pijler moet tegemoetkomen
aan de realiteit van de loopbanen van vrouwen en mannen en onderworpen worden
aan een impactanalyse met inbegrip van de gendertoets. Er moeten voldoende
reserves aangelegd worden om prioritair de wettelijke pensioenen te blijven
garanderen.
- Een regelmatige herwaardering van de laagste en oudste pensioenen (ouder dan 15
jaar), een hogere vervangingsratio van de pensioenen ten aanzien van het verdiende
loon, en deze welvaartsvast houden is noodzakelijk. Het bedrag van het
minimumrecht per loopbaanjaar en van het plafond van het pensioenbedrag moet
verhoogd worden wanneer het minimumrecht per jaar wordt toegepast. We vragen
het automatisch optrekken van het refertebedrag dat toegang geeft tot voordelen
en rechten (Omnio, MAF, berekening huishuur sociale woning, …) en dit bij elke
verhoging van het pensioenbedrag naar aanleiding van welvaartsaanpassingen;
indexering om te vermijden dat de positieve gevolgen elders worden
geneutraliseerd.
- Er zijn grote verschillen tussen de gemiddelde pensioenbedragen van de
werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren. Deze verschillen moeten grondig
geanalyseerd worden. Er moet nagedacht worden over hoe deze verschillen in de
toekomst weg te werken.
- Iedereen moet blijvend geïnformeerd worden over de gevolgen van keuzes inzake
loopbaanonderbreking of - vermindering voor de combinatie van beroeps- en
gezinsleven op de pensioenen.
Pensioenleeftijd
- De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar en de afbouw van het
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recht op vervroegd pensioen (verhoging leeftijd van 60 tot 63 jaar en verhoging
aantal gewerkte jaren van 35 naar 42 jaar): het vervroegd pensioen zal voornamelijk
voor vrouwen minder bereikbaar zijn. Bovendien hebben vrouwen minder gezonde
levensjaren na 65 jaar dan mannen. Het debat moet open blijven om de verhoging
van de wettelijke pensioenleeftijd in vraag te kunnen blijven stellen.
Evaluatieonderzoeken zijn gewenst; bijvoorbeeld is er al dan niet een toename van
arbeidsongeschiktheid tussen 65 en 67 jaar en is er een verschil tussen vrouwen en
mannen op dit vlak (inclusief arbeiders, bedienen, ambtenaren, zelfstandigen en de
diverse sectoren),…
Zware arbeid
- Een onderzoek naar de werkomstandigheden in de vervrouwelijkte sectoren.
- Vervolgens een lijst met parameters/factoren op te stellen voor de evaluatie van de
zwaarte van beroepen (vanuit een genderdimensie).
- Het in aanmerking nemen van de zwaarte van jobs moet samengaan met de
verbetering van arbeidsomstandigheden en de preventie van vermijdbare moeilijke
situaties gedurende alle als zwaar werk beschouwde periodes.
Deeltijds werk en pensioen
- In eerste instantie de afschaffing van het systeem van samendrukking.
- Een debat over een andere invulling van voltijds/deeltijds werken, namelijk de
kortere werkweek.
- De ondernemingen en de overheid moeten hier hun sociale verantwoordelijkheid
opnemen. De tewerkstellingsproblemen zijn niet van een individuele orde maar
vergen wel een sociaal/collectieve aanpak.
- De familiale/zorgverplichtingen moeten in gelijke mate door werknemers en
werkneemsters kunnen uitgevoerd worden.
Aanvullende pensioenen
- De tweede pensioenpijler moet volledig gedemocratiseerd worden en het deel loon
dat werknemers hiervoor afstaan moet ook als loon beschouwd worden. Het
behoort dan ook tot de huwelijksgemeenschap (behalve het huwelijksstelsel met
scheiding van goederen) zodat het bij (echt)scheiding mee verdeeld wordt onder de
ex-partners. Splittingpistes moet ook in deze pijler onderzocht worden.

Tijdskrediet en thematische verloven en sociaal verlof
Via een loopbaanonderbreking in de publieke sector, tijdskrediet in de privésector of de
thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) in alle
sectoren, kun je tijdelijk je loopbaan onderbreken of je arbeidsprestaties verminderen om
werk en gezin/zorg gemakkelijker te combineren.
Bij tijdskrediet bestaan twee mogelijkheden:
- tijdskrediet met motief:
o zorgen: maximum 51 maanden;
o een erkende opleiding volgen: maximum 36 maanden; wordt volgens het
zomerakkoord 2018 uitgebreid naar 48 maanden voor het volgen van een
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opleiding in een knelpuntberoep;
landingsbaan tijdskrediet. 54

De wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale
bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft bepaalt dat ouderschapsverlof voortaan ook
1/10 van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking kan worden
uitgeoefend. De werknemer tewerkgesteld op grond van een deeltijdse arbeidsregeling. De
werkgever moet akkoord gaan.
Bij de drie bestaande opnamemogelijkheden wordt een vierde ingevoerd.
Voordien bestaande opnamemogelijkheden:
- Elke werknemer (voltijds of deeltijds tewerkgesteld)kan gedurende een periode van
vier maanden de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig schorsen; de
periode van drie maanden kan naar keuze van de werknemer in verschillende
maanden worden opgesplitst.
- Elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan gedurende een periode van acht
maanden zijn arbeidsprestaties halftijds verderzetten; de periode van zes maanden
kan naar keuze van de werknemer in verschillende maanden worden opgesplitst. Er
moet echter rekening gehouden worden met een duur van twee maanden of een
veelvoud hiervan bij elke aanvraag.
- Elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan gedurende een periode van twintig
maanden zijn arbeidsprestaties met één vijfde verminderen; deze vermindering van
de arbeidsprestaties kan naar keuze van de werknemer in verschillende maanden
worden opgesplitst. Er moet echter rekening gehouden worden met een duur van
vijf maanden bij elke aanvraag.
Bijkomende vierde mogelijkheid: de een tiende moet ervoor zorgen dat ouders gedurende
dertig maanden een halve dag per week kunnen gebruiken om extra zorgtaken op zich te
nemen of om elke twee weken een dag te kunnen thuisblijven.
De wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende
sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven
bepaalt:
- In het kader van een vermindering van de arbeidsprestaties voor de palliatieve
verzorging van een persoon, kan de werknemer in overeenstemming met zijn
werkgever, ervoor kiezen om de vermindering van zijn arbeidsprestaties te spreiden
over een periode van één maand.
- Het recht op ouderschapsverlof kan ten belope van de helft van het normaal aantal
arbeidsuren van een voltijdse betrekking in overeenstemming tussen de werkgever
en de werknemer worden opgesplitst in maanden.
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Het recht op een onderbreking van de beroepsloopbaan in het kader van
ouderschapsverlof of voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of
familielid kan in overeenstemming tussen de werkgever en werknemer worden
opgesplitst in weken.

Concreet kunnen werkgever en werknemer overeenkomen om een vermindering van de
arbeidsprestaties met 1/2 of 1/5 of 1/10 (of andere wettelijke regeling in de toekomst) naar
vrije keuze in te plannen zolang de vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties
gedurende een periode van een maand of een veelvoud daarvan maar overeenkomt met
een vermindering van gemiddeld 1/2 of 1/5, of 1/10.
Vóór de wet van 2 september 2018 reeds bestaande mogelijkheden:
Werknemers hebben de mogelijkheid om:
- Arbeidsprestaties volledig te schorsen:
o bij het ouderschapsverlof kan de werknemer gedurende 4 maanden de
arbeidsprestaties volledig schorsen, naar keuze van de werknemer op te
splitsen in maanden;
o bij het verlof voor medische bijstand kan de werknemer gedurende 12
maanden de arbeidsprestaties volledig schorsen, op te splitsen in periodes
van minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden;
o bij het palliatief verlof kan de werknemer gedurende 1 maand de
arbeidsprestaties volledig schorsen. Dit kan één maal verlengd worden met
een periode van 1 maand. Dit wordt uitgebreid tot twee maal na de invoering
van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk.
- Arbeidsprestaties halftijds (1/2) verder zetten:
o bij het ouderschapsverlof kan de werknemer gedurende een periode van 8
maanden de arbeidsprestaties halftijds (1/2) verderzetten, naar keuze van de
werknemer op te splitsen in periodes van twee maanden of een veelvoud
hiervan;
o bij het verlof voor medische bijstand kan de werknemer gedurende 24
maanden de arbeidsprestaties halftijds (1/2) verder zetten, op te splitsen in
periodes van minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden;
o bij het palliatief verlof kan de werknemer gedurende 1 maand de
arbeidsprestaties verminderen met 1/2. Dit kan één maal verlengd worden
met een periode van 1 maand. Dit wordt uitgebreid tot twee maal na de
invoering van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk;
- Arbeidsprestaties te verminderen met 1/5:
o bij het ouderschapsverlof kan de werknemer gedurende een periode van 20
maanden de arbeidsprestaties met één vijfde verminderen, naar keuze van
de werknemer op te splitsen in periodes van 5 maanden of een veelvoud
hiervan;
o bij het verlof voor medische bijstand kan de werknemer gedurende 24
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maanden de arbeidsprestaties met 1/5 verminderen, op te splitsen in
periodes van minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden;
o bij het palliatief verlof kan de werknemer gedurende 1 maand de
arbeidsprestaties verminderen met 1/5. Dit kan één maal verlengd worden
met een periode van 1 maand. Dit wordt uitgebreid tot twee maal na de
invoering van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk.
De uitkeringen zijn forfaitaire bedragen. Het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen is in
de privé-sector hoger voor de werknemers die een eenoudergezin vormen, d.w.z. de
werknemers die uitsluitend samenwonen met een of meer kinderen ten laste.
Bij de uitkeringen lijkt er volgens de Vrouwenraad sprake te zijn van leeftijdsdiscriminatie:
Een voorbeeld: situatie in de privé-sector:
https://www.rva.be/nl/documentatie/baremas/loopbaanonderbreking-tijdskrediet#24783
- Bij een volledige onderbreking thematische verloven (waaronder ouderschapsverlof)
speelt de leeftijd geen rol; dus gelijke basisuitkering (bruto en netto) en een verhoogd
bedrag voor de alleenstaande werknemer.
- Bij loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking: bij werknemers jonger dan 50 jaar
is het basisbedrag lager dan bij 50-plussers; bij jonger dan 50 jaar staat ook een verhoogd
bedrag voor de alleenstaande werknemer vermeld; niet bij 50-plussers.
- Bij loopbaanvermindering 1/5de: bij werknemers jonger dan 50 jaar is het basisbedrag
lager dan bij 50-plussers; er is een verhoogd bedrag voor de alleenstaande werknemer met
twee tarieven (het hoogste tarief: grosso modo als het kind ziek is of een handicap heeft):
het staat enkel bij de -50-jarigen vermeld.
Er zijn steeds meer alleenstaande werknemers met kinderen ten laste op oudere leeftijd.
De Vrouwenraad vraagt:
- De uitkeringen/premies van het tijdskrediet en de thematische verloven moeten
voldoende hoog zijn en blijven, minstens zo hoog als het gewaarborgd
minimumloon.
- Het tijdskrediet eindeloopbaan behouden en niet vervangen door deeltijds pensioen.
- Ouderschapsverlof:
o Enkel als het kind geboren of geadopteerd werd vanaf 8 maart 2012 hebben
ouders recht op een uitkering gedurende de hele periode (dus ook de vierde
maand): dit recht moet ook gelden voor kinderen die voordien geboren zijn
en op het moment van de inwerkingtreding van de maatregel (verlenging van
drie naar vier maanden) nog geen 12 jaar waren. Ouderschapsverlof moet
zelfs kunnen genomen worden tot het kind 18 jaar is. Ouderschapsverlof
moet in de praktijk ook beter verdeeld worden tussen de ouders; de overheid
en sociale partners moeten daar op inzetten.
o De vierde maand ook betaald.
o Een bonus van 1 maand per partner, als beide partners hun vier maanden
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hebben opgenomen.
o Invoeren voor ouders die er momenteel geen recht op hebben:
werkzoekenden, zelfstandigen, OCMW-gerechtigden.
o Op de agenda de vraag:
 of alleenstaande ouders recht hebben op extra maanden
ouderschapsverlof;
 of zorgouders in nieuw-samengestelde gezinnen ouderschapsverlof
kunnen opnemen.
Sociaal verlof: grootouders moeten mogelijkheid krijgen om hun sociaal verlof op te
nemen voor de zorg/opvang van hun kleinkinderen.
Rouwverlof: werknemers die hun partner, kind, kleinkind of een inwonende gezinslid
zoals ouder, stiefkind, pleegkind,… verliezen moeten bovenop het
omstandigheidsverlof van 3 dagen nog 7 extra dagen krijgen op te nemen binnen
een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar) na de dag van het overlijden.
Een onderzoek op het vlak van de uitkeringen: nagaan of ze sprake is van
leeftijdsdiscriminatie tussen – en + 50-jarigen.

Pleegzorgverlof
De duur van het pleegzorgverlof is bepaald op maximaal 6 dagen per kalenderjaar.
Tijdens deze dagen wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst en kan de
werknemer geen aanspraak maken op loon ten laste van zijn werkgever. Om dit loonverlies
te compenseren is voorzien in een uitkering door de RVA voor de werknemer die gebruik
maakt van zijn recht op pleegzorgverlof.
Indien het pleeggezin bestaat uit twee werknemers, die gezamenlijk als pleegouder zijn
aangesteld, dienen de 6 dagen pleegzorgverlof onder hen beiden te worden verdeeld.
Het bedrag van de uitkering is forfaitair vastgesteld op 82% van het loonplafond.
Bij langdurige pleegzorg (minstens 6 maanden) wordt het pleegzorgverlof vervangen door
een pleegouderverlof en dat is een aan adoptieverlof equivalent recht.
De Vrouwenraad vraagt:
De duur van het pleegzorgverlof verlengen naar 10 dagen per pleegouder, per dag op te
nemen.

Klassieke en recentere sociale risico’s
De klassieke sociale risico’s - ziektekosten; inkomensderving bij ziekte en invaliditeit, bij
moederschap, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekte, werkloosheid, kinderen ten laste,
overlijden van een persoon van wie men financieel afhankelijk is en ouderdom - zijn in
socialezekerheidspijlers gegoten na WO II en geregeld bijgewerkt. Deze risico’s worden
beschouwd als gebeurtenissen die iemand kan overkomen waardoor die persoon minder of
geen inkomsten meer heeft en een verlaging van de levensstandaard riskeert. Het
verzekerings- en solidariteitsprincipe van de sociale zekerheid komt aan deze risico’s
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tegemoet via vervangingsuitkeringen of aanvullende inkomsten of zelfs via de sociale
bijstand.
Recentere sociale risico’s zijn ontstaan door sociale en economische veranderingen
gedurende enkele voorafgaande decennia, zoals bijvoorbeeld:
- Periodes van economische crisis en besparingsmaatregelen van overheidswege.
Personen of bepaalde groepen krijgen daardoor te maken met een inkomensverlies,
dat hoger is dan voor andere personen of groepen of met bepaalde gevolgen die
erger zijn. De vrouwen- en feministische beweging stelt dit al geruime tijd vast voor
wat zij kwetsbare groepen noemen, zoals bijvoorbeeld laaggeschoolde jongeren,
alleenstaande moeders,…;
- De grotere toetrede van vrouwen tot de arbeidsmarkt sinds de jaren 1970 en de
daaraan gekoppelde:
o Herverdeling van de arbeid met de invoering van deeltijdse jobs in sectoren
waar vooral vrouwen tewerkgesteld zijn.
o Nood aan kinderopvang die voor vele gezinnen een grote financiële hap uit
hun budget betekent.
o Tijdsnood van gezinnen om werk en privé op een leefbare manier te kunnen
combineren waardoor vooral vrouwen bijvoorbeeld deeltijds/vier vijfde gaan
werken in functie van zorg.
- Nieuwe samenlevingsvormen: naast het klassieke gehuwde koppel, de
alleenstaande, de samenwoners, alleenstaande ouders, veel meer scheidingen,
nieuw-samengestelde gezinnen,…
o Over het algemeen blijken alleenstaande moeders een kwetsbare groep te
zijn met een lagere scholings- en tewerkstellingsgraad en een hoger risico op
armoede
- Langdurig werklozen en werkende armen
- Stress
- Burn-out
- Langdurige zorg en (medische) afhankelijkheid bij ouderen (aantal 65-plussers neemt
toe) en personen met een handicap
In de context van de nieuwe sociale risico’s valt het inkomen niet noodzakelijk weg maar het
blijkt gewoon onvoldoende hoog te zijn waardoor mensen bijkomend moeten ondersteund
worden of bijkomend sinds kort een flexi-job moeten/kunnen uitoefenen.
Oplossingen van de overheid voor de recentere sociale risico’s, bijvoorbeeld:
- Combinatie werk en gezin:
o Tijdskrediet en loopbaanonderbreking en thematische verloven: de lage
forfaitaire compensatie-uitkeringen voldoen niet
o Dienstenchequesector (sinds 2018 Vlaamse materie)
o Kinderopvang (Vlaamse bevoegdheid)
- Armoede (alleenstaande moeders)
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o Verhoogde kinderbijslag mits te voldoen aan voorwaarden; nieuw stelsel:
progressief universalisme.
o Verhoogde uitkeringen bij onderbrekingsperiodes/verlofstelsels.
Langdurige werkloosheid
o Uitkeringen die steeds degressiever worden en activeringsbeleid,
doelgroepvermindering voor werkgevers bij aanwervingen.
Werkende armen
o Flexijobs voor de 4/5de werknemers of gepensioneerden.
Langdurige zorg voor ouderen en personen met een handicap
o Het fenomeen van mantelzorg en vermaatschappelijking van de zorg in
Vlaanderen.
o MAF, Vlaamse zorgverzekering,…THAB, persoonsvolgend budget.
Burn-out en stress
o Erkend als psychosociaal risico (Welzijnswet 2014) en arbeidsgerelateerde
ziekte (niet als beroepsziekte).
o Alle bedrijven moeten extra inspanningen doen rond de aanpak van burn-out
(in het kader van de psycho-sociale interventie); sectoren en ondernemingen
kunnen projecten rond de aanpak van burn-out indienen bij de Nationale
Arbeidsraad. Er is geen recht op deconnecteren, maar wel een verplicht
overleg over deconnectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen
binnen het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. 55

De Vrouwenraad vraagt:
- De overheden moeten de sociale zekerheid en bescherming op een coherente
manier afstemmen, ook op de recentere sociale risico’s. De maatregelen in die
richting zijn niet voldoende. De compensaties zijn te laag en worden volgens
verschillende systemen uitgewerkt (voorwaarden 56, plafonds, diverse forfaitaire
bedragen,…).
- De overheden moeten voldoende financiële middelen investeren, niet enkel in
preventie maar ook voor de uitkeringsbedragen, die boven de armoedegrens
moeten reiken.
- Een onderzoek naar bedrijven die deconnectie-maatregelen nemen en de resultaten
voor de gezondheid van de werknemers evalueren.

55

SD Worx/Ella, Altijd online: over deconnecteren en burn-out preventie, 03/04/2018.

56

Voorwaarden: vaak op basis van arbeidsstatuut (werknemer, ambtenaar, zelfstandige); als individueel recht
maar met gezinsmoduleringen (statuut alleenstaande, samenwonende, werkende met gezinslast);
maximumduur,…
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Sociale bijstand
(Equivalent)Leefloon
Aan het recht op maatschappelijke integratie, waarvan het leefloon een onderdeel is, zijn
een aantal voorwaarden verbonden. Het leefloon is maar één van de vormen van
hulpverlening van het OCMW. De opdracht van het OCMW is niet om een inkomen toe te
kennen, maar wel de kans te bieden om opnieuw zelfstandig een eigen leven in handen te
nemen. Indien het mogelijk is, tracht men via een tewerkstelling de integratie in de
maatschappij te verzekeren. De bedragen van het leefloon en de financiële hulp of met
andere woorden het equivalent leefloon dat wordt bepaald door het recht op
maatschappelijke hulp, zijn op elkaar afgestemd.
De wet bepaalt hoeveel geld je iedere maand kan krijgen:
Categorie 1: Je leeft samen met één of meerdere personen waarmee je je huishouden
gemeenschappelijk regelt = bedrag per samenwonende persoon.
Categorie 2: Je leeft alleen = bedrag alleenstaande persoon.
Categorie 3: Je hebt een gezin ten laste met minstens één minderjarig ongehuwd kind. Als
je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.
Na een lichte stabilisering in 2011-2012 stijgt de groei van het aantal leefloners door de
samenloop van de gevolgen van de crisis enerzijds en door de wijziging van de arbeidsmarkt
anderzijds. Dit laatste treft vooral personen die zich reeds in precaire situaties bevinden
(uitzendwerkers, deeltijds werkenden, jongeren, vrouwen met gezinslast,…). Het bedrag
van het leefloon ligt nog een stuk onder de armoederisicogrens en onder de
budgetstandaard.
De bedragen op maandbasis in euro (september 2017)
Categorie 1 Samenwonenden

Categorie 2 Alleenstaanden

595,13

892,70

Categorie 3 Samenwonenden
met minstens één kind ten
laste
1.190,27

De armoederisicodrempel voor een alleenstaande ligt nochtans op 1.115 euro netto per
maand en op 2.341 euro netto per maand voor een huishouden bestaande uit twee
volwassenen en twee kinderen (SILC 2016, inkomens 2015).
Figuur/grafiek: Maandelijks evolutie leefloontrekkers naar geslacht tussen januari 2006 en
februari 2018
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Bron: POD Maatschappelijke Integratie/statistieken Maandelijkse evolutie van het aantal LL volgens het
geslacht (groene curve: vrouwelijke leefloontrekkers; zwarte curve: mannelijke leefloontrekkers)

In januari 2006 waren er in België 46.498 vrouwelijke leefloontrekkers en in februari 2018
waren dat er 76.348.
In januari 2006 waren er 32.467 mannelijke leefloontrekkers en in februari 2018 waren dat er
68.207.
Het aantal leefloontrekkers blijft toenemen. De kloof tussen het aantal vrouwelijke en
mannelijke leefloontrekkers wordt kleiner.
Meer info: Focus Mannen en Vrouwen in het OCMW, 2016
De verdeling volgens de categorie ziet er in die periode uit als volgt:
- Alleenstaande: 37.842 in januari 2006 en 56.308 in februari 2018
- Samenwonende: 22.013 in januari 2006 en 44.745 in februari 2018
- Gezin ten laste: 19.110 in januari 2006 en 43.502 i februari 2018
Figuur/grafiek: Leefloners tussen 16 en 64 jaar naar geslacht in 2017
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Bron: POD MI. Statistisch verslag 2017, nr. 21, juli 2018.

De leefloners zijn hoofdzakelijk vrouwen. Het aantal vrouwen met een leefloon is 1,9
procentpunten hoger dan hun aandeel in de bevolking van België op 1 januari 2017.

Statuut samenwonende
OCMW’s houden er verschillende interpretaties van samenwonen op na. Ook de manier
waarop ze het inkomen van de persoon met wie men samenwoont verrekenen bij de
bepaling van de hoogte van het leefloon is niet uniform.
De Vrouwenraad vraagt:
- Voor de komende jaren een graduele verhoging van het bedrag van het leefloon
boven de Europese armoederisicogrens en de afschaffing van de categorie
samenwonend in het kader van onze eis voor eigen rechten.
- En in afwachting daarvan minstens een uniforme behandeling door alle OCMW’s wat
betreft de voorwaarden die gelden voor de samenwonenden. Gesanctioneerde
werklozen mogen niet geweigerd worden door de OCMW’s.
- Het onderzoek naar de bestaansmiddelen (o.a. verrekening van andere inkomsten,
vrijgestelde bedragen, de toegepaste fictieve rentevoeten om de bijdrage van
spaargeld in de bestaansmiddelen te ramen,…) moet ook op uniforme wijze
gebeuren door alle OCMW’s.
- De vraag is of de huidige categorieën begunstigden van een leefloon nog relevant
zijn. Volgens de Vrouwenraad beantwoorden ze niet meer voldoende aan de nieuwe
vormen van organisatie /van samenstelling van de gezinnen: gescheiden en/of nieuw
samengestelde gezinnen; verschillende soorten huisvestingen: solidaire huisvesting,
kangoeroewoningen, samen huren, campings; verschillende situaties inzake
plaatsing (ouderen, kinderen, kwetsbare personen),…
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GPMI
Het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) is eind 2016
hervormd 57 en voorziet in de veralgemening van dit instrument naar alle begunstigden van
het recht op maatschappelijke integratie. Het GPMI is een begeleidingsinstrument op maat.
De doelgroep is niet afgebakend in termen van gender maar de aard van dit instrument
maakt het de maatschappelijk werkers mogelijk om samen met hun cliënten een project op
maat uit te werken in functie van hun persoonlijke situatie en hun sterke punten. In die zin
kan de maatschappelijk werker, die op individueel niveau zal werken, rekening houden met
de genderdimensie.

Inkomensgarantie voor ouderen
De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan 65plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.
De voornaamste wijzigingen vanaf 2014:
Bij het delen van de inkomsten wordt nog enkel rekening gehouden met eigen
kinderen, die effectief op hetzelfde adres ingeschreven zijn.
• Wettelijke samenwoonst wordt gelijkgeschakeld met het huwelijk.
• Kinderen die samenwonen met hun ouders worden niet meer benadeeld.
• Het IGO-bedrag zal minder schommelen omdat het niet meer afhankelijk is van
bestaansmiddelen van samenwonenden, waardoor het middelenonderzoek ook
vlotter zal verlopen.
• Wie een IGO geniet houdt meer over als hij nog verder werkt.
• Strengere controle op de verblijfsvoorwaarden.
• Wie langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland verblijft verliest het recht
op zijn IGO.
• Bij een overlijden kunnen via de nalatenschap eerdere aangiftes van
bestaansmiddelen worden nagekeken.
Wanneer iemand op 65 (of ouder) zijn pensioen aanvraagt of wanneer een
bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, onderzoekt de Federale
Pensioendienst automatisch of hij recht heeft op een IGO op voorwaarde dat 90% van de
uitbetaalde pensioenen lager is dan het basisbedrag of verhoogd basisbedrag van de IGO.
•

Het basisbedrag is van toepassing als de betrokkene zijn hoofdverblijfplaats deelt met één
of meer personen: 730,98 euro per maand (01/07/2018).

57

Wet tot wijziging van de RMI wet: voert drie nieuwigheden in de RMI wet in: een uitbreiding van de
verplichte afsluiting van een GPMI, de invoering van personen met subsidiaire bescherming in het
toepassingsgebied van de RMI wet en de invoering van het concept 'gemeenschapsdienst'. De nieuwe wet
werd goedgekeurd op 21 juli 2016 en trad in werking op 1 november 2016. RMI=Recht op maatschappelijke
integratie.
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Het verhoogde bedrag wordt toegekend aan aanvragers die alleen wonen, dat wil zeggen
dat ze hun hoofdverblijfplaats niet delen met andere personen: 1 096,48 euro per maand
De IGO is een individueel recht. Er zijn bijna dubbel zoveel vrouwen dan mannen die een
IGO ontvangen.
Figuur/tabel: IGO verdeling van het aantal gerechtigden op 1 januari 2017

Bron: RVP. Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigde 2017, p. 211.

De Vrouwenraad vraagt:
Het optrekken van de IGO tot een niveau dat voldoende hoog is om een menswaardig leven
te leiden (boven de armoederisicodrempel).

Armoede en kwetsbaarheid
Ons sociaal beschermingssysteem, oorspronkelijk bedoeld voor bescherming tegen
armoede en bestaansonzekerheid, is voor een deel doelmatig maar we stellen vast dat het
niet iedereen ‘gelijk’ beschermt. Het activeringsbeleid in combinatie met het
onaantrekkelijker maken van de uitkeringen en het opdrijven van uitsluitingen, blijkt niet de
ideale oplossing. Een hiërarchiserend en sanctionerend sociaal beleid versterkt de
kwetsbaarheid van de mensen.
De Vrouwenraad vraagt:
- Dat de verdeling van de arbeid - een andere ordening
(Vrouwenraadcombinatiemodel/kortere werkweek) - op de discussietafel komt te
liggen, in combinatie met een herstelbeleid voor het sociaal weefsel.
- Alle uitkeringen en inkomens op te trekken tot boven de armoede(risico)grens; de
adequaatheid van de armoedegrens moet getoetst worden door middel van
bijvoorbeeld de budgetstandaard of een andere billijke methode om
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inkomensgrenzen vast te leggen.
Alle uitkeringen moeten welvaartsvast zijn.
Maatregelen om sociale onderbescherming of de non take-up tegen te gaan. Meer
investeren in de automatische rechtentoekenning.
De toepassing van het Handvest van de sociaal verzekerde (1995) te evalueren, o.a.
op het vlak van de mate van toegankelijkheid van de arbeidsrechtbanken (welke
categorieën werknemers v/m, welke geschillen,…) en op basis van de evaluatie de
tekst van het Handvest aanpassen, bijvoorbeeld de integratie van de automatische
rechtentoekenning,….

Automatische rechtentoekenning
Een groot probleem is de niet-opname of de non-take-up van rechten in het sociaal beleid
door mensen die er wel recht op hebben maar die de weg ernaar niet vinden. Dit heeft
negatieve gevolgen voor de personen in kwestie (aanpak van gezondheidsproblemen,
moeilijke aansluiting naar arbeidsmarkt) en bijgevolg ook voor de samenleving. Diverse
administraties nemen wel initiatieven om de niet-opname te verminderen, onder andere de
automatische rechtentoekenning. Momenteel zijn er verschillende gradaties van
automatische rechtentoekenning, zowel op federaal als op regionaal vlak.
De Vrouwenraad vraagt:
Om verder te investeren in de uitbreiding van de automatische rechtentoekenning,
rekening houdend met:
- De evoluties op vlak van innovatie en digitalisering en ICT-mogelijkheden.
- Mislukkingen en/of goede praktijken van dergelijke automatische
rechtentoekenningsprojecten in het buitenland.

Sociale bescherming groepen
Eenoudergezinnen
De problematieken waarmee eenoudergezinnen worden geconfronteerd staat al jaren op
de Vrouwenraadagenda. We verwijzen naar onze recentste dossiers:
Wat de gezondheidsenquête prijsgeeft over alleenstaande ouders 2018
Vrouwenraadaanbevelingen wonen en eenoudergezinnen 2017
Alleenstaande ouders - cijfers en typologieën 2016
Alleenstaande ouders - participatie 2016
Alleenstaande ouders - armoederisico 2016
Alleenstaande ouders - huisvesting 2016
Alleenstaande ouders overzicht beleidsmaatregelen en -voorstellen 2016
Alleenstaande ouders - gezondheid 2015
Alleenstaande ouders - werk en werkloos 2015
Alleenstaande ouders - toegang tot juridische hulp 2015
En naar onze website www.alleenstaandeouder.be
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En naar het MIRIAM-project (zie verder)
In 2018 heeft het ABVV een dossier over Eenoudergezinnen samengesteld met een
overzicht van drempels voor eenoudergezinnen en van bestaande maatregelen voor
eenoudergezinnen.
Het ABVV pleit voor de invoering van de eenoudertoets, die op elk beleidsdomein wordt
toegepast bij het uitwerken van beleidsmaatregelen.
Mensen die bij de voedselbank aankloppen komen daar terecht via het OCMW, hebben een
leefloon of zitten in de schuldbemiddeling. Uit onderzoek van de POD Maatschappelijke
Integratie van 2018 blijkt dat één begunstigde op tien een baan heeft. In 2018 waren er
159.081 begunstigden van de voedselbanken. Alleenstaande moeders blijken sterk
vertegenwoordigd, ook bij de werkenden. 58
Eenoudergezinnen kunnen genieten van bepaalde sociale voordelen en
tegemoetkomingen, onder andere in de sociale bescherming en de fiscaliteit. Toch blijkt dit
pakket maatregelen niet voldoende doelmatig te zijn. De diverse maatregelen zijn
gebaseerd op verschillende invullingen van het begrip eenoudergezin/alleenstaande ouder,
op verschillende voorwaarden, enz. Er is een kloof tussen de ‘officiële’ statuten van de
eenoudergezinnen/alleenstaande ouders en de ‘reële’ situaties.
…moeder met kind(eren) en overleden vader - moeder met kind(eren) en overleden
meemoeder - moeder met kind(eren) zonder gekende vader - moeder met kind(eren) en
gekende vader die geen alimentatie betaalt - moeder met kind(eren) en gekende vader die
alimentatie betaalt - moeder met kind(eren) en meemoeder die al dan niet alimentatie
betaalt - moeder met kind(eren) en partner die niet de vader van de kinderen is maar
participeert in de kosten van het huishouden maar niet in de kosten van de opvoeding, de
vader betaalt alimentatie - moeder met kind(eren) en partner die niet de vader van de
kinderen is maar participeert in de kosten van het huishouden maar niet in de kosten van de
opvoeding, de vader betaalt geen alimentatie - moeder met kind(eren) en partner die niet
de vader van de kinderen is maar participeert in de kosten van het huishouden en de
opvoeding - vader met kind(eren) en overleden moeder - vader met kind(eren) en overleden
meevader - vader met kind(eren) en moeder die wel of geen alimentatie betaalt - vader met
kind(eren) en partner die al dan niet deelneemt in de kosten van de huishouden en/of de
opvoeding - co-ouderschap met (on)gelijke verdeling …
De multifactoriële problemen worden niet structureel en systematisch behandeld.

58

In 2015: 69.938; 2000: 92.225; 2010: 115.016; 2016: 143.287.Bron: De voelselbanken hielpen in 2018 weer een
record aantal mensen, in De Standaard, 29/01/2019, p. 6.
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De Vrouwenraad vraagt:
Op Federaal en Vlaams niveau:
Om te vertrekken van één door de overheden aanvaarde definitie van
eenoudergezin/alleenstaande ouder op basis waarvan data verzameld kunnen worden en
beleidsmaatregelen kunnen genomen worden die onrechtvaardige behandelingen
uitsluiten. De beleidsmaatregelen moeten multilevel en transversaal ingevuld worden.

Huis(houd)personeel
In ons land is heel wat huishoudpersoneel in allerlei statuten aan de slag, zowel in
ambassades/diplomatiek huishoudpersoneel als in huishoudens. Deze werknemers,
hoofdzakelijk (buitenlandse) vrouwen, bevinden zich vaak in situaties van uitbuiting: te veel
werkuren per week, onbetaalde werkuren, arbeidsongevallen zonder aangifte, geen
toelating voor verlof, slechte huisvesting....
Op 5 december 2013 ratificeerde het Federaal Parlement de IAO-Conventie 189 voor
Waardig Werk voor Huishoudpersoneel. In juni 2016 werd de Conventie van kracht in België.
De federale focus ligt vooral op de uitbreiding van de sociale zekerheidswetgeving voor
deeltijdse dienstboden en van de welzijnswetgeving op de gehele dienstbodensector.
Volgens de conventie is huishoudelijk werk het werk dat wordt uitgevoerd binnen of voor
één of meerdere gezinnen. Onder huispersoneel valt elke persoon die huishoudelijk werk
verricht in het kader van een arbeidsrelatie.
We kunnen dus stellen dat onder deze ruime definitie naast het dienstenchequestatuut nog
verschillende andere statuten vallen zoals de arbeidsstatuten van dienstboden en
diplomatiek huishoudpersoneel. Daarnaast zijn er nog de ‘nannies’, chauffeur, kok, butler,
au pairs ....die beschouwd kunnen worden als huispersoneel.
De IAO-conventie biedt een kader om nieuwe regelgeving te ontwikkelen, één die uitgaat
van het belang van de werknemers.
De dienstenchequesector zorgde weliswaar voor een regularisatie van een groot deel van
het huishoudelijk werk maar de uitbouw van de dienstenchequesector blijkt onvoldoende
om de huidige vraag naar andere huishoudelijke diensten en behoeften te voldoen. Een
vraag waar niet meteen een voldoende structureel antwoord op wordt gegeven. Meer info:
zie Vlaams memorandum Vrouwenraad 2019.
Het huispersoneel werkt momenteel nog teveel informeel dus ongecontroleerd en
ongekend om aldus een effectieve implementering van de Conventie te realiseren.
Ratificering van de conventie is belangrijk als eerste stap naar een effectieve
implementering. Dat dit niet altijd vlot gaat en een proces van lange adem is blijkt uit het
wetgevend werk terzake. Zo verscheen op 18 juni 2014 een nieuwe wet die het
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toepassingsgebied van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers naar het huispersoneel uitbreidt. Deze wijziging van de Wet Welzijn was nodig
om de wetgeving in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het IAO-verdrag
nr. 189 over het huispersoneel. Tot op heden is het nog wachten op het noodzakelijke
koninklijk besluit om de welzijnswetgeving ook toepasbaar te maken voor het
huispersoneel.
Om een degelijke operationalisering mogelijk te maken vijf jaar na de ratificering van het
IAO-Verdrag is een betere kennis van de huishoudsector noodzakelijk.
In de bestaande kennis over de huishoudelijke economie in haar totaliteit bestaan er nog
veel hiaten. We weten niet over wie het gaat en met hoeveel ze zijn, wat ze doen, in welke
statuten (dienstencheques, dienstboden, huisbedienden, au pairs, wijkwerkers,…) en
arbeidsregime, via welke systemen en in welke omstandigheden ze werken en of ze
tevreden zijn. Daarnaast is het ook van belang dat een overzicht wordt gemaakt van wat de
overheid subsidieert en wat niet. Er bestaat ook zeer veel overlapping tussen de
verschillende statuten en door de grote spreiding in verschillende sectoren hebben we geen
totaalbeeld over deze geïsoleerde economie. Bovendien hebben we over bepaalde
werknemers die in het huishouden tewerkgesteld worden geen kennis; zo ontsnapt een deel
van de dienstboden aan registratie omdat ze niet allemaal onderworpen zijn aan de sociale
zekerheid; we hebben ook vrijwel geen informatie over het informeel tewerkgesteld
huishoudpersoneel, inclusief (buitenlands) huishoudpersoneel zonder papieren. Specifiek
onderzoek is wenselijk naar de kwetsbaarheid van inwonend huishoudpersoneel en naar de
pistes om een constructief antwoord te bieden op de verschillende situaties waarin ze
kwetsbaar zijn. Dergelijk onderzoek kan eventuele knelpunten blootleggen die kunnen
opgelost worden via een aanpassing van het arbeidsmigratiesysteem. Wij denken hier aan
de opname van inwonende dienstboden in de dynamische knelpuntberoepenlijst binnen het
kader van het nieuw te ontwikkelen arbeidsmigratiesysteem .
Opdat België en de regio’s de conventie en aanbevelingen inzake huishoudpersoneel van
de IAO adequaat zou kunnen implementeren moet de huishoudelijke economie in haar
totaliteit in kaart worden gebracht. Hierbij denken we een onderzoek over alle betrokken
partijen, de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt en de noden aan huishoudelijke
diensten en welke statuten gebruikt worden. Dergelijk onderzoek dient duidelijk te maken
of bepaalde statuten dienen samengesmolten te worden en/of een betere afbakening ervan
te genereren. Ook moet uit dit onderzoek blijken of een derde partijsysteem een adequaat
antwoord geeft op een betere garantie van de rechten en plichten van alle partijen (wat zijn
de voordelen en nadelen voor de gebruiker, werknemer en de nieuwe
dienstverleningsvorm?).
De Vrouwenraad vraagt:
- Op korte termijn: een verbetering van het dienstbodestatuut (aanpassing van de
tewerkstellingsvoorwaarden opdat de bestaande discriminaties zouden verdwijnen);
de invoering van een derdepartijsysteem; een goede doorlichting van de
tewerkstelling van het huishoudpersoneel in België om een duidelijke afbakening te
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krijgen tussen de tewerkstelling via het stelsel van de dienstencheques en het
derdepartijsysteem van het overige huishoudpersoneel; effectieve
beschermingsmechanismen voor huishoud-st-ers (ook zonder wettig verblijf);
verduidelijking van de voorwaarden voor toekenning van arbeidskaart B voor
dienstboden; het betrekken van huishoud-st-ers bij uitreiking arbeidskaart en
mogelijkheid tot verkrijgen van arbeidskaart B als niet-inwonende dienstbode.
Op lange termijn: de uitwerking van een algemene definitie en gemeenschappelijk
statuut van het personeel tewerkgesteld in de huishoudelijke economie, voor de
uitwerking van een profiel en een verloning in functie van het (gedifferentieerd)
takenpakket; het derdepartijsysteem dat ook een intermediaire structuur wordt voor
andere werknemers die in en rond het huishouden tewerkgesteld zijn als arbeiders
of bedienden: het kan gaan om werknemers die huishoudelijke taken combineren
met privé-kinderopvang of enkel privé-kinderopvang verlenen of om huishoud-sters die huishoudelijke taken verrichten voor minstens x aantal uren bij eenzelfde
gezin; het behoud van een eenvormige fiscale aftrek voor gebruikers/werkgevers
(derdepartijsysteem); de uitwerking van een sensibilisatiecampagne en een goed
functionerend informatie- en ondersteuningspunt voor alle stakeholders; het
afsluiten van bilaterale akkoorden die de overdracht van sociale rechten van
buitenlandse huishoud-st-ers aan andere staten mogelijk maakt; arbeidskaarten die
geldig zijn voor de volledige sector i.p.v. voor één bepaalde werkgever; maatregelen
om het diplomatiek huishoudpersoneel efficiënter te beschermen en de
afhankelijkheidsrelatie tussen huishoud-st-ers en diplomaten zo maximaal mogelijk
te beperken.
Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de tewerkstelling van
huishoudpersoneel v/m, een onbekende sector met een kluwen aan mogelijke
tewerkstellingskaders en onduidelijke arbeidsrechten.
Een vereenvoudigd systeem: één CAO die alle verschillende activiteiten groepeert,
met duidelijke afspraken over de vormen van tewerkstelling en de verloning.
De aanpassing van de beroepsprofielen.
De opname van het statuut van dienstbode in het eenheidsstatuut;
Controles op de arbeidsrechten: inspectiediensten moeten toegang krijgen tot de
werkvloer van huishoudpersoneel, ook in een privéwoning.
Structurele ondersteuning van een informatie- en ondersteuningspunt dat
bekendgemaakt wordt bij werkgevers en werknemers actief in de huisarbeid.
Een realistisch arbeidsmarktbeleid dat inspeelt op huishoudwerk als een
knelpuntberoep.
De uitbreiding van de arbeidskaarten voor huispersoneel naar de volledige sector
waarin de werknemer is tewerkgesteld.

Onthaalouders kinderopvang
Een kinderbegeleider die aangesloten is bij De Organisator gezinsopvang (de
vroegere dienst voor onthaalouders), is onderworpen aan het sociaal statuut voor
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onthaalouders.
Onthaalouders zijn geen werknemers, krijgen geen loon maar een vergoeding; ook voor het
volgen van een vorming vanaf 12u per jaar.
Ze zijn verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en
arbeidsongevallen, hebben recht op kinderbijslag en bouwen een pensioen op. Ook
wanneer onthaalouders invalide of zwanger worden, is er een uitkering voorzien.
Onthaalouder verzamelen een “fictief loon” op basis van de bezetting. Om de uitkering te
berekenen kijkt het ziekenfonds naar de gerealiseerde bezetting van het kwartaal voordien.
Bij een niet-volledige bezetting, zal de uitkering die gebaseerd op het fictief minimumloon
is, bijgevolg nog lager zijn.
Indien kinderen afwezig zijn, krijgt de onthaalouder van de RVA een opvanguitkering.
Een onthaalouder heeft geen recht op vakantiegeld omdat zij/hij geen loon ontvangt maar
een onkostenvergoeding. Belastingen moeten niet betaald worden.
De Vlaamse Regering gaf op 14 februari 2014 haar goedkeuring aan de conceptnota
'proefproject werknemersstatuut aangesloten onthaalouders'. Het proefproject wil nagaan
of en hoe een werknemersstatuut in de praktijk kan worden toegepast bij onthaalouders die
zijn aangesloten bij een dienst voor onthaalouders, en liep tot 31 december 2016. De
Vlaamse Regering besliste op 24 februari 2017 om het project te verlengen met twee jaar,
tot 31 december 2018. De verlenging biedt de kans om de financiële en fiscale implicaties
beter in kaart te brengen en om aan te sluiten bij keuzes die zullen volgen uit de lopende
strategische visie-oefening over de gezinsopvang. De Franse Gemeenschap is in 2017
gestart met een pilootproject in het kader van de invoering van een toekomstig
werknemersstatuut. 59
De Vrouwenraad vraagt:
De invoering van het werknemersstatuut voor de onthaalouder die aangesloten is bij een
organisator gezinsopvang.

Mantelzorgers
De meeste mantelzorgers zijn vrouwen (60 tot 80 %). Ze komen voornamelijk uit de groep
van de 45- tot 65-jarigen. Volgens onderzoeken verrichten vrouwen zwaardere
mantelzorgtaken dan mannen. Ruim de helft van de vrouwen gaat minder uit werken of
stopt er volledig mee. Bijna 60 % van de werkenden slaagt er niet in om de arbeidstijd aan
te passen. De helft van de mantelzorgers heeft het financieel moeilijk.
Het Europees Netwerk voor Sociaal Beleid (ESPN) publiceerde een rapport over de
uitdagingen voor langdurige zorg voor ouderen in Europa: Challenges in long-term care in
Europe. A study of national policies 2018. Het rapport geeft een overzicht van de
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Kind en gezin, Proefproject werknemersstatuut aangesloten onthaalouders. Evaluatieverslag,
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zorgvoorzieningen in 35 Europese landen en gaat dieper in op vier belangrijke
gemeenschappelijke uitdagingen:
- toegang en adequaatheid van langdurige zorgvoorzieningen;
- kwaliteit van de formele thuiszorg en van de residentiële dienstverleningen;
- tewerkstelling van informele zorgverstrekkers;
- financiële duurzaamheid van nationale systemen voor langdurige zorg.
In aansluiting bij het rapport zijn er specifieke landenrapporten die de zorgvoorzieningen en
uitdagingen voor de zorg in een bepaald land in detail beschrijven, met specifieke
aanbevelingen voor het beleid.
Voor België wordt aanbevolen om meer te investeren in de ondersteuning van informele
hulpverlening en mantelzorg, evenals in meer formele diensten en infrastructuur voor
langdurige zorg. De grootste uitdaging, zo blijkt uit het onderzoek, ligt in het feit dat een
hogere tewerkstellingsgraad bereikt moet worden (75% tegen 2020) in combinatie met een
relatief hoog niveau van informele zorgverstrekking. De onderzoekers stellen dat het
daarom essentieel is om meer te investeren in de verdere ontwikkeling van zowel zorgverlof
als voordelen in natura, ondanks budgettaire krapte.
Er is nood aan een betere verspreiding van de informatie over het recht op zorgverlof en
over bestaande voordelen in relatie tot langdurige zorg. De onderzoekers pleiten ook voor
hogere vervangingsinkomens om de risico’s voor informele zorgverstrekkers op
inkomensverlies en armoede te beperken.
De wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met
een grote zorgbehoefte bijstaat ziet de mantelzorger als de persoon die doorlopende of
regelmatige hulp en bijstand verleent aan de geholpen persoon (=de als zwaar
zorgbehoevende erkende persoon).
Om de erkenning te verkrijgen, vervult de mantelzorger tegelijkertijd de volgende
voorwaarden :
1° meerderjarig of een ontvoogde minderjarige zijn;
2° een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd
hebben met de geholpen persoon.
Daarnaast moeten de volgende uitoefeningsvoorwaarden vervuld zijn:
1° de bijstand en hulp niet beroepshalve, kosteloos en in samenwerking met ten minste een
professionele zorgverlener verstrekken;
2° rekening houden met het levensproject van de geholpen persoon.
Per geholpen persoon kan of kunnen de mantelzorger(s), met het akkoord van de geholpen
persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger, een erkenningsaanvraag indienen door
middel van een verklaring op erewoord bij het ziekenfonds van de mantelzorger(s). Deze
aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.
Deze wet heeft nog geen uitvoeringsbesluiten. De Vrouwenraad vreest dat voornamelijk
vrouwen in een mantelzorgstatuut gaan belanden en met welke financiële gevolgen dan?
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De Vrouwenraad vraagt:
Een betere sociale bescherming van de mantelzorger en dus geen wettelijk statuut, zoals de
wet van 2014 wel summier uitzet. Een betere sociale bescherming kan door verbeteringen
aan te brengen in socialezekerheidssectoren. Er bestaan immers al regelingen waar
mantelzorgers gebruik van kunnen maken, zoals de thematische verloven, het tijdskrediet,
diverse uitzonderlijke verloven, regelingen voor oudere werknemers. Wij vragen om na te
gaan of een bijkomend themaverlof, namelijk het ‘mantelzorgverlof’ (gelijkgesteld voor de
pensioenberekening), een optie is voor langdurige en intensieve mantelzorg.

Zelfstandigen en KMO’s
Meewerkende echtgenoot
In 2018 is er een studie voorzien om de mogelijkheid te onderzoeken om het statuut van
meewerkende echtgenoot om te zetten in een co-ondernemerscontract.
Meer info over het statuut: Sociale zekerheid der ondernemers, Het sociaal statuut der
zelfstandigen. Meewerkende echtgenoten,2017
Een meewerkende echtgenoot heeft recht op: pensioen, gezinsbijslagen, gezondheidszorg,
arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschap en overbruggingsrecht (behalve bij
faillissement want ze kunnen niet failliet verklaard worden). Het overbruggingsrecht 60 is
een uitkering die onder bepaalde voorwaarden kan aangevraagd worden bij een sociaal
verzekeringsfonds (bijvoorbeeld bij stopzetting activiteit binnen 3 jaar na een collectieve
schuldenregeling; stopzetting door een natuurramp, brand, vernieling door een derde of
een allergie; stopzetting wegens economische moeikijkheden). Het maandelijks bedrag,
voor de duur van één jaar, van de overbruggingsuitkering hangt af van het feit of er al dan
niet personen ten laste zijn: zonder persoon ten laste: 1 220,86 euro; met minstens 1
persoon ten laste: 1 525,60 euro. Het overbruggingsrecht kan later, indien nodig, opnieuw
aangevraagd worden, zolang het krediet van twaalf maanden niet opgebruikt is.
Je behoudt je rechten op geneeskundige verzorging, gezinsbijslag en
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, zonder dat je hiervoor bijdragen moet betalen maar je
bouwt in die periode geen pensioenrechten op.
Bij de pijler stopzetting wegens economische moeilijkheden gelden volgende regels m.b.t.
de pensioenrechten:
- Minder dan 2 jaar pensioenrechten = géén recht op uitkeringen bij stopzetting
omwille van economische moeilijkheden;
- Minstens 2 jaar pensioenrechten, maar minder dan 5 jaar = recht op 3 maanden
uitkering;

60

Koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering
van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen
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Minstens 5 jaar pensioenrechten, maar minder dan 15 jaar = recht op 6 maanden
uitkering;
Minstens 15 jaar pensioenrechten = recht op 12 maanden uitkering.

Moederschapsrust en geboorteverlof
Zelfstandige werkende vrouwen kunnen 12 weken moederschapsrust opnemen. Wanneer
ze die drie maanden opnemen, hebben ze gedurende die periode geen inkomen op basis
van hun zelfstandig beroep. Ze hebben ook geen recht op thematische verloven, waaronder
ouderschapsverlof, noch op tijdskrediet. Ze krijgen een vervangingsinkomen van 475,41
euro per week en ze kunnen 105 gratis dienstencheques (= 945 euro) aanvragen.
In het kader van de jobs deal worden de uitbetalingsmodaliteiten van de
moederschapsuitkeringen verbeterd. De uitbetaling moest namelijk gebeuren uiterlijk één
maand na de laatste week van de nabevallingsrust, of in geval van een gespreide opname
van de facultatieve nabevallingsrust, uiterlijk één maand na de laatste week van elke
rustperiode. Dit stelsel van uiterlijke uitbetalingsdata leidde soms tot zeer laattijdige
uitbetalingen aan de gerechtigden in moederschapsrust. Vanaf 1 januari 2019 komen er
nieuwe uitbetalingsmodaliteiten:
-

-

Een eerste uitbetaling uiterlijk de dertigste kalenderdag te rekenen vanaf de eerste
dag van de moederschapsrust voor elke week van moederschapsrust die op het
ogenblik van deze uitbetaling is verstreken (voor zover de betrokkene aan de
vereiste verzekerbaarheidsvoorwaarden voldoet en het ziekenfonds over de vereiste
documenten beschikt).
Vervolgens, een maandelijkse uitbetaling van de moederschapsuitkering voor elke
week van moederschapsrust die op het ogenblik van deze uitbetaling is verstreken,
tijdens de periode die aanvangt op de derde laatste werkdag van elke
kalendermaand en eindigt op de vijfde kalenderdag van de daaropvolgende
kalendermaand.

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben vanaf 1 mei 2019
recht op geboorteverlof. Per geboorteverlofdag wordt 80,82 euro uitbetaald, maximaal
808,2 euro in het totaal. Dat komt overeen met de vergoeding voor de moederschapsrust
van vrouwelijke zelfstandigen.
Het geboorteverlof zal kunnen opgenomen worden in:
• 10 volle dagen (aansluitend op de geboorte)
• 20 halve dagen
• Afwisselend volle en halve dagen
• Elke week een halve dag
• Om de twee weken een volledige dag.
De dagen moeten opgenomen worden binnen de vier maanden na de geboorte.
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De Vrouwenraad vraagt:
- Vrouwelijke zelfstandigen moeten zoals werkneemsters 15 weken
moederschapsrust kunnen opnemen en tijdskrediet en thematische verloven.
- Zelfstandigen zouden moeten recht hebben op een geboorteverlof van 20 dagen.
Zelfstandige adoptieouders krijgen recht op 105 dienstencheques (goedgekeurd
wetsvoorstel Kamercommissie Bedrijfsleven januari 2019).

Jobdeals en arbeidsongeschiktheid
In het kader van de Jobs Deal heeft de regering 2015-2019 besloten om personen die hun
beroepsactiviteit na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd voortzetten, vanaf 1
januari 2019 recht te geven op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, zowel in het
werknemersstelsel als in het zelfstandigenstelsel. 61 Voordien verloren de zelfstandige en de
meewerkende echtgenoten het recht op een uitkering vanaf de eerste dag van het kwartaal
waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereikten, en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden
geweigerd vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin zij de leeftijd van 65
jaar bereikten. Om de voortzetting van de beroepsactiviteiten na de wettelijke
pensioenleeftijd aan te moedigen heeft het ontwerp van koninklijk besluit in de praktijk tot
doel om houders die nog geen ouderdomspensioen of een andere uitkering in de plaats van
een dergelijk pensioen hebben ontvangen, recht te geven op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering gedurende de eerste zes maanden van de periode van
primaire arbeidsongeschiktheid.

Werk en privé
Markant vzw stelt het concept van de Gezinsondersteuner voor. 62
Dat is een speciaal statuut voor mensen die gezins- of persoonsondersteunende diensten
leveren als bijverdienste, met lage administratieve lasten, verzekerd, vrijgesteld van sociale
bijdragen en niet belastingplichtig.
Concreet zouden gepensioneerden, studenten, mensen die minstens 4/5de werken,
meewerkende echtgenoten van zelfstandigen, mensen die arbeidsongeschikt zijn verklaard
of invalide zijn en toelating krijgen van de arbeidsarts ‘Gezinsondersteuner’ kunnen worden.
Zij zouden zich kunnen aanmelden op een centrale website of bij een coördinerende vzw.
Ze rekenen maximum een bepaald bedrag per uur aan (en moeten bepaalde grenzen
respecteren zodat dit geen hoofdbezigheid wordt) en kunnen diensten leveren zoals
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Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling
van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de
meewerkende echtgenoten
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Werk & privé volgens Markant vzw - visienota oktober 2017
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bijvoorbeeld kinderopvang, boodschappen doen, koken en/of gezelschap houden van
zieken of bejaarden met lichte verzorgingstaken.

Mantelzorg
Zelfstandigen hebben recht op een uitkering mantelzorg om te zorgen voor een ernstig
zieke, om palliatieve zorg te geven of om voor een gehandicapt kind van jonger dan 25 jaar.
De zelfstandige moet deze zorg geven aan een echtgenoot of wettelijk samenwonende
partner, een bloedverwant tot de tweede graad en op hetzelfde adres ingeschreven zijn als
de zelfstandige. Ze kunnen maximaal twaalf maanden een uitkering ontvangen. De
voltijdse mantelzorger ontvangt maandelijks 1.092 euro en de halftijdse 546 euro.
In 2013 kregen twee zelfstandigen een uitkering, in 2014 waren het er tien en in 2017 liep het
aantal op tot 168.
De Vrouwenraad vraagt:
- Dat de overheid en betrokken zelfstandigenorganisaties op geregelde basis de
maatregel uitkering mantelzorg bekend maken.
- Na verloop van tijd een evaluatie- en behoeftenonderzoek.

Armoede
Eén Belg op vijf had het in 2018 moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit
een enquête bij 6.000 huishoudens over armoede, georganiseerd door Statbel. Een week op
vakantie gaan of een onverwachte uitgave doen van 1.1.00 euro is voor een kwart van de
Belgen onmogelijk. Maandelijks de huur en de energiekosten betalen is voor 6% van de
Belgen moeilijk. Zo’n 5% kan zich niet veroorloven om regelmatig vlees, kip of vis te eten.
Het gaat hier over materiële deprivatie en dat is voor 5% van de bevolking het geval. Ook
deelname aan sociale activiteiten zijn financieel problematisch: 12% van de 16-plussers kan
niet regelmatig vrijetijdsactiviteiten betalen; 10% kan nier één maal per maand met familie
of vrienden uit eten en 10% kan geen klein bedrag uitgeven voor zichzelf. De cijfers over
materiële deprivatie blijven de laatste jaren stabiel rond 5% en dat is beter dan het Europees
gemiddelde maar België kent wel een hoger percentage van ernstige materiële deprivatie
dan de buurlanden.

Transversaal
Armoede is “een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere
gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de mensen in armoede van
de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op
eigen kracht overbruggen.” 63
De armoedecijfers blijven de laatste jaren in het algemeen stabiel maar er is sprake van
polarisering. Er is een hoge toename van armoede bij kinderen die in gezinnen opgroeien
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Vranken e.a., Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 1994-2011
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waar de ouder/s geen job heeft/hebben of in eenoudergezinnen. 65-plussers lopen ook een
hoger armoederisico.
De Vrouwenraad vraagt:
- Het armoedebeleid moet transversaal behandeld blijven en een coördinerend
minister van armoede en een nationaal plan armoedebestrijding + een nationaal
plan kinderarmoedebestrijding blijven noodzakelijk.
- De armoedeproblematiek zowel structureel (sterke sociale zekerheid en sociale
bescherming/GPMI) als flankerend aan te pakken (zeker wat het activeringsbeleid
betreft).

Federaal plan armoedebestrijding
Het derde federaal plan armoedebestrijding wordt in 2016-2019 uitgevoerd.
Via een proces van monitoring kan de vooruitgang van het plan geëvalueerd worden. De
monitoringfiches van het derde plan bevatten een specifieke vraag over de genderdimensie
van elke voorgestelde actie. De template van de monitoring is in die zin gewijzigd en bevat
dus een vraag in verband met de impact van de acties van het plan op de situatie van
vrouwen en mannen.
De Vrouwenraad vraagt:
- De evaluatie van het derde federaal plan armoedebestrijding met de focus op de
genderdimensie.
- Een vierde federaal plan armoedebestrijding 2020-2025 dat rekening houdt met de
evaluatieresultaten van het derde plan.

Maatregelen steden tegen kinderarmoede
In september 2015 werd een projectoproep gelanceerd bij de vzw’s: over armoede van de
gezinnen in de stad. De projectoproep had betrekking op 2 luiken: enerzijds de versterking
van het verenigingswerk in de openbare ruimten en anderzijds de versterking van het
verenigingswerk in verband met participatie. Gelet op het specifieke kenmerk van het
project en van de doelgroep ervan zijn gezinnen in armoede en vrouwen hier zeker bij
betrokken.
Een ander initiatief van de POD MI (Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie) in het kader van het grootstedenbeleid is de Verklaring van de burgemeesters
tegen kinderarmoede in 2015. Deze tekst, goedgekeurd door meer dan 200 burgemeesters
in België, vormt een verbintenis van de lokale verkozenen om armoede van de gezinnen te
bestrijden door ervoor te zorgen dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan
alleenstaande ouders (hoofdzakelijk vrouwen) en aan de gelijkheid van de geslachten. Deze
verbintenis heeft ook de verbetering tot doel van de informatie- en preventiesystemen op
het vlak van gezondheid ten gunste van achtergestelde kinderen en zwangere vrouwen in
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een toestand van armoede.
De aandachtspunten in deze verklaring waren - de strijd tegen kinderarmoede aanpakken
door:
-

-

-

De toegang tot adequate middelen te verbeteren:
o Door de arbeidsparticipatie van de ouders te ondersteunen, door bijzondere aandacht te
besteden aan geïsoleerde ouders en gendergelijkheid.
o Door zich ervan te vergewissen dat alle gezinnen, meer bepaald de gezinnen die in
kwetsbare omstandigheden en in kansarme wijken wonen, toegang hebben tot onderwijs en
betaalbare kwaliteitszorg.
Betaalbare hoogwaardige dienstverlening te verstrekken:
o Door hooggekwalificeerd , inclusief en financieel toegankelijke kinderopvang en vroegtijdig
onderwijs te verzekeren, inspelend op de noden van de gezinnen.
o Door maatregelen te nemen om een beleid te voeren dat gesegregeerd onderwijs en
voortijdig schoolverlaten terugdringt.
o Door de ruimtelijke ongelijkheden in de beschikbaarheid van het onderwijsaanbod te
onderkennen en te verhelpen, en door een desegregatiebeleid te voeren dat omvattend
onderwijs versterkt.
o Door de informatie- en preventiesystemen te verbeteren inzake gezondheidszorg voor
kinderen uit kansarme milieus en zwangere vrouwen in armoede.
o Door belemmeringen uit de weg te ruimen inzake de toegang van kinderen en gezinnen in
kwetsbare situaties tot gezondheidszorg, zoals culturele en taalkundige belemmeringen en
gebrek aan informatie.
o Door de toegang voor kinderen tot een veilige en geschikte woning te faciliteren, evenals tot
een aangepaste leefomgeving die hun ontwikkeling bevordert.
Het recht van kinderen tot participatie te bevorderen:
o Door belemmeringen zoals kosten, toegang en culturele verschillen op te heffen om ervoor
te zorgen dat alle kinderen kunnen deelnemen aan spel, recreatie, sport en culturele
activiteiten.
o Door scholen en lokale autoriteiten aan te moedigen betere naschoolse activiteiten en
voorzieningen voor de kinderen te creëren.
o Door de deelname van kansarme kinderen aan de bestaande participatiestructuren verder
uit te bouwen.

De Vrouwenraad vraagt:
Een evaluatie van de project ‘maatregelen tegen kinderarmoede’. In welke mate hebben de
burgemeesters, die de verklaring hebben ondertekend, ook werk gemaakt van maatregelen
tegen kinderarmoede? Welke maatregelen werden genomen in welke contexten? Zijn er
zichtbare resultaten? Goede praktijken? Kunnen ze beter op elkaar afgestemd worden? Zijn
er nieuwe werkkaders ontwikkeld?...
De Koning Boudewijnstichting: Armoede en deprivatie bij kinderen in België (2018):
Onderzoekers op Europees niveau hebben een aanvullende indicator ontwikkeld: specifieke
deprivatie bij kinderen. Deze indicator meet de dagelijkse problemen die kinderen
ondervinden en die verschillend kunnen zijn van die van hun ouders. Hij vertrekt van de
toegang tot eenzelfde geheel van 17 items die men voor elk kind in Europa als
noodzakelijk beschouwt, zoals: eet het kind elke dag groenten en fruit? Nodigt het soms
vrienden uit thuis? Kan het kind deelnemen aan uitstapjes en feesten op school? Leeft het
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kind in een behoorlijk verwarmde woning? Een kind leeft gedepriveerd als het gezin
zich minstens drie van deze 17 items niet kan veroorloven. Wat blijkt? In België ligt het
percentage gedepriveerde kinderen rond 15%, wat meer is dan in de andere buurlanden. Er
zijn grote verschillen tussen de gewesten: het percentage kinderen dat niet beschikt over
minstens drie items bedraagt in Brussel 29%, in Wallonië 22% en in Vlaanderen 8%.
Vlaanderen bevindt zich in de groep best presterende landen.
Tot de risicofactoren behoren: leven in een gezin waar (nagenoeg) niet wordt gewerkt; het
opleidingsniveau van de ouders; leven in een eenoudergezin; huurders hoger risico dan
eigenaars; schulden en huisvestingskosten hebben; migranten van buiten de EU;
gezinsleden met chronische gezondheidsproblemen.
De Koning Boudewijnstichting beveelt aan:
- De fundamentele oorzaken aanpakken, zowel wat de financiële bescherming van
gezinnen met kinderen als wat de integratie van de ouders op de arbeidsmarkt
betreft. Dat vergt coördinatie en het mobiliseren van alle beleidsniveaus en een
ambitieus plan om de deprivatie bij kinderen aan te pakken.
- De perspectieven op werk en het levenspeil van alleenstaande en
laaggekwalificeerde ouders moeten worden verhoogd.
- Nieuwe hervormingen zijn nodig inzake belastingen en uitkeringen, met
doelgerichte maatregelen om het netto inkomen van deze ouders te verhogen.
- Het totale bedrag dat is bestemd voor gezinnen in armoede in de nieuwe stelsels
voor de kinderbijslag nog groter moet worden.
- Investeringen in de ontwikkeling van betaalbare en kwaliteitsvolle diensten voor de
opvang van jonge kinderen, met regels voor de prioritaire toegang van kwetsbare
groepen om generatiearmoede tegen te gaan.
- Ook andere hefbomen mobiliseren zoals de sociale hulpverlening, huisvesting,
onderwijs en gezondheidszorg.
- De federale regering en de gewesten en gemeenschapsregeringen moeten
ambitieuze masterplannen uitwerken, met een belangrijke rol voor de lokale
besturen, die de betrokken lokale actoren moeten laten netwerken.

MIRIAM-project
De Staatssecretaris voor gelijke kansen en armoedebestrijding steunde het project MIRIAM,
een project dat de empowerment van alleenstaande moeders die een leefloon genieten tot
doel heeft. Dit project werd uitgevoerd in 5 OCMW’s (Charleroi, Gent, Leuven, Sint-JansMolenbeek en Namen), dankzij een samenwerking tussen de POD Maatschappelijke
Integratie 64, de Vrouwenraad en de Karel De Grote Hogeschool en heeft als doel aan te
tonen dat, dankzij een intensieve begeleiding en opvolging, gericht op de verhoging van
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Meer info: POD Maatschappelijke Integratie/Miriam; Empowerment van alleenstaande moeders in het
OCMW: evaluatie 2016; Empowerment van alleenstaande moeders in het OCMW: evaluatie 2017;
Methodiekenboek en instrument MIRIAM.
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empowerment, het zelfbeeld, zelfwaardering en de vergroting van het netwerk de moeilijke
en geïsoleerde doelgroep van alleenstaande moeders een verhoogde kans op socioprofessionele integratie kennen. Via de resultaten van dit experiment kan de efficiëntie
geëvalueerd worden van een geïntegreerde aanpak van de sociale diensten, in vergelijking
met het klassieke dienstenaanbod voor de doelgroep van het project. Bereikte resultaten:
het project is gestart met een toelage die liep van september 2015 tot december 2016. Gelet
op de eerste resultaten van het project heeft de Staatssecretaris beslist om dit pilootproject
te verlengen tot december 2017. Het doel van het tweede projectjaar is lessen trekken uit
het eerste jaar en deze lessen delen met alle OCMW’s om nieuwe benaderingen te
stimuleren in het kader van de begeleiding, de activering en de maatschappelijke integratie
van alleenstaande vrouwen.
In 2018-2019 wordt het MIRIAM project (MIRIAM 2.0) verder gezet in zes nieuwe OCMW’s,
met name Antwerpen, Bergen, Genk, Luik, Oostende en Stad Brussel. Ieder OCMW stelde
een sociaal werker als casemanager aan. Het programma van Miriam is opgebouwd rond
twee componenten, namelijk de invloed van gender op armoede en de kracht van
empowerment. Zo werkt de case manager op een holistische en gender sensitieve wijze
met vijftien alleenstaande moeders, zowel individueel als in groep. De casemanagers en
alleenstaande moeders focussen daarbij op negen levensdomeinen, zoals woonsituatie,
zorg voor kinderen en mentaal welbevinden. Via de Vrouwenraad kunnen de lokale Miriam
projecten ook contacten leggen met vrouwenorganisaties in hun gemeente.
De Vrouwenraad vraagt:
Om MIRIAM over alle steden en gemeenten uit te rollen en daarvoor de nodige financiële
middelen te voorzien voor OCMW’s/sociale huizen.

Alimentatie
Zie bij Justitie (Commissie onderhoudsbijdragen) en bij Financiën (DAVO/Dienst voor
Alimentatievorderingen).

Grootstedenbeleid
Eenoudergezinnen
Wat huisvesting betreft, vormen de steden een aantrekkingspool voor eenoudergezinnen,
door het feit dat er een groter potentieel aan werkaanbiedingen is, een ruimere
keuze aan kinderopvangmogelijkheden en een in verhouding groter aantal
huurmogelijkheden. De toegang tot al deze mogelijkheden blijkt nochtans moeilijk.
Woningen die bewoond worden door eenoudergezinnen zijn vaak kleiner, van minder
goede kwaliteit, in verhouding duurder dan gemiddeld, minder goed verwarmd, bieden
minder privéruimte, hebben meer buurtproblemen (lawaai, vervuiling, vandalisme,
criminaliteit) en zijn minder goed uitgerust. Het aantal vrouwen in een
eenoudergezinssituatie is in verhouding groter in de sociale huisvesting. Ouders in een
eenoudergezinssituatie hebben maar heel weinig manoeuvreerruimte in een verzadigd
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bestand van sociale woningen en op een markt van privéwoningen die moeilijk toegankelijk
is. Zo verergert huisvesting de situatie van armoede, niet enkel door de prijs, maar ook door
de onzekerheid om de woning te kunnen behouden. Bovendien wonen eenoudergezinnen
vaak in wijken waar het tekort aan kinderopvangplaatsen het grootst is. 65
De Vrouwenraad vraagt:
Dat het Grootstedenbeleid als hefboom zou werken voor situaties die gekenmerkt worden
door bestaansonzekerheid en een belangrijke impact hebben op de mogelijkheden van
eenoudergezinnen, door rechtstreeks in te grijpen op de toegang tot huisvesting, door de
uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen waardoor de sociaal-professionele
integratie van vrouwen zou worden vergemakkelijkt, en door de verbetering van de
levenskwaliteit in de wijken.

Justitie
Geïnterneerden
Residentiële forensisch-psychiatrische zorg voor volwassenen buiten de
gevangenissen
In 2015 was 8% van het totaal geïnterneerde personen in Brussel en Vlaanderen vrouwelijk.
68% van deze vrouwen kende een invrijheidstelling op proef en 29% verbleef in detentie.
Vanuit de gevangenis was er een beperkte doorstroom van geïnterneerde vrouwen naar
forensische zorgvoorzieningen. Bij de oprichting van het forensisch psychiatrisch (FPC) in
Gent was er voor vrouwen geen plaats voorzien. Toen het FPC Antwerpen werd opgericht
waren er 18 plaatsen voor vrouwen. 66
In 2016 is een high risk afdeling voor geïnterneerde vrouwen op de campus van het
psychiatrisch ziekenhuis St-Jan Baptist te Zelzate geopend. Het is een afdeling van 20
plaatsen waar geïnterneerde vrouwen zonder exclusie op basis van feiten en/of pathologie,
kunnen opgenomen worden uit de gevangenis, met als finaliteit ze verder te laten stromen
in het zorgcircuit.
Voor geïnterneerde mannen zijn er drie high risk afdelingen in Vlaanderen. 67
In de high risk afdeling voor geïnterneerde vrouwen zijn er in 2018 problemen aan het licht
gekomen die wijzen op een onrespectvolle behandeling (zoals afzonderingen,
afluisteren,…) van de betrokken vrouwen.
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Armoede in België. Jaarboek 2012.
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Anouk Mertens, De beleving van vrouwen met een interneringsmaatregel: tussen hoop en vrees, in
Panopticon. 39, 2018.6, p. 580-585.
67

Zie: Vlaanderen, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Forensisch-psychiatrisch centrum.
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Onderzoekster Anouk Mertens peilde naar de beleving van geïnterneerde vrouwen (20142018). Zij kwam tot volgende bevindingen:
- De geïnterneerde vrouwen zijn hoofdzakelijk negatief over de
interneringsmaatregel; ze geven daarvoor verschillende redenen aan:
o De lange duur en de daarmee gepaard gaande grote onzekerheid rond deze
maatregel, zowel wat betreft het einde van de maatregel als het tijdstip
waarop ze de huidige setting zouden kunnen verlaten.
o Weinig keuzevrijheid; ze ervaren hun verblijf als een verplichting en ze
zouden liever hun huidige setting willen verlaten (bv. om naar de open
psychiatrie te gaan).
o Veel vrouwen vinden dat ze onterecht geïnterneerd zijn omdat ze de
strafrechtelijke feiten banaliseren of omdat ze onschuldig pleiten; ze zouden
liever een straf krijgen omdat ze dan ook een einddatum krijgen, die al
voorbij zou zijn.
o Veel vrouwen ervaren een stempel; mensen beschouwen hen als “zot”.
- Veel vrouwen ervaren een grote justitiële controle en hebben angst om bij een
invrijheidstelling op proef, terug in de gevangenis opgesloten te worden. De
voorwaarden bepaald door de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij zijn vaak
streng. Enkele vrouwen vinden die strenge voorwaarden wel noodzakelijk.
- Enkele positieve aspecten: door de interneringsmaatregel geven enkele vrouwen
aan dat ze tot bepaalde inzichten zijn gekomen of ze vinden het een trechte
maatregel voor hun problematiek(en).
De geïnterneerde vrouwen pleiten voor meer reclasseringsopties op maat waarbij ze
gehoord worden over hoe ze hun toekomst willen invullen. Er zou best ingezet worden op
(tussen)doelstellingen die deze vrouwen zouden moeten bereiken, aldus de onderzoekster.
De Vrouwenraad vraagt:
Een structurele oplossing met duidelijke richtlijnen over hoe high risk forensische
zorgvoorziening het evenwicht moet houden tussen vrijheidsbeperkende maatregelen,
patiëntenrechten en de respectvolle behandeling van deze forensische (opgesloten)
patiënten, in het kader van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Hervorming van relatie- en huwelijksvermogensrecht
Erfrecht
Het wettelijk erfrecht is hervormd tijdens de regering 2015-2019. De nieuwe regels zijn van
toepassing op nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018. Het principe dat je
niet verplicht bent om je erfenis zelf te plannen blijft bestaan en dan wordt je nalatenschap
volgens de wettelijke regels verdeeld. Maar erflaters krijgen ook de kans om hun
nalatenschap op maat van hun eigen situatie te plannen. Deze grotere vrijheid moet
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tegemoetkomen aan de grotere variatie van gezinsvormen.
Het wettelijk erfrecht zal er anders uit gaan zien:
- Een beter evenwicht tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen, ook
wanneer er stiefkinderen zijn.
- Het behoud van de familiale solidariteit maar toch met het kerngezin nog in het
vizier (de overledene/erflater, de langstlevende echtgenoot en de kinderen).
- De hervorming van het relatievermogensrecht met een beter juridisch kader voor
ongehuwd wettelijk en feitelijk samenwonenden; in het relatievermogensrecht komt
er wellicht een nieuw huwelijksstelsel: scheiding van goederen met verrekening van
aanwinsten. 68
- Er verandert niets aan de opdeling van families in ordes en graden.
Er zijn nieuwe regels voor:
- De reserve of het voorbehouden deel.
- De (vermindering van de verplichting tot) inbreng van giften aan de langstlevende
echtgenoot en aan de langstlevende wettelijk samenwonende partner.
- De verdeling: waardering van alle schenkingen en inbrengen in waarde.
- De versoepeling van het verbod van overeenkomsten over niet-opengevallen
nalatenschappen.
De Vrouwenraad stelt vast dat het principe van gelijke behandeling van kinderen wordt
verlaten en vreest op dit vlak een ongunstige ontwikkeling door de combinatie van de
beperking van het globaal voorbehouden erfdeel van de kinderen tot een breukdeel van
1/2de en de invoering van de globale erfovereenkomst. Erflaters/ouders krijgen een grotere
vrijheid om hun erfgenamen/kinderen ongelijker te behandelen. Ondanks het feit dat er
vooraf een akkoord tussen ouders en kinderen moet zijn en dat de notaris alles in goede
banen zal moeten leiden en moet waken over een subjectief evenwicht tussen kinderen (en
stiefkinderen) is er volgens ons geen garantie dat bepaalde erfgenamen niet onder
emotionele of mentale druk zullen gezet worden.
De Vrouwenraad vraagt:
Na verloop van tijd (tegen het einde van de legislatuur 2019-2024) een evaluatieonderzoek
met gender als invalshoek.

68

Nu zijn er drie huwelijksstelsels: het wettelijk stelsel, het stelsel van scheiding van goederen en het stelsel
van algehele gemeenschap van goederen. Nieuw wordt wellicht scheiding van goederen met verrekening van
aanwinsten: bij een echtscheiding of overlijden zal elke partner evenwaardig kunnen delen in het vermogen
dat werd opgebouwd sinds de huwelijksdag. Nu kunnen koppels die huwen met scheiding van goederen ook
zo’n verrekening afspreken maar dat is op vrijwillige basis. Deze verrekening zou standaard worden zodat de
financieel zwakkere partner gecompenseerd wordt.
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Huwelijksvermogensrecht
Het parlement heeft in juli 2018 het huwelijksvermogensrecht geactualiseerd. Het
uitgangspunt is meer solidariteit bij echtscheiding en aandacht voor nieuwsamengestelde
gezinnen.

Wettelijk stelsel
In het wettelijk stelsel zijn er aanpassingen bij de individuele levensverzekeringen
(groepsverzekeringen zijn uitgesloten van deze hervorming); schade- en
ongevallenvergoedingen; beroepsgoederen, aandelen en cliënteel. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen het eigendomsrecht (dat in principe eigen is) en de
vermogenswaarde (dat in principe gemeenschappelijk is indien deze opgebouwd werd
tijdens het huwelijk).
In geval van een verzekerde prestatie die niet opeisbaar is bij de ontbinding van het huwelijk,
zijn de aanspraken eigen mits vergoeding aan de gemeenschap. Indien de verzekerde
prestatie wel opeisbaar wordt bij ontbinding van het huwelijk zijn de aanspraken 1) eigen
mits vergoeding wanneer de levensverzekering werd afgesloten in het eigen voordeel van
de langstlevende echtgenoot of 2) eigen zonder vergoeding wanneer de levensverzekering
werd afgesloten door de overleden echtgenoot in het voordeel van de andere.
Het recht op schadevergoeding is eigen maar voor het statuut van de vergoeding moet een
onderscheid worden gemaakt naar gelang de soort schade:
- de vergoeding voor morele schade is eigen;
- de vergoeding voor fysieke schade is gemeenschappelijk voor zover ze inkomensverlies
dekt;
- de vergoeding voor medische kosten, rehabilitatie en huishoudelijke hulp is
gemeenschappelijk.
Ook voor beroepsgoederen, aandelen en cliënteel geldt voormeld onderscheid: het
eigendomsrecht is eigen aan de beroepsactieve echtgenoot of de echtgenoot op wiens
naam de aandelen werden ingeschreven, maar de vermogenswaarde die werd opgebouwd
tijdens het huwelijk valt (onmiddellijk en niet pas vanaf de ontbinding van het
huwelijksvermogensstelsel) in de huwelijksgemeenschap. Bij ontbinding van het
huwelijksvermogensstelsel zal de beroepsactieve echtgenoot zijn beroepsgoederen
bijgevolg mogen behouden maar hij zal wel een vergoeding verschuldigd zijn aan de
gemeenschap die gelijk is aan de waarde van deze beroepsgoederen op het ogenblik van de
ontbinding (en niet langer aan de aankoopwaarde ervan). 69

69

Sherpa Law, Inwerkingtreding van een hervormd huwelijksvermogensrecht voorzien op 1 september 2018,
11/01/2018.
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Scheiding van goederen
Veel koppels met een eigen zaak trouwen met scheiding van goederen om te voorkomen
dat schuldeisers van de ene partner kunnen raken aan het inkomen en de bezittingen van de
andere partner. Bij een scheiding kan dit systeem harde gevolgen hebben voor de financieel
'zwakke' partner. Om zulke situaties in de toekomst te vermijden, is er vanaf 1 september
2018 ook een 'solidaire' variant beschikbaar van de scheiding van goederen. 'In het nieuwe
stelsel behouden de echtgenoten elk hun eigen vermogen - dat nog altijd buiten schot blijft
van schuldeisers - maar worden de “aanwinsten” bij een echtscheiding verdeeld'. Als een
dokter bijvoorbeeld tijdens zijn huwelijk een beleggingsportefeuille van 500.000 euro heeft
opgebouwd met de inkomsten van de praktijk, terwijl zijn vrouw altijd thuisgebleven is voor
de kinderen, dan kan de doktersvrouw bij een echtscheiding haar deel van de
beleggingsportefeuille opeisen.
Daarnaast kan er vanaf 1 september 2018 ook een 'billijkheidsclausule' ingelast worden in
huwelijkscontracten met scheiding van goederen. In manifest onbillijke situaties kan de
rechter dan een vergoeding toekennen aan de benadeelde partner. Die kan maximaal een
derde van de gezamenlijke vermogensaangroei bedragen. Koppels zijn niet verplicht om
een billijkheidsclausule in hun huwelijkscontract te zetten, maar de notaris is wél verplicht
om hen hierover te informeren. Op straffe van nietigheid moet hij ook uitdrukkelijk in het
huwelijkscontract vermelden of de echtgenoten al dan niet voor een billijkheidsclausule
hebben gekozen. Zo worden echtgenoten verplicht om een weloverwogen keuze te maken.
Voor bestaande huwelijkscontracten is deze clausule niet van toepassing, tenzij de
echtgenoten hun huwelijkscontract expliciet laten wijzigen. Ook voor de verdeling van
beroepsgoederen veranderen de spelregels. Het materiaal dat de zelfstandige tijdens het
huwelijk aankocht met gemeenschappelijk geld voor de uitoefening van zijn/haar beroep
wordt bij een scheiding toegewezen aan de zelfstandige zodat die zijn beroep verder kan
uitoefenen. Maar onder deze zelfstandige zal de ex-partner moeten uitkopen. Daarbij kijkt
men naar de waarde van het materiaal. Wanneer het afgeschreven is, zal er niets meer
betaald moeten worden. Wanneer de zelfstandigen zijn beroep uitoefent via een
vennootschap die opgericht werd vóór het huwelijk, zijn de aandelen van de vennootschap
dan eigen goederen van de zelfstandige. Er zijn zelfstandigen die hun winsten opstapelen in
de vennootschap en dat kon dat tot schrijnende situaties leiden bij een echtscheiding. De
nieuwe regeling laat de gedupeerde partner toe een vergoeding te eisen van de
partner/zelfstandige. Die wordt berekend op de grootte van het opgepotte bedrag.
Wanneer de zelfstandige echter kan aantonen dat die reserves nodig zijn om de toekomst
van het bedrijf te verzekeren, kan andere partner niet vergoed worden.70

Tweede huwelijken
Ouders die voor de tweede keer huwen kunnen in samenspraak met hun nieuwe partner
bepaalde bezittingen buiten het nieuwe huwelijk houden en volledig reserveren voor hun
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Koen Geens News, Goede afspraken maken goede echtgenoten, 19/07/2018.
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kinderen uit een eerdere relatie. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een tweede verblijf of een
effectenportefeuille meteen in volle eigendom nalaten aan hun kinderen. Deze regeling
gold niet voor de gezinswoning en het huisraad. De langstlevende echtgenoot erft wel altijd
het vruchtgebruik van de gezinswoning en het huisraad en de kinderen hebben alleen recht
op de blote eigendom zolang hun stiefouder leeft. Vanaf 1 september 2018 zullen ouders bij
een nieuw huwelijk ook de woning en het huisraad kunnen reserveren voor de kinderen uit
een vorige relatie. De langstlevende heeft wel altijd een recht van bewoning gedurende de
eerste zes maanden na het overlijden.
De Vrouwenraad herinnert aan de brochure ‘Compensatieclausules bij een ongelijke verdeling van
arbeid en zorg in de partnerrelatie’ (2014) in opdracht van de voormalige Vlaams minister voor
Gelijke Kansen. Deze brochure was het resultaat van een onderzoeksproject van de KU Leuven en
de Universiteit Hasselt: ‘Onderzoek naar de mogelijkheden tot het juridisch formaliseren van
afspraken tussen partners m.b.t. compensatie voor loopbaanbeslissingen in het kader van het
vergemakkelijken van de combinatie arbeid en zorg ’. Deze brochure bevatte concrete cases en
voorstellen van compensatieclausules die kunnen worden opgenomen bij het begin van de relatie (in
een huwelijkscontract of een samenlevingscontract), op moment van het nemen van een
ingrijpende loopbaanbeslissing of ten laatste in de regelingsakte in geval van echtscheiding door
onderlinge toestemming. 71 De Vrouwenraad vond dit een waardevol initiatief, want het wijst
koppels op mogelijke risico's en gevaren en zet aan tot reflectie en actie. Maar het blijft een
vrijblijvende individuele aanpak waar partners zelf voor moeten openstaan, overleggen, kiezen en
beslissen. Een intentieverklaring, die wettelijk niet afdwingbaar is.

De Vrouwen vraagt:
- Na verloop van enkele jaren (tegen het einde van de legislatuur 2019-2024) een
analyse/studie over de toepassing in de praktijk van de billijkheidsclausule (aandeel
op aantal echtscheidingen per jaar; welke verdeling tot 1/3de,…).
- Op basis van de resultaten van dergelijke studie: nadenken over de mogelijkheid om
de billijkheidsclausule en de compensatieclausule bij ongelijke verdeling van arbeid
en zorg in de partnerrelatie verplicht op te nemen in de
huwelijksvermogensstelsels/samenlevingscontracten; dus al dan niet verder gaan in
een tendens van verdergaande contractualisering van het huwelijksvermogensrecht.

Tweedelijnsrechtsbijstand
De regering 2015-2019 heeft de juridische tweedelijnsrechtsbijstand hervormd. De
aanleiding daartoe was de zogenaamde “overconsumptie” van de rechtsbijstand door de
rechtszoekende en de gewetenloze advocaten tegen te gaan en anderzijds de actoren van
de rechtsbijstand te responsabiliseren.

71

De compensatieclausules hebben betrekking op drie thema’s: het wettelijk en aanvullend pensioen, de
onderhoudsuitkering en ten slotte de vennootschapsstructuur. Deze thema’s worden apart behandeld per
samenlevingsvorm: compensatieclausules voor koppels gehuwd onder het wettelijk stelsel, voor koppels
gehuwd onder scheiding van goederen, voor wettelijk samenwonenden en voor feitelijk samenwonenden.
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De leden van het Platform recht voor iedereen (waarvan de Vrouwenraad ook lid is) heeft in
2017 een Zwartboek getuigenissen van rechtszoekenden, maatschappelijk werkers en
advocaten gebundeld. Het besluit is duidelijk: de rechtzoekenden worden overstelpt met
voorwaarden alvorens gebruik te kunnen maken van de tweedelijnsbijstand. Deze
voorwaarden werden verzwaard door de hervorming. Het is nu aan de rechtzoekende om
aan te tonen, met een uitgebreide overlegging van bewijsstukken, dat hij over onvoldoende
financiële middelen beschikt. Het vermoeden van onvermogen voor bepaalde doelgroepen
werd afgeschaft, met uitzondering van de minderjarige. De andere rechtzoekende
(gehandicapte personen, gepensioneerden, gedetineerden, mensen die sociale bijstand
genieten, daklozen, vreemdelingen, … ) zijn verplicht om hun behoeftigheid aan te tonen.
Het onderzoek naar de inkomsten heeft een dermate grote proportie aangenomen dat het
invloed heeft op de ontvangst van de rechtzoekende bij de juridische bijstand, de hulp van
de organisaties aan de rechtzoekende maar ook op het eerste contact van de
rechtzoekende met zijn advocaat. Bovendien vraagt het veel tijd om alle gevraagde
documenten te verzamelen (documenten die niet of niet meer bestaan of die aan de
lopende band worden gevraagd), zelfs met risico om termijnen te overschrijden. De
hervorming heeft de betaling van een forfaitaire bijdrage (van 20,00 EUR tot 50,00 EUR)
ingevoerd, waar voordien de hulp volledig gratis was. Deze bepaling werd ingevoerd om de
rechtzoekende aan te zetten zich verantwoordelijker te gedragen en na te denken over de
financiële impact die hij veroorzaakt. Deze bijdrage vormt een reële drempel tot de toegang
tot het gerecht voor de meest behoeftigen.
Pro Deo advocaten hebben geen zekerheid over hun betaling en blijken in dalende lijn te
zijn.
Het Platform Recht voor Iedereen vroeg de voorbije jaren:
- Een terugkeer naar het systeem van het onweerlegbaar vermoeden van ontoereikende
financiële middelen of een minimale verduidelijking van de criteria waaraan voldaan dient
te worden door de rechtzoekende om zijn onvermogen aan te tonen.
- Een vereenvoudiging van de toewijzingsprocedure van de pro deo-advocaat.
- De afschaffing van de vaste administratieve bijdrage die moet betaald worden door de
rechtzoekende zodat er geen financiële drempel is voor de toegang tot justitie ( is
ondertussen afgeschaft; zie verder arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 juni 2018).
- Een waardige vergoeding voor de pro deo-advocaat binnen de kortst mogelijke termijn is
een absoluut noodzakelijke voorwaarde voor de kwaliteit van de geleverde diensten.
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 juni 2018 dat de forfaitaire bijdrage in de
juridische tweedelijnsbijstand ongrondwettelijk verklaart is een belangrijke overwinning
voor de dertigtal verenigingen die in beroep gingen tegen deze hervorming. Toch zijn er
volgens het Platform nog dagelijks mensen die er niet in slagen tijdig de nodige
documenten bij elkaar te zoeken om aan te tonen dat ze recht hebben op een pro deo
advocaat of die door de beperkte beschikbaarheid van toegankelijk juridisch
eerstelijnsadvies niet weten dat ze in hun recht zijn en recht hebben op een pro deo
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advocaat.
Wat is er recent ingevoerd?
De inkomensgrenzen om recht te hebben op volledige of gedeeltelijke kosteloosheid
(bedragen 1 september 2018):
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.
Er is een Fonds voor Tweedelijnsbijstand opgericht om aan bijkomende financiële middelen
te geraken om de tweedelijnsbijstand te financieren. Dit Fonds wordt gevoed door
gebruikers van Justitie die bijkomend een beperkt bedrag van 20 euro moeten betalen
(zowel strafrechtelijk veroordeelden, als verliezers in een burgerlijke of procedure voor de
Raad van State of voor de Raad van Vreemdelingenbetwistingen). Mensen die recht hebben
op pro deo bijstand moeten die bijdrage niet betalen.
Wie in aanmerking komt voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische
tweedelijnsbijstand moet aan zijn advocaat wel een forfaitaire vergoeding betalen van: 20
euro per aanstelling en 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure.
De Vrouwenraad vraagt:
- 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.

Rolrechten
In september 2018 is een verhoging van de rolrechten goedgekeurd. Iedereen moet 50 euro
betalen bij de vrederechter (de rechter die zich buigt over dagelijkse geschillen als
onbetaalde facturen of huurproblemen). Bij de rechtbank van eerste aanleg of die van
koophandel (bijvoorbeeld voor echtscheidingsprocedures, voor de verblijfsregeling van
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kinderen, of ook de onbetaalde facturen van handelaren) wordt dit 165 euro.
Dit bedrag loopt uiteindelijk op tot 400 euro wanneer men in beroep gaat en tot 650 euro
om in Cassatie te gaan.
Voordien bedroegen de rolrechten: 10 euro bij de vrederechter, met 65 euro bij de
rechtbank van eerste aanleg en van koophandel (een verhoging van 65%), met 190 euro
voor de beroepsprocedure (een verhoging van bijna 100%!) en met 275 euro voor Cassatie.
Deze verhogingen zijn voor veel rechtszoekenden te hoge financiële drempels. 72

Familierecht
Naam van het kind = case closed
Op 24 april 2014 werd wet op de naamgeving goedgekeurd. Ouders hebben de
keuzemogelijkheid om de naam van de vader, de moeder of beide namen – de dubbele
naam in de volgorde die ze kiezen – aan hun kind te geven. In geval van onenigheid kreeg
het kind de naam van de vader. Op 26 november 2014 diende het Instituut met de steun van
de Vrouwenraad een verzoek in bij het Grondwettelijk Hof om de passage in de Dubbele
Naamwet die papa’s een vetorecht gaf, te laten vernietigen. Op 14 januari 2016 deed het
Grondwettelijk Hof uitspraak in deze zaak en oordeelde het dat dit vetorecht inderdaad
discriminatoir was ten aanzien van mama’s. De wet van 25 december 2016 tot wijziging van
de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van
naamsoverdracht aan het kind ging op 1 januari 2017 van kracht. Door deze wetswijziging
zullen kinderen geboren na 1 januari 2017 - wanneer ouders het niet eens raken over de
naam van hun kind - voortaan de dubbele familienaam in alfabetische volgorde krijgen.

Onderhoudsbijdragen
Objectieve berekeningsmethode
Voor het berekenen van de onderhoudsbijdragen voor kinderen voorziet de wet van 1
augustus 2010 tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te
betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen een aantal elementen waarop rechters hun
bepaling van het bedrag moeten baseren. De Koning kan een berekeningswijze voorstellen
om de aanbevelingen eenvoudiger toe te passen.
Deze wet heeft het ook over de oprichting van een Commissie voor Onderhoudsbijdragen om
rechters te adviseren over de manier waarop zij de kosten voor de kinderen kunnen
ramen. 73

72

Persbericht van het Platform recht voor iedereen van 21 september 2018, waarvan de Vrouwenraad deel
uitmaakt.

73

Er bestaan al een aantal objectieve berekeningsmethodes, o.a. de onderhoudsgeldcalculator van de
Gezinsbond.
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De Commissie voor onderhoudsbijdragen is in 2016 van start gegaan en maakt
aanbevelingen aan de minister van Justitie en de minister bevoegd voor de gezinnen om:
• de kosten van het onderhoud, de opvoeding en de vorming voor de kinderen van
gescheiden ouders te berekenen;
• de bijdrage van elke ouder in de financiering van deze kosten vast te stellen.
De Vrouwenraad maakt deel uit van de Commissie Onderhoudsbijdragen.
Tijdens de eerste twee jaar van haar mandaat heeft de Commissie verschillende Belgische
en buitenlandse experten gehoord die de verschillende methoden om de berekening van
onderhoudsbijdragen te objectiveren, kwamen toelichten.
De Commissie heeft eveneens gewerkt aan de verduidelijking van de begrippen gewone en
buitengewone kosten. Daarnaast heeft de Commissie ook bepaalde tekortkomingen in de
bestaande wetgeving vastgesteld en concrete voorstellen gedaan om die weg te werken.
In 2017-2018 zet de Commissie haar onderzoek met betrekking tot de verschillende
evaluatiemethoden van de onderhoudsbijdragen verder.
De Commissie zal in het bijzonder een meer diepgaande vergelijkende analyse moeten
uitvoeren van de verschillende methoden die aan Belgische juristen worden voorgesteld.
• Jaarverslag 2016 van de Commissie voor onderhoudsbijdragen (PDF, 1.13 MB)
•
Opmerkingen van de minister van Justitie op het jaarverslag 2016 (PDF, 1.31 MB)
De Vrouwenraad vraagt:
Een budget voor de Commissie Onderhoudsbijdragen om onderzoek rond kosten van
kinderen en onderhoudsbijdragen te kunnen laten uitvoeren.

Fiscaliteit
Om een fiscaal beleid gendergevoelig te maken is er in de eerste plaats een analyse nodig
die de impact van het budget (het geheel van inkomsten en uitgaven) uitsplitst naar
vrouwen en mannen. Wanneer we over deze gegevens beschikken kunnen we bestaande
ongelijkheden bijstellen door aan gendergelijkheid te werken op basis van een
beleidsintentie, onder andere via aanpassingen in de samenstelling van het pakket van
inkomsten en uitgaven, via aanpassingen in het loonbeleid,...
De Vrouwenraad verwijst naar het ontwerpverslag over gendergelijkheid en belastingbeleid
in de EU (2018/2095(INI)) van de Commissie economische en monetaire zaken en de
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid om onze zienswijze die we al
jarenlang hanteren, kracht bij te zetten. Zo stellen de auteurs van het ontwerpverslag onder
meer dat:
-

-

In heel wat EU-lidstaten er de afgelopen decennia een verschuiving van de belastingdruk naar
groepen met een laag inkomen en dus in het bijzonder naar vrouwen, vanwege de ongelijke
inkomensverdeling tussen vrouwen en mannen, het beperkte aantal vrouwen in de categorie van
grootverdieners, de bovengemiddelde consumptieratio's voor vrouwen met betrekking tot
basisgoederen en -diensten en het relatief hoge aandeel van inkomen uit arbeid en het relatief lage
aandeel van inkomen uit kapitaal in het totale inkomen van vrouwen.
De inkomstenbelasting het inkomen van vrouwen in werkelijkheid hoger kan belasten dan dat van
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-

mannen wanneer het inkomen van een gezin voor de berekening van de verschuldigde belastingen
wordt samengevoegd en het inkomen van vrouwen wordt gezien als een aanvulling op dat van een
mannelijke kostwinner; overwegende dat alleen Zweden en Finland kunnen worden beschouwd als
74
landen met een strikt geïndividualiseerd stelsel van inkomstenbelasting.
75
De onevenredig hoge belastingdruk op tweede verdieners in de meeste lidstaten een van de
belangrijkste negatieve prikkels is voor de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, vaak
vanwege voorschriften inzake gezamenlijke belasting en voordelen en de kosten van en het gebrek
76
aan universele kinderopvang.

De Vrouwenraad verwijst ook naar de resolutie van het Europees Parlement van 15 januari
2019 over gendergelijkheid en belastingenbeleid in de EU. In de resolutie verwijzen de
parlementsleden naar het verbod op discriminatie en naar meerdere EU en internationale
verdragen, besluiten en studies, waaronder:
-

Het VN eindrapport over onwettelijke financiële stromen, mensenrechten en Agenda 2030 voor
duurzame ontwikkeling over de gevolgen van buitenlandse schulden en andere internationale
financiële verplichtingen van staten voor de mensenrechten, en met name de economische, sociale
en culturele rechten.
Het verslag van de UNWOMEN over gender, belastingen en gelijkheid in ontwikkelingslanden (april
2018) en
Het OESO rapport over de uitvoering van de aanbevelingen inzake gendergelijkheid, waaronder
m.b.t. belastingsystemen.
Het onderzoek in opdracht van het Europees Parlement over gendergelijkheid en belastingen in de
Europese Unie.

Het Europees Parlement stelt in deze resolutie onder meer het volgende:
-

-

-

De totale deelname van vrouwen aan de betaalde arbeidsmarkt ligt ongeveer 12 % lager dan die van
mannen in de EU en vrouwen werken veel meer deeltijds: 31,5% tegenover 8,2%. De loonkloof
bedraagt gemiddeld 16% en de genderpensioenkloof in de EU gemiddeld 40% en vrouwen lopen
daardoor een groter risico op armoede en sociale uitsluiting.
Binnen het belastingbeleid kan er sprake kan van directe of impliciete discriminatie, waarbij onder
impliciete discriminatie moet worden verstaan dat op papier dezelfde regels gelden, maar in de
praktijk sprake is van ongelijkheid omdat de belastingbepaling vanwege verschillen in gedrag/inkomenspatronen niet dezelfde gevolgen heeft voor mannen en vrouwen en impliciete verschillen
op belastinggebied doen zich nog steeds in de hele EU voor vanwege de wisselwerking tussen
belastingvoorschriften en de sociaaleconomische werkelijkheid.
Beleidskeuzes in verband met het genereren en herverdelen van inkomsten kunnen onevenredige
gevolgen hebben voor het inkomen en de financiële zekerheid van vrouwen.
Het regressieve karakter van de veranderingen die de lidstaten de afgelopen decennia op het gebied
van de belasting op arbeid, vennootschappen, consumptie en vermogen hebben doorgevoerd, heeft
geleid tot een afname van het herverdelingseffect van belastingstelsels en tot een toename van
inkomensongelijkheden. Deze structurele verandering op het gebied van belastingheffing heeft de

74

Een gezamenlijke belastingaangifte kan weliswaar leiden tot een totale financiële winst voor het huishouden
in zijn geheel, aangezien het gecombineerde inkomen in een lagere belastingschijf ligt dan bij een individuele
aangifte, maar het is niet zo dat vrouwen noodzakelijkerwijs zullen profiteren van deze financiële winst of
zullen kunnen beslissen over de aanwending van deze winst.

75

O.a. door een hoger marginaal belastingtarief toe te passen op het inkomen van de tweede verdiener.

76

Wij zien bij ons het huwelijksquotiënt als zo’n negatieve prikkel.
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belastingdruk verschoven naar groepen met een laag inkomen en dus met name naar vrouwen,
vanwege de ongelijke inkomensverdeling tussen vrouwen en mannen, het geringe aantal vrouwen in
de categorie grootverdieners, de bovengemiddelde consumptieratio's voor vrouwen met betrekking
tot basisgoederen en -diensten en het feit dat van het totale inkomen van vrouwen een relatief groot
deel bestaat uit inkomen uit arbeid en een relatief klein deel uit inkomen uit vermogen.
Vrouwen worden extra getroffen door deze economische ongelijkheid omdat slechts een gering
percentage van alle grootverdieners vrouw is, en van het totale inkomen van vrouwen het grootste
deel bestaat uit inkomen uit arbeid en een veel kleiner deel uit inkomen uit kapitaal. De
vennootschapstarieven zijn sinds de jaren ’80 enorm gedaald van 40% tot 21,9% terwijl de
verbruikersbelastingen (vooral BTW) enorm zijn gestegen tot 20,6% in 2016.
Bijna alle lidstaten passen een hoger marginaal belastingtarief toe op het inkomen van de tweede
verdiener en hebben uniforme belastingtarieven ingevoerd voor de meeste soorten inkomsten uit
vermogen.
De onevenredig hoge belastingdruk die er in de meeste lidstaten op tweede verdieners ligt als gevolg
van de directe progressieve belastingregelingen die gelden voor inkomsten uit arbeid, is een van de
belangrijkste redenen waarom de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt zo laag blijft naast
andere belastingbepalingen en voorschriften inzake sociale zekerheid, alsook de kosten van en het
gebrek aan kinderopvang.
Het huidige macro-economische beleid moet meer rekening houden met het belang van onbetaalde
zorg en huishoudelijk werk. 80 % van de zorg in de EU wordt verleend door onbetaalde zorgverleners,
en 75 % daarvan zijn vrouwen.
Bepaalde belastingmaatregelen en onderfinanciering van overheidsdiensten en van de toegang tot
sociale voorzieningen hebben onevenredig grote gevolgen voor groepen met een laag inkomen, en
met name voor vrouwen, aangezien zij vaak, zonder dat zij daarvoor worden betaald, de gaten
dichten in de zorg, de opvoeding en andere vormen van gezinsondersteuning, waardoor de
onevenredig grote verantwoordelijkheid van vrouwen voor zorgtaken in stand wordt gehouden;
overwegende dat het de armste en kwetsbaarste vrouwen in de EU-landen zijn die de dubbele last
dragen van informele zorg en laagbetaald onzeker werk.

Het Europees Parlement vraagt bij gevolg aan de Europese Commissie om in alle
beleidsmaatregelen inzake belastingen gendergelijkheid te ondersteunen en de lidstaten
specifieke richtsnoeren en aanbevelingen te doen toekomen, om een einde te maken aan
belastinggerelateerde genderdiscriminatie en om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe
belastingen, wetten inzake overheidsuitgaven, programma's of praktijken worden
vastgesteld die de verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt of met
betrekking tot het inkomen na belastingen vergroten.
De resolutie van het Europees Parlement bevat o.a. volgende aanbevelingen:
Directe belastingen
De lidstaten moeten:
- gefaseerd overgaan van gezinsbelasting tot individuele belastingheffing en daarbij
alle financiële en overige voordelen die gekoppeld zijn aan het ouderschap te
behouden;
- een actieplan hebben om de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen aan te
pakken;
- fiscale prikkels invoeren in verband met de participatie op de arbeidsmarkt en
zelfstandig ondernemerschap , die genderneutraal moeten zijn, en nadenken over
fiscale prikkels en andere fiscale voordelen of diensten voor tweede verdieners en
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alleenstaande ouders;
- mogen het progressieve karakter van hun stelsels voor inkomstenbelasting niet
afbouwen, bijvoorbeeld in een poging om de inkomstenbelasting te
vereenvoudigen.
Belasting van kapitaal en vermogen
- vennootschapsbelasting en vermogensbelasting kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan het verkleinen van ongelijkheid, omdat zij zo zorgen voor herverdeling
via het belastingstelsel en voor inkomsten waaruit sociale voorzieningen en sociale
overdrachten gefinancierd kunnen worden;
- door middel van krachtiger fiscale maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van fiscale
prikkels, werken aan een betere beschikbaarheid en toegankelijkheid van betaalbare
en goede kinderopvang, en dit beleid moet gericht moet zijn op de integratie van
vrouwen op de arbeidsmarkt, en met name op gezinnen met een laag inkomen,
alleenstaande ouders en andere kansarme groepen.
Gevolgen van belastingontduiking op gender(on)gelijkheid
Belastingontduiking en -ontwijking dragen sterk bij tot genderongelijkheid in de EU en
wereldwijd, omdat regeringen hierdoor over minder middelen beschikken om de
gelijkheid op nationaal en internationaal niveau te vergroten.
De lidstaten moeten:
- op alle internationale fora, waaronder de OESO en de Verenigde Naties, pleiten voor
belastinghervormingen ter bevordering van gendergelijkheid, en voor de oprichting
van een intergouvernementeel belastingorgaan van de VN, met universeel
lidmaatschap, gelijke stemrechten en gelijke participatie van vrouwen en mannen;
benadrukt dat dit orgaan goed toegerust moet zijn om specifieke deskundigheid op
het gebied van genderbewuste belastingheffing te ontwikkelen;
- de Commissie machtigen verdragen tot het vermijden van dubbele belasting tussen
lidstaten en ontwikkelingslanden te evalueren vanuit genderperspectief om deze
problemen te onderzoeken en aan te pakken en om ervoor te zorgen dat
toekomstige verdragen tot het vermijden van dubbele belasting niet alleen
algemene bepalingen ter voorkoming van misbruik bevatten, maar ook bepalingen
over gendergelijkheid.
Gender mainstreaming
De lidstaten moeten:
- hun belastingbeleid regelmatig evalueren vanuit gendergelijkheidsperspectief (en)
om te waarborgen dat belastingmaatregelen niet direct of indirect discriminerend
zijn;
- hun beste praktijken uitwisselen over de opzet van hun arbeidsmarkten en
belastingstelsels, om de loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en mannen te
helpen verkleinen en zo een eerlijker en gelijkere fiscale behandeling van vrouwen
en mannen te bevorderen;
- voorzien in voorlichting over begrotingsprocessen en om het maatschappelijk
middenveld gelegenheid te bieden daadwerkelijk te worden gehoord;
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in het kader van het Europees semester en de landenspecifieke aanbevelingen het
gendergelijkheidsaspect van belastingstelsels grondig bekijken;
in het kader van alle bestaande en toekomstige onderzoeken en beleidsmaatregelen
gericht op fiscale rechtvaardigheid een omvattende genderanalyse uitvoeren, om de
transparantie en controleerbaarheid van belastingmaatregelen te vergroten;
rapportages opstellen, om zo de transparantie van de belastinggegevens van
ondernemingen te versterken.

Inkomstenbelasting
De Taskforce gendermainstreaming van de FOD Financiën heeft zich tijdens de regering
2015-2019 toegelegd op de evaluatie van het Wetboek van inkomstenbelasting (WIB 92)
met de focus op de genderdimensie. Dit werd althans aangekondigd in het Federaal plan
met betrekking tot de uitvoering van gender mainstreaming (2015-2019).
De Vrouwenraad vraagt:
Bekendmaking van de resultaten van de evaluatie van het Wetboek van inkomstenbelasting
(WIB92) met de focus op de genderdimensie, door de Taskforce gendermainstreaming van
de FOD Financiën, die tijdens de legislatuur 2015-2019 werd uitgevoerd.

Individualisering
De fiscale hervorming van 2001 voerde het principe van de afzonderlijke belasting van de
inkomsten voor koppels in, de zogenaamde decumul. Maar de personenbelasting werd niet
geïndividualiseerd. De aanslag blijft gemeenschappelijk en wordt per fiscaal gezin
gevestigd. De fiscale draagkracht hangt daarbij niet enkel af van het inkomen maar ook van
het aantal personen in het fiscale gezin. Bij alleenstaanden is het individu de basiseenheid.
Het fiscaal beleid hanteert verder het principe van horizontale en verticale billijkheid. De
horizontale billijkheid beoogt een gelijke behandeling van personen die zich in een
gelijkaardige situatie bevinden en bijgevolg moeten gezinnen of personen - al naargelang met hetzelfde inkomen een gelijkwaardige fiscale draagkracht hebben. De verticale
billijkheid verwijst naar de herverdelingsdoelstelling tussen hoge en lage inkomens.
De Vrouwenraad vraagt:
- Om over te stappen van een gezamenlijke belasting naar een individuele belasting
want zolang belastingstelsels niet langer gebaseerd zijn op de veronderstelling dat
gezinnen hun financiële middelen bundelen en gelijk verdelen, zal geen
rechtvaardigheid voor vrouwen op fiscaal vlak worden bereikt. Voordelen die
gekoppeld zijn aan het ouderschap moeten behouden blijven.
- Om bij overgangsperiodes alle belastinguitgaven op basis van gezamenlijk inkomen
te schrappen en er geleidelijk aan voor te zorgen dat alle belastingvoordelen,
uitkeringen en overheidsdiensten in natura aan vrouwen als individu worden
gegeven, om hun financiële autonomie te bevorderen.
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Om belastinggerelateerde negatieve prikkels voor de participatie van vrouwen op de
arbeidsmarkt weg te nemen en terugbetaalbare belastingkredieten voor tweede
verdieners en alleenstaande ouders uit te werken die gebaseerd zijn op het
individuele inkomen (zolang er volgens de Vrouwenraad sprake is van ongelijkheid
v/m in loonkloof, pensioenkloof, …).
Om het progressieve karakter van de stelsels voor inkomstenbelasting niet af te
bouwen, bijvoorbeeld in een poging om de inkomstenbelasting te vereenvoudigen.
In tegendeel er moeten meer tarieven ingevoerd worden om tot een betere
progressiviteit te komen in plaats van de huidige semi-progressiviteit.
Om de inkomstenbelasting (tariefstructuur, verminderingen, vrijstellingen,
toelagen, kredieten enz.) 77 zo te ontwerpen dat zij een gelijke verdeling van betaald
en onbetaald werk, inkomen en pensioenrechten tussen vrouwen en mannen actief
bevordert, en om stimulansen die ongelijke genderrollen in stand houden, weg te
nemen.

Verschillende mechanismen in de personenbelasting maken dat ook vrouwen bij ons
benadeeld worden, zo stelt de Vrouwenraad al jaren vast. 78 Zo werkt de semiprogressiviteit van de belastingtarieven bij ons niet voldoende herverdelend tussen
vrouwen en mannen. Diverse fiscale voordelen komen in de praktijk bij koppels meer aan
mannen dan aan vrouwen toe. We stellen vast dat de belastinggraad van vrouwen daardoor
hoger is dan die van mannen. Dat wil zeggen dat vrouwen, hoewel ze gemiddeld lagere
inkomens hebben dan mannen, gemiddeld meer belastingen betalen.
Om dat billijkheidsverhaal verder te optimaliseren zijn er volgens de Vrouwenraad nog een
aantal fiscale hervormingen nodig.
De Vrouwenraad vraagt:
- De diverse belastingtechnieken (zoals het huwelijksquotiënt, belastingvrije sommen,
belastingverminderingen, -kredieten, -tarieven, aftrekbare kosten en uitgaven,…) te
herbekijken op eenvormigheid en rechtvaardigheid.
- Een onderzoek naar de piste inzake een geïntegreerd progressief belastingsysteem
en fiscale tijdskredieten waarbij niet enkel rekening gehouden wordt met de
beroepsinkomsten maar ook met de tijdsverdeling.
Het huwelijksquotiënt (HQ), dat ook geldt voor wettelijk samenwonenden, is nog een
typische kostwinnersfaciliteit.

77

Werkgerelateerde vrijstellingen bijvoorbeeld en verlagingen komen vooral ten goede komen aan beroepen
waarin vaker mannen werkzaam zijn.

78

Dit gaat over impliciete genderdiscriminaties die inhouden dat het voorschrift nominaal op gelijke voet van
toepassing is op iedereen, maar in werkelijkheid (hier) vrouwen discrimineert.
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De Vrouwenraad vraagt:
De afschaffing van het HQ vanaf een bepaald aanslagjaar in de nabije toekomst voor elke
afgestudeerde die een gezin vormt en de afbouw van het HQ voor diegenen die er
momenteel nog van genieten maar enkel wanneer er geen kinderen meer ten laste zijn en
de inkomens hoog zijn.

Kinderen ten laste
Er zijn een aantal fiscale voordelen wanneer er kinderen ten laste zijn, die op een indirecte
manier de kosten van de kinderen ondersteunen maar de manier waarop dat gebeurt
creëert onrechtvaardigheden tussen kinderen onderling, tussen ouders.
De fiscale voordelen betreffen:
- de belastingvrije som voor kinderen ten laste met een semi-progressieve verhoging
naargelang het aantal kinderen ten laste;
- onder de aftrekbare bestedingen vallen de onderhoudsuitkeringen voor kinderen;
- onder de belastingverminderingen vallen de uitgaven voor kinderopvang in een
gesubsidieerde opvang en de uitgaven voor kinderopvang thuis (kinderen jonger dan
drie jaar);
- onder de belastingkredieten valt het belastingkrediet voor kinderen ten laste;
- onder de voorheffingen en voorafbetalingen/bedrijfsvoorheffing valt de vermindering
voor het aantal kinderen ten laste (verminderde bedrijfsvoorheffing van de ouder die de
kinderen fiscaal ten laste heeft).
Er blijkt een ongelijke behandeling van de betaalde alimentatie tussen de aanvragers met
een belastbaar inkomen en een niet‐belastbaar vervangingsinkomen. Bij eerstgenoemde
groep wordt de betaalde alimentatie verrekend aan 80% bij het NBI (netto besteedbaar
inkomen), terwijl voor laatstgenoemde groep de alimentatie niet wordt afgetrokken van het
inkomen. 79
Er zijn heel wat knelpunten bij de fiscale behandeling van onderhoudsbijdragen. In de loop
van de jaren is de regeling complexer geworden en uiteindelijk onverstaanbaar.
De Vrouwenraad vraagt:
- Het systeem van fiscale voordelen voor kinderen ten laste rechtvaardig te maken
(gelijke verdeling onder de ouders, gelijke bedragen per kind); hetzij door te sleutelen
aan de huidige indirecte tussenkomsten, hetzij deze te vervangen door directe
tussenkomsten, bijvoorbeeld via de kinderbijslag.
Ondertussen vinden we het nodig om:

79

Steunpunt Wonen, Inkomensvoorwaarde bij de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid, p. 31.
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De belastingvrije som voor kinderen te verhogen en daarbij moet elk kind recht geven
op een gelijke belastingvrije som.
De plafonds van de netto bestaansmiddelen om als kind ten laste te blijven voor alle
kinderen gelijk te schakelen tot op het niveau van het belastingvrije minimum en het
maakt daarbij niet uit of ze ten laste zijn van een ouder die belast wordt als alleenstaand
of als gehuwde.
Het belastingkrediet voor kinderen ten laste te verhogen.
De leeftijd bij kinderopvang in de gesubsidieerde opvang van 12 naar 14 jaar te
verhogen.
Een debat te voeren met de betrokken actoren over de al dan niet afschaffing van de
fiscale maatregelen en/of de aanpassing van het huidige systeem over de
onderhoudsuitkering.

Bedrijfsvoorheffing
Belastingplichtigen betalen te veel bedrijfsvoorheffing. Huishoudens krijgen het teveel
betaalde bedrag na twee jaar wel terug maar zonder rente. Gehuwden en wettelijk
samenwonenden betalen in verhouding tot alleenstaanden te veel (288 euro in 2013). De
verminderingen voor de kinderlast in de bedrijfsvoorheffing zijn te weinig afgestemd op de
definitieve vermindering in de eindafrekening. Gescheiden ouders die belast worden als
alleenstaanden genieten nog steeds niet de bijkomende vermindering die andere
alleenstaande ouders wel ontvangen.
De Vrouwenraad vraagt:
- De schalen en de kortingen bij de bedrijfsvoorheffing nauwkeuriger af te stemmen op de
verschuldigde eindbelasting.
- Een gelijke bedrijfsvoorheffing voor gehuwden en wettelijk samenwonenden
vergeleken met alleenstaanden.
- De verminderingen voor kinderen ten laste in de bedrijfsvoorheffing beter af te
stemmen op het effectieve belastingvoordeel.
- De vermindering in de bedrijfsvoorheffing voor de niet-hertrouwde
weduwe/weduwnaar of de ongehuwde ouder met één of meer kinderen ten laste ook
toe te kennen aan gescheiden ouders die belast worden als alleenstaande.
- Sinds 2004 int de overheid ook bedrijfsvoorheffing op alle sociale uitkeringen. De fiscus
past daarop geen verminderingen toe voor gezinslast. Deze gezinnen moeten tot twee
jaar wachten op hun belastingvoordeel. Dit moet ook aangepast worden.

Dienst voor alimentatievorderingen
In 2004 werd onder druk van de vrouwenbeweging de ‘Dienst voor Alimentatievorderingen’
(DAVO) opgericht. 80 Deze dienst van de FOD Financiën vordert achterstallig
80

Wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor Alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en
tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsgelden;
gewijzigd door de wet van 22 april 2014.
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onderhoudsgeld in of biedt de gerechtigde ouder een voorschot op de alimentatie van de
kinderen.
De DAVO biedt dus een oplossing voor het probleem van de niet-betaling van
onderhoudsgeld aan kinderen en aan ex-partners.
In de aangepaste wet van 2014 zijn enkele eisen van het Platform Alimentatiefonds waarvan
de Vrouwenraad lid is, (gedeeltelijk) opgenomen: het inkomensplafond om een voorschot
via DAVO te krijgen, wordt verhoogd naar 1.800 euro per maand (was toen vastgelegd op
1.386 euro in 2014, verhoogd met 68 euro netto per kind ten laste).
- Het bedrag van de verhoging wordt verdubbeld voor kinderen met een handicap, die
recht hebben op verhoogde kinderbijslag.
- De dienstverlening (administratieve kosten) van DAVO wordt gratis voor de
onderhoudsgerechtigde (voordien 5 % van het in te vorderen bedrag) en komt nu
volledig ten laste van de alimentatieverschuldigde (13 % in plaats van 10 %).
- De oprichting van een centraal bestand van vonnissen, arresten en akten inzake de
toekenning van een onderhoudsuitkering bij de FOD Justitie.
- De intrekking van het rijbewijs wordt als bijkomende mogelijke sanctie voor de
onderhoudsverschuldigde die niet wil betalen, toegevoegd.
Bij de start van DAVO waren er 30 DAVO-kantoren verspreid over België waar mensen
terecht konden voor info en om hun dossier in te dienen, daarna werd het aantal kantoren
teruggebracht naar 23. Sinds september 2017 zijn er 11 polyvalente infocentra opgestart
voor alle fiscale items waar mensen vragen over hebben; ook voor de DAVO-dossiers. Alle
DAVO-kantoren werden afgeschaft. De aanvragen moeten via een infocentrum ingediend
worden of digitaal. In 2016 is DAVO digitaal toegankelijk geworden. Je kan je dossier via een
webformulier indienen. Het Platform Alimentatiefonds, waarvan de Vrouwenraad lid is,
vreest dat kwetsbare personen nog moeilijker hun weg naar DAVO gaan vinden.
De Vrouwenraad verwijst naar het memorandum van het Platform Alimentatie (nog niet
beschikbaar).
De Vrouwenraad vraagt:
Om de werking van DAVO nog verder te optimaliseren:
- Een structurele verbetering van het budgettaire evenwicht van DAVO.
- Een betere interne werking en organisatie van DAVO.
- De jaarlijkse publicatie van het rapport van de DAVO Evaluatiecommissie.
- De uitbreiding van de bevoegdheden van DAVO met een automatische invordering
bij de onderhoudsplichtige (wanneer er een uitvoerbare titel is) zonder dat de
onderhoudsplichtige nog stappen moet ondernemen.
- De afschaffing van het inkomensplafond bij de uitkering van voorschotten op de
onderhoudsuitkering.
- Het maximaal bedrag van 175 euro per maand per kind als voorschot op de
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achterstallige onderhoudsbijdragen verhogen.
De achterstallige buitengewone kosten voor kinderen ook invorderen.
De voorschottenregeling uitbreiden tot achterstallige buitengewone kosten.
Ook voorschotten toekennen op achterstallige onderhoudsuitkeringen tussen expartners.
Blijvende bekendmaking van de werking van DAVO.
Een betere toegankelijkheid en bereikbaarheid van de diensten van DAVO, op lokaal
niveau (bijvoorbeeld samenwerking met sociale huizen, CAW’s,…).

Indirecte belasting - BTW
Het ontwerpverslag over gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU (2018/2095(INI)) van
de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie rechten van de vrouw en
gendergelijkheid stelt vast dat:
- Het aandeel van verbruiksbelastingen in de Unie tussen 2009 en 2016 gestegen is tot
20,6%; dat BTW gewoonlijk tussen twee derde en drie vierde van de
verbruiksbelastingen in de lidstaten uitmaakt; terwijl de tarieven voor de
vennootschapsbelasting gemiddeld genomen drastisch zijn gedaald sinds de jaren
80, van meer dan 40 % tot 21,9 % in 2018. 81
- Dat BTW discrimineert op basis van gender vanwege de consumptiepatronen van
vrouwen, die verschillen van die van mannen, aangezien zij meer goederen en
diensten kopen die om de gezondheid, opvoeding en voeding te bevorderen;
bezorgd dat dit, in combinatie met het lagere inkomen van vrouwen, ertoe leidt dat
vrouwen een hogere belastingdruk ondervinden van de btw; verzoekt de lidstaten
om te voorzien in BTW-vrijstellingen, lagere tarieven en nultarieven voor producten
en diensten met positieve sociale effecten en effecten op de gezondheid en/of het
milieu, in overeenstemming met de lopende herziening van de btw-richtlijn van de
EU.
- Producten voor vrouwelijke hygiëne en verzorgingsproducten en -diensten voor
kinderen of ouderen nog steeds niet in alle lidstaten als basisproducten worden
gezien; daarom zouden alle lidstaten de zogeheten "zorg- en tampontaks" moeten
schrappen door gebruik te maken van de flexibiliteit waarin de BTW-richtlijn
voorziet en om vrijstellingen of nultarieven voor de BTW toe te passen op deze
essentiële basisgoederen.
De Richtlijn 2006/112/EG van de Europese Raad van 28 november 2006 betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
81

Vennootschapsbelastingen en vermogensbelastingen kunnen nochtans een cruciale rol spelen in het
verkleinen van de ongelijkheid via een herverdeling binnen het belastingstelsel en doordat zij inkomsten
leveren om sociale voorzieningen en overdrachten te financieren.
De verlaging van de belasting op vermogenswinst en de onroerendezaakbelasting komt vooral mannen ten
goede, aangezien zij vaker dergelijke middelen bezitten.
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regelt de BTW binnen de Europese Unie. De lidstaten mogen volgende tarieven toepassen:
een nultarief, een verlaagd en zelfs een super verlaagd tarief (in België 12% en 6%) en een
standaardtarief (in België 21%). De lidstaten mogen binnen bepaalde vorken vrij hun
tarieven bepalen. Volgens de richtlijn moet het standaardtarief minstens 15% bedragen en
het verlaagde tarief mag niet lager dan 5% zijn. Lidstaten moeten hun verlaagd tarief enkel
toepassen op goederen en diensten die opgenomen zijn op de Bijlage II van de Richtlijn
2006/112/EG, de zogenaamde EU H-lijst.
Meer info: Koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van
de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en
de diensten bij die tarieven (+ wijzigingen)
De resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2019 over gendergelijkheid en
belastingenbeleid in de EU stelt dat:
- het aandeel van verbruiksbelastingen in de Unie tussen 2009 en 2016 is gestegen;
waarvan het grootste deel bestaat uit btw; en dat btw gemiddeld ongeveer 1/5de
van de totale belastinginkomsten in de EU vertegenwoordigt;
- er sprake is van genderdiscriminatie wanneer de belastingwetgeving raakvlakken
heeft met de verhoudingen tussen vrouwen en mannen, normen en economisch
gedrag;
- BTW niet genderneutraal is omdat vrouwen andere consumptiepatronen hebben
dan mannen en meer goederen kopen en meer diensten afnemen die verband
houden met opvoeding of voeding of die hun gezondheid bevorderen; en dit in
combinatie met het lagere inkomen van vrouwen, leidt ertoe dat vrouwen een
hogere belastingdruk ondervinden van de BTW.
Aanbevelingen van het Europees Parlement voor de lidstaten:
- BTW-vrijstellingen, lagere tarieven en nultarieven invoeren voor producten en
diensten met positieve sociale effecten en effecten op de gezondheid en/of het
milieu, in overeenstemming met de lopende herziening van de BTW-richtlijn van de
EU;
- vrouwelijke hygiëne en verzorgingsproducten en -diensten voor kinderen, ouderen
en personen met een handicap zijn basisgoederen en de lidstaten moeten geen BTW
heffen op zorgproducten en producten bestemd voor de hygiënische bescherming
van de vrouw door gebruik te maken van de flexibiliteit die de BTW-richtlijn ter zake
en moeten dus voor deze essentiële basisproducten een verlaagd tarief van 0 %
invoeren;
- ervoor zorgen dat er in bepaalde (openbare) ruimten, zoals scholen, universiteiten
en opvangvoorzieningen voor daklozen, en voor vrouwen met een laag inkomen
aanvullende producten voor hygiënische bescherming beschikbaar zijn, om
"menstruatiearmoede" uit te bannen uit alle openbare toiletten in de hele EU.
De Vrouwenraad vraagt:
- Een verlaging van het verlaagde BTW-tarief van 6% naar 5%.
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Een verlaging van het standaardtarief van 21%
Het verlaagde BTW-tarief van 5% voor:
o nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, stookolie) 82;
o basisverzorgingsproducten voor persoonlijke hygiëne (zeep, tandpasta,
shampoo, deodorant, wasproducten en toiletpapier), producten voor het
huishouden (was- en afwasproducten en kuisproducten), kinderartikelen:
hiervoor moet België zich inzetten om de EU H-lijst uit te breiden.
Het 0-tarief voor tampons, maandverbanden, luiers (kinderen en volwassenen).
Een herziening van de BTW-tarieven voor wonen: om duurzaam en betaalbaar
wonen te stimuleren.

Terugvordering achterstallige belastingen
De Algemene Administratie van de Inning en Invordering (AAII) voerde in 2017 191.144
indirecte vorderingen uit, waaronder loonbeslagen. Het gaat vaak om mensen die wel willen
betalen maar het door omstandigheden niet kunnen. De Federale Ombudsman stelde op 14
januari 2018 een rapport voor aan het parlement. Daaruit komt naar voor dat de AAII geen
rekening houdt met de werkelijke financiële draagkracht van de belastingbetalers. De fiscus
houdt geen rekening met huuruitgaven of afbetalingen van leningen. De fiscus werkt met
forfaitaire bedragen en de afbetalingsplannen mogen niet langer lopen dan één jaar. Er zijn
bijzondere omstandigheden die de regels wat kunnen versoepelen maar die zijn beperkt tot
onvoorziene medische kosten. Voor mensen met deeltijdse arbeidscontracten, arbeidsers,
uitzendkrachten of langdurig arbeidsongeschikten is er nog een bijkomend probleem want
bij hen wordt bedrijfsvoorheffing systematisch te weinig afgehouden en nadien krijgen ze
de rekening gepresenteerd. Bij velen onder hen keert deze schuld jaarlijks terug. Het blijkt
ook dat de fiscus snel deurwaarders inschakelt. De daarmee gepaard gaande kosten van 150
à 400 euro komen bovenop de uitstaande schuld.83
De Vrouwenraad vraagt:
- Een oplossing voor het systeem van de op voorhand te weinig afgehouden
bedrijfsvoorheffing bij deeltijders, arbeiders, uitzendkrachten, langdurig
arbeidsongeschikten.
- Een versoepeling van de fiscale schuldafbetalingsprocedures bij bepaalde
burgers/belastingbetalers zodanig dat ze niet verder schulden opbouwen en dat hun
maandelijks inkomen niet lager is dan het niveau van het leefloon.
- Niet onmiddellijk deurwaarders inschakelen bij kwetsbare burgers maar
samenwerken met OCMW’s, erkende diensten voor schuldbemiddelling, …

82

Art. 102 van de richtlijn: De lidstaten kunnen voor de levering van aardgas, elektriciteit en
stadsverwarming een verlaagd tarief toepassen.
83

Fiscus betoont te weinig regelmaat, De Standaard, 14/01/2019, p. 6.
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Een gemakkelijke toegankelijkheid/bereikbaarheid van de diensten van de FOD
Finaiciën, zodat burgers zich beter kunnen informeren over hun rechten dan nu het
geval is.

Duurzame ontwikkeling
Agenda 2030
In 2015 aanvaardden de Verenigde Naties Agenda 2030, gecentreerd rond 17 algemene
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Dit besluit (A/70/L.1) erkent het belang en de
noodzaak van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes (SDG 5) en van
gendermainstreaming doorheen alle doelstellingen van Agenda 2030(A/70/L.1 §20) . Hoe dit
moet gebeuren is niet altijd aangegeven, maar er wordt wel verwezen naar het
internationaal recht en het vigerende besluitenkader over rechten en empowerment van
vrouwen zoals het CEDAW-verdrag, het Peking-Actieplatform en de conclusies van de VNCommissie Status van de Vrouw voor de uitvoering ervan.
De ecologische, sociale en economische uitdagingen waarvoor de mensheid zich geplaatst
ziet vereist een radicale keuze voor duurzame ontwikkeling: de onderlinge afstemming van
de economische, sociale en ecologische dimensie van ontwikkeling, met het oog op het
behoud van de planeet voor huidige en toekomstige generaties, onze kinderen en
kleinkinderen. Dit vergt een samenhangend beleidskader dat de verschillende
deelproblematieken aanpakt en een evenwichtige ecologische, sociale en economische
ontwikkeling verzekerd voor allen, binnen de limieten van de planeet.
Gelijkheid voor vrouwen en mannen is een essentieel onderdeel van dit proces, van
duurzame ontwikkeling: een noodzakelijke, evenwel niet voldoende voorwaarde voor het
welslagen van dit project. Gendergelijkheid en gelijkheid v/m is vooreerst een kwestie van
mensenrechten, en dus een recht en verantwoord op zich. Daarnaast heeft gendergelijkheid
v/m essentieel ook te maken met de efficiëntie en doelmatigheid van het beleid. Zonder
gelijkheid v/m (rechten, vrijheden, kansen, waardering), zonder gendergelijkheid is
duurzame ontwikkeling onmogelijk.
De Vrouwenraad vraagt:
- Een nieuw federaal plan inzake duurzame ontwikkeling dat uitgaat van het
internationaal recht en internationale engagementen, ook inzake de gelijkheid van
vrouwen en mannen en dat de genderdimensie en empowerment van vrouwen en
meisjes volwaardig integreert en implementeert in de analyses en de acties en
waarbij dit als een voorwaarde voor subsidiëring wordt opgenomen en waarbij een
deel voorbehouden is aan specifiek het thema van de genderdimensie van de DOD’s
2030.
- Het plan wordt opgesteld in overleg met het IGVM en de Raad voor de Gelijke
Kansen van Mannen en Vrouwen en de twee Vrouwenraden.
- Een specifieke rapportage aan het parlement.
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De aanname van een wet in uitvoering van Agenda 2030 en de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen.
De ontwikkeling van een set indicatoren die de genderdimensie van Agenda 2030
van alle DOD’s weergeeft, in overleg met het IGVM en de twee Vrouwenraden.
Een tweejaarlijkse interministeriële conferentie over Agenda 2030 en de DOD’s,
gekoppeld aan de ontwikkelingen en besluiten binnen/van de EU en de VN (onder
meer de relevante besluiten van de Commissie Status van de Vrouw, van het HPLF
en van de Algemene Vergadering van de VN).
De oprichting van een commissie binnen de Senaat voor de opvolging en evaluatie
van het beleid in samenwerking met de relevante stakeholders (adviesraden, de 2
Vrouwenraden).

Geweld
Voor cijfers, knelpunten en aanbevelingen over geweld ten aanzien van vrouwen en over
gendergerelateerd geweld verwijzen we naar ons uitgebreide memorandum
Gendergerelateerd geweld 2019. Van belang is dat België en de regio’s moeten voldoen
aan internationale verplichtingen, zoals 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 belangrijkste beleidsinstrument daarvoor is het Nationaal Actieplan ter bestrijding van
alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019 (en de voorgaande NAP’s). De focus
ligt daarin op intrafamiliaal , seksueel en eergerelateerd geweld.
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 en Nederlandstalige vrouwenorganisaties een
coalitie gevormd, die een schaduwrapport hebben voorbereid. De Vrouwenraad heeft
hiervoor Nederlandstalige stakeholders bevraagd. Het Schaduwrapport werd ook bij
GREVIO ingediend op 18 februari 2019. Het rapport is opgesteld vanuit de ervaringen van
vrouwen, wat overeenkomt met de invalshoek van het Verdrag inzake het voorkomen en
bestrijden van geweld tegen vrouwen.
De belangrijkste vaststellingen uit het Schaduwrapport:
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
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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.
De criteria voor de asielaanvragen op grond van gendergerelateerd geweld worden strikter
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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 kunnen als volgt worden samengevat:
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
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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 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.
Het Schaduwrapport
De Vrouwenraad vraagt daarenboven:
-

-

-

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, gemeenschapsen lokaal niveau moeten op elkaar afgestemd worden, rekening houdend met
internationale standaarden en benchmarks.
Implementatie van instrumenten zoals financiële middelen, actieplannen, institutionele
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monitoring mechanismen, interdepartementaal overleg moeten steeds voorzien
worden.
Het mainstreamen van het beleid over geweld binnen alle relevante
bevoegdheidsdomeinen is noodzakelijk.
Voldoende preventie en adequate klachtenbehandeling moet voorzien blijven.

Interfederaal actieplan alle vormen van geweld
De Vrouwenraad vraagt:
- Een nieuw NAP gendergerelateerd geweld na afloop van het huidige (2015-2019)
waarbij ook de gemeenschappen hun rol spelen - m.b.t. alle vormen van geweld, dus
ook seksueel en psychisch geweld- en initiatieven nemen voor aandachtsgroepen zoals
zwangere vrouwen, vrouwelijke vluchtelingen, huishoudpersoneel, mis(be)handelde
ouderen, vrouwen in de prostitutie, vrouwen met een handicap, meisjes en vrouwen die
het slachtoffer zijn van schadelijke genitale praktijken hier en elders.
- Dat het NAP geweld meer is dan enkel een opsomming van bestaande of geplande
initiatieven. Het moet gaan over de aanpak en de coördinatie van geweld.

Partnergeweld en intrafamiliaal geweld
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.

Definities
Inzake (intra)familiaal geweld worden in België en de gemeenschappen door diverse
instanties verschillende definities gehanteerd.
De Vrouwenraad vraagt:
- Duidelijkheid (eenvormigheid) inzake definities en vormen van intrafamiliaal geweld
met het oog op een coherente registratie en coherente maatregelen. Met het accent op
het feit dat geweld geen individueel of relatieprobleem alleen is maar vooral een
structureel, maatschappelijk probleem, gelinkt aan ongelijke machtsverhoudingen
tussen mannen en vrouwen.
- Naar sekse uitgesplitste administratieve statistieken en een reeks indicatoren die
beantwoorden aan de internationale relevante indicatoren (basiselementen om
adequate beleidsmaatregelen te kunnen nemen).

Psychisch geweld
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
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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.

Seksueel geweld en 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.
Voor de analyses en knelpunten over diverse deelthema’s verwijzen we naar ons uitgebreid
memorandum gendergerelateerd geweld 2019.
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. Verkrachting van een meerderjarige
zou met minimaal vijf en maximaal tien jaar bestraft worden.
De ministerraad keurde de voorontwerpen van deze 2 boeken goed in 2018.
Er worden in het voorjaar 2019 vier wetsvoorstellen ingediend, die niet allemaal deel
uitmaken van het Strafwetboek. Wat porno betreft 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).
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Door de val van de regering eind 2018 geraakt de update van het Strafwetboek er niet door.
De Vrouwenraadaanbevelingen zetten we hier op een rij:
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. 84
- 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 85
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.
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.

84

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.”

85

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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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 in het nog niet gewijzigde Strafwetboek 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.
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 (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
niet-gepubliceerde gegevens van administratieve enquêtes zoals de Veiligheidsmonitor van
de Federale Politie en de Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (WIV-ISP).
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Op Vlaams niveau: de 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).
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 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:
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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 beschikbaar 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’ 86
en ‘Veroordeelden’. 87
- 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.
- 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.

86

bevat DNA-profielen opgesteld vanaf aangetroffen sporen

87

bevat referentieprofielen van veroordeelde personen
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Vermits het zenuwstelsel van de pelvis van het slachtoffer 88 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.

Justitie
De Vrouwenraad vraagt op federaal niveau:
- 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:

88

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.: 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 talk over Titilation Vs Coercie van Carin Bondar The birds and the bees are just beginning
- Vom Bäh zum Wow: over hoe het zenuwstelsel van de anus/darm/bekkenbodem/etc. , sinds de
oorspronkelijke groei als embryo, reeds in verbinding staat met de menselijke gezichtsuitdrukkingen (de
spontane uitdrukking van gevoelens via het gezicht).

153

-

-

-

-

-

-

Federaal Vrouwenraadmemorandum 2019 – uitgebreide versie
- 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.
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
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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:
- De overheden moeten voldoende middelen blijven voorzien om de Zorgcentra na
seksueel geweld in gans België uit te rollen en permamentbekend 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. 89
- Dat regering de aanbevelingen van de resolutie van 12 januari van de Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers over de problematiek van de verkrachtingen uitvoert.

89

Senaat, Colloquium over seksueel geweld 8 maart 2013, Verslag
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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, 90 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

90

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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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.
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 risicotaxatie-instrumenten en/of integrale diagnostiek 91; 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)
- 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.
91

Zelfrapportage, gedragsobservatie, collaterale informatie, Psychofysiologische en Neuropsychologische
instrumenten (zie: Verslag seminar Zedendelinquenten: een klasse apart?)
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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. Stop 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.

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.
- 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
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/aantasting
van de seksuele integriteit 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
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ook in een machtspositie bevinden ten opzichte van hun patiënten of cliënten.
Maatregelen in het kader van de patiëntenrechtenwet.

Op federaal en Vlaams niveau:
- Een reglementering van alle gezondheidszorgberoepen.
- 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.
- 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.
Beeldmateriaal van kindermisbruik
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.
Prostitutie en mensenhandel
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,
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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:
- Dat prostitutie opgenomen wordt in de wetgeving over geweld in al zijn vormen.
- Klanten responsabiliseren door het kopen van seksuele diensten te penaliseren.
- Een centrale databank inzake tienerpooiers.
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.
- Dat de strijd tegen de hyperseksualisering in de reclame en/of de verspreiding van
stereotypen aangebonden wordt via de oprichting van een onafhankelijk
controleorgaan.
Stalking
In de wetgeving kunnen begrippen als seksuele belaging en seksuele chantage opgenomen
en omschreven worden.

Eergerelateerd geweld
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 (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.92
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:

92

IGVM, Eergerelateerd Geweld.
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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.

Gedwongen huwelijken
Sinds eind 2009 bevat de politienomenclatuur een specifieke code voor gedwongen
huwelijken. In 2001 registreerden de criminaliteitsstatistieken van de politie 12 klachten
over feiten van gedwongen huwelijken.
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.
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
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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 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.
De Vrouwenraad vraagt op federaal en Vlaams niveau:
-

-

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.

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.
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
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aangepast worden. Hoe gaan professionals om met psychologische bewijslast? Op
basis van de resultaten moeten 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. 93
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, zedenmagistraten,
advocaten, medische zorgverstrekkers en hulpverleners.

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). 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.
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

93

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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opvangstructuren. Professionals op het terrein krijgen een opleiding om slachtoffers van
seksueel en gendergerelateerd geweld te (her)kennen.
De Vrouwenraad vraagt:
Overkoepelende (federale) genderrichtlijnen en aandacht voor gender in het opvangbeleid
en specifieke richtlijnen of beleidsmaatregelen die de problemen van vrouwen in de opvang
aanpakken.

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 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).
De Vrouwenraad vraagt:
- Info in eigen taal, betere verspreiding en informatie op maat.
- Aanspreekpunten op lokaal niveau.
- Vrouwelijke hulpverleners, aanspreekpunten voor wie dat wil.
- 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).
- 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
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waarmee het slachtoffer wordt geconfronteerd (bijvoorbeeld: Brieven hieromtrent
sturen naar het adres van de geweldpleger).
Minder strenge voorwaarden/bewijslast opleggen, wetswijziging.
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.
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 94 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.

94

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.
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Transgendervrouwen
Transgendervrouwen zijn extra kwetsbaar: 4 op 5 wordt tijdens hun leven met geweld
geconfronteerd. Ze ondervinden meer geweld dan transgendermannen.
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. 95
- 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.
Het verkennend advies van het Economisch en Sociaal Comité over De situatie van vrouwen
met een handicap [verkennend advies op verzoek van het Europees Parlement] van 11 juni
2018 stelt dat:
- Vrouwen met een handicap lopen een groter risico op geweld, uitbuiting en misbruik
dan andere vrouwen. Geweld kan een interpersoonlijk, institutioneel en/of structureel

95

“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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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.

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.
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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.

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.
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 gevolgen voor de vrouw.
- Het gebruik maken van een signalenlijst als hulpmiddel/richtsnoer voor professionals
om geweld tijdens zwangerschap op te sporen.

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

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.
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Na 2020 zullen de EU- middelen/programma’s over geweld tegen vrouwen slinken.
De Vrouwenraad vraagt:
- 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 lange termijnprojecten.
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:
Via het IGVM moet structurele ondersteuning aan organisaties die geweld bestrijden blijven
bestaan en moet er budget zijn voor projectsubsidies.

Preventie en bestrijding van geweld op de werkplaats
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.
Er bestaan heel wat definities (over geweld op het werk, ongewenst seksueel gedrag op het
werk, pesterijen op het werk), en opeenvolgende regelgeving. Voor werknemers is deze
problematiek daardoor moeilijk toegankelijk. De laatste belangrijke wet in de rij is de 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.
De vorige antipestwet was vooral gericht op het benadrukken van preventie, terwijl deze
versie 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
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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.
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.

Gezondheid
We verwijzen ook naar het Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-ethiek –
gezondheid – seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 2019

Definitie en referentiekader gezondheid
Uit de resultaten van gezondheidsenquêtes blijkt duidelijk dat vrouwen een betere
‘leefhygiëne’ in acht nemen dan mannen. Ze houden er een gezondere levensstijl op na, hun
gedrag ten aanzien van hun gezondheid getuigt van meer verantwoordelijkheidszin. Ze
roken minder, drinken minder, eten gezonder,… (wel minder beweging). Ze raadplegen
vaker een arts en toch zijn ze minder gezond dan mannen, zowel subjectief als objectief
bekeken. Wanneer het beleid (en de hypothese van de gezondheidsenquêtes) vertrekt van
het uitgangspunt ‘een gezond gedrag leidt tot een betere gezondheid’ blijkt dit voor
vrouwen niet te kloppen.
De Vrouwenraad vraagt:
Een gelijk recht op gezondheid als uitgangspunt van het gezondheidsbeleid, dat
veronderstelt dat de sociaal verankerde ongelijkheden worden weggewerkt door ervan uit
te gaan dat bijvoorbeeld een laaggeschoolde dezelfde gezondheid moet hebben als een
hooggeschoolde.
De ongelijkheden situeren zich op sociaal vlak, tussen vrouwen en mannen, tussen vrouwen
onderling en tussen mannen onderling.
Het beleid moet daarom vertrekken van genderanalyses. Gegevens over gezondheidszorg
zijn te vinden in verschillende databanken.
De Vrouwenraad vraagt:
Er moet een conceptueel datamodel ontwikkeld worden waarin de genderinvalshoek
opgenomen is. Dit model moet gebaseerd zijn op de definitie/s en het referentiekader van
het gezondheidsbeleid.
Dit kan in goede banen geleid worden door de oprichting van een cel gender/sekse en
gezondheid bij de FOD Volksgezondheid en/of het Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg (KCE). Deze cel:
- overlegt met Agentschap Gezondheid Vlaanderen en gelijkaardige departementen in de
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andere gemeenschappen;
coördineert/ondersteunt de acties, initiatieven, onderzoeksopdrachten van de
overheid,… en waakt daarbij over het genderperspectief en seksespecifieke aspecten in
alle aspecten van het gezondheidsbeleid;
overlegt met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, met de Raad van
de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, met Gelijke Kansen Vlaanderen, met de
wetenschappelijke wereld en met de middenveldorganisaties actief op het vlak van
gender/sekse en gezondheid;
werkt de sekse/genderblindheid in de ambtelijke gegevensverwerking weg en in de
keuze van beleidsprioriteiten;
introduceert gender budgeting in het gezondheidsbeleid;
publiceert vooruitgangsrapporten over de toepassing van het genderperspectief;
verspreidt aanbevelingen naar betrokken actoren;
coördineert/ondersteunt de acties, initiatieven, onderzoeksopdrachten van de
overheid,… en waakt daarbij over het genderperspectief en seksespecifieke aspecten in
alle aspecten van het gezondheidsbeleid;
overlegt met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, met de Raad van
de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, met Gelijke Kansen Vlaanderen, met de
wetenschappelijke wereld en met de middenveldorganisaties actief op het vlak van
gender/sekse en gezondheid;
werkt de sekse/genderblindheid in de ambtelijke gegevensverwerking weg en in de
keuze van beleidsprioriteiten;
introduceert gender budgeting in het gezondheidsbeleid;
publiceert vooruitgangsrapporten over de toepassing van het genderperspectief;
verspreidt aanbevelingen naar betrokken actoren;
onderhoudt contacten met gelijkaardige initiatieven in de EU, met internationale
netwerken en met de WHO.
op basis van seksestatistieken, genderindicatoren en ‘evidence-based’ materiaal
moeten indicatoren bepaald of uitgebreid worden voor de vergelijking van
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op gezondheidsvlak;
voert onderzoek naar de ziekteprofielen van jongens en meisjes/mannen en vrouwen en
naar de aanpak van de artsen, rekening houdend met de vorderingen in de research om
te komen tot een seksespecifieke en gendergevoelige behandeling/benadering,
noodzakelijk om tot betere resultaten te komen;
werkt mee aan de uitwerking van klinische richtlijnen voor primaire en secundaire
preventie die seksespecifiek en gendergevoelig moeten zijn;
voert gerichte sensibiliseringscampagnes, ook naar kwetsbare groepen.

SDG 3
In september 2015 heeft de VN-top een nieuwe mondiale ontwikkelingsagenda, de
zogenaamde post-2015 ontwikkelingsagenda, voor de periode 2016-2030 vastgelegd met
17 hoofddoelen en 169 subdoelstellingen en de begeleidende Verklaring bij wat
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men ‘Agenda 2030’ is gaan noemen.

Alle internationale instanties benadrukken het belang van een duidelijke visie op lange
termijn met een duidelijk ambitieniveau, als kader voor de SDG-implementatie.
De Vrouwenraad vraagt:
De verdere uitvoering van de nog niet-behaalde doelstellingen van SDG 3 en een evaluatie
met aandacht voor de genderdimensie.

Diverse aandoeningen
Er zijn verschillende aandoeningen die meer vrouwen treffen dan mannen en waarvan de
gevolgen bovendien erger zijn voor vrouwen dan voor mannen en waarvan de behandeling
voor mannen nauwgezetter wordt uitgevoerd. We denken aan astma, chronische
aandoeningen 96, auto-immuunziekten, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) of
myalgische encefalomyelitis (ME), cerebrovasculair accident (CVA), cardiovasculaire en
coronaire aandoeningen, diabetes type 2, eetstoornissen, osteoporose, emotionele
problemen (depressie), psychologisch welbevinden, stress, …
De Vrouwenraad vraagt:
Dat de nog op te richten cel gender/sekse en gezondheid bij de FOD Volksgezondheid en/of
het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) het genderperspectief van
deze aandoeningen opvolgt en maatregelen voorstelt.

Geneesmiddelengebruik
Vrouwen gebruiken (20 %) beduidend meer psychotrope geneesmiddelen (slaapmiddelen,
kalmeermiddelen en antidepressiva) dan mannen (10 %). Hoewel slaap- en
kalmeringsmiddelen bepaalde symptomen kunnen bestrijden, nemen ze de onderliggende
oorzaak niet weg. Ze werken bovendien verslavend en zijn niet zonder gevaar. Maar
vrouwen en ook mannen verbruiken in verhouding tot hun klachten minder psychotrope
middelen (slaap- en kalmeermiddelen) dan dat ze klachten hebben. Is er dan werkelijk sprake
van overconsumptie zoals we wel eens in de pers lezen?
De Vrouwenraad vraagt:

96

Problemen van het bewegingsstelsel (lage-rugproblemen, nekproblemen, artrose, reumatoïde artritis,
osteoporose), allergie, hoge bloeddruk, ernstige hoofdpijn, chronische angst, depressie, schildklierlijden en
sommige oogproblemen (glaucoom, cataract), diabetes, kanker…
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Dat de federale overheid in overleg met de gemeenschappen inzet op het aanpakken van de
oorzaken van geneesmiddelengebruik. Een efficiënter voorschrijfgedrag in combinatie met
de toepassing van methodes om angst, stress en slaapproblemen aan te pakken op maat
van de patiënt. Ook een vrouwvriendelijke ontwikkeling van de anesthesie is meer dan
nodig.

Pijnbestrijding
Proportioneel gezien nemen vrouwen meer pijnstillers dan mannen. Maar wanneer de
frequentie van de aandoeningen en het medicijngebruik dat daarmee gepaard gaat met
elkaar vergeleken worden, wijst niets erop dat vrouwen overconsumeren, integendeel.
De Vrouwenraad vraagt:
Dat de federale overheid in overleg met de gemeenschappen aandringt op aangepast
voorschrijfgedrag en dat ze ijvert voor onderzoek naar de effecten van
medicijnen/pijnbestrijders op vrouwen en kinderen aangezien mannen tot nu toe
grotendeels de norm zijn bij klinische proeven en dat ze informeert over andere methoden
van pijnbestrijding.

Milieu
De WHO stelt dat milieu verantwoordelijk is voor 25 % van de ziekten. Daarom is
vermindering van de vervuiling en van blootstelling aan chemische of fysieke stoffen van
prioritair belang. Het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) maakten een schatting van de impact van het milieu op de
ziektelast en -kosten in Vlaanderen. Het blijkt dat milieufactoren de Vlaming één levensjaar
kosten. De gezondheidskosten zouden 6,4 miljard euro bedragen (3,6 % van het Vlaams
bruto binnenlands product). Fijn stof is een grote boosdoener.
De Vrouwenraad vraagt:
- Meer wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot gezondheid en milieu, rekening
houdend met sekse en gender. Hierover moet ook een forum gecreëerd worden tussen
relevante beleidsdomeinen, wetenschap en middenveld.
- Dat er ingezet wordt op de ontwikkeling van milieugebonden gezondheids- en
genderindicatoren.
- Dat de overheden in overleg met ondernemingen beschermingsstandaarden, sociale en
ecologische criteria (laten) ontwikkelen.
- Dat de overheden wetenschappelijke studies opvolgen in verband met
hormoonverstorende stoffen en substanties in cosmetica (cosmetovigilantie) en op
basis van de resultaten beleidsmaatregelen nemen, zoals strengere productnormen. De
bevolking moet ingelicht worden over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en
over te nemen preventieve maatregelen, met aandacht voor kwetsbare groepen, zoals
kinderen.
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Seksuele en reproductieve rechten en gezondheid
Abortus
De abortuscijfers zijn laag bij ons. In West-Europa ligt het gemiddelde op 12 abortussen per
1000 zwangere vrouwen, in België op minder dan 10. Het aantal zwangerschapsafbrekingen
volgt de vruchtbaarheidscurve. De meeste abortussen komen voor in de leeftijdsgroep
tussen 20 en 24 jaar. Belgische vrouwen onderbreken hun zwangerschap gemiddeld rond de
zevende week. Maar jaarlijks gaan nog een 500-tal vrouwen vanuit België naar Nederland
voor een abortus omdat ze de termijn van twaalf weken zwangerschap al hebben
overschreden. Er zijn veel vrouwen die de periode van 12/14 weken inclusief de zes dagen
bedenktijd als te nipt ervaren; vaak weten ze zelfs nog niet dat ze zwanger zijn.
Na jaren lobby vanuit de vrouwen- en feministische beweging en andere organisaties zoals
Luna, Sensoa, CAL (Centre d’action Laïque),… wordt abortus zogenaamd een recht in
plaats van een misdrijf. Op 3 juli 2018 kwam de regering tot een akkoord om abortus uit het
Strafwetboek te lichten en een aparte abortuswet op te stellen waarin zal staan dat abortus
een recht wordt in plaats van een misdrijf indien de voorwaarden gerespecteerd worden.
Op 4 oktober werd de wet gestemd: Wet betreffende de vrijwillige
zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek,
tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse
wetsbepalingen.
Sommige voorwaarden van de wetgeving van 1990 worden wat versoepeld:
- De verplichte bedenktijd van zes dagen wordt behouden maar vervalt wanneer de
gezondheid van de vrouw in gevaar is;
- De termijn van twaalf weken waarin een vrouw abortus mag vragen kan verlengd worden:
indien de eerste raadpleging plaatsvindt minder dan zes dagen voor het einde van de
termijn, dan wordt die termijn verlengd prorata het aantal niet verstreken dagen van de
termijn van zes dagen;
- De notie noodsituatie verdwijnt uit de wetgeving;
- Artsen die weigeren een abortus uit te voeren, worden verplicht om door te verwijzen naar
collega’s.
Er komen straffen voor wie een vrouw verhindert een abortus uit te voeren.
Een vrouw die de termijn van twaalf weken of de andere voorwaarden niet respecteert, blijft
op dezelfde manier strafbaar als in de wetgeving van 1990.
Abortushulpverleners moeten nog steeds adoptie ter sprake brengen.
Bij late abortussen om medische redenen moet de diagnose van aangeboren afwijkingen
met 100% zekerheid vastgesteld zijn. In de praktijk is dat vaak niet mogelijk. De ethische
commissies van de ziekenhuizen blijven op dit vlak verantwoordelijk. De ‘wet uitoefening
gezondheidsberoepen’ en de ‘wet patiëntenrechten’ werken als een ‘lex generalis’ voor alle
aspecten die niet geregeld worden in de nieuwe abortuswet (vb. het recht van de patiënt
om zijn dossier te bekijken). De nieuwe abortuswet verwijst niet naar die generieke
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gezondheidswetten.
Persbericht Vrouwenraden 4 oktober 2018: oproep aan de parlementsleden
Zo goed als alle experten hebben aangetoond dat een vrouw die vastbesloten is om tot abortus over te gaan,
onnodig lijdt wanneer men haar verplicht om nog een week te wachten alvorens de ingreep plaatsvindt.
Vrouwen die hun twijfels hebben wanneer ze onverwacht zwanger zijn, nemen de tijd om na te denken en
hebben geen behoefte aan een wetgever met een belerend vingertje.
De adoptiespecialiste heeft aangetoond dat het naast de kwestie is om een vrouw die om een
zwangerschapsafbreking vraagt, voor te stellen het kind te voldragen om het daarna af te staan voor adoptie.
Vrouwen zijn meer dan zwangere buiken. Het zijn mensen die het recht hebben om te beslissen of, wanneer
en met wie ze moeder willen worden.
Wat de wettelijke limiet betreft, is ons standpunt duidelijk: abortus op vraag van de vrouw moet toegestaan
worden tot de 18de week; bij de zwangerschappen tussen 12 en 18 weken moet de ingreep in ieder geval
plaatsvinden in een ziekenhuis. We herinneren u eraan dat Belgische vrouwen hun zwangerschap gemiddeld
onderbreken wanneer ze in de 7de week zijn. De aanvragen boven de 12 weken komen van vrouwen die met
enorme moeilijkheden geconfronteerd worden, vaak op momenten in hun leven dat alles misloopt. De komst
van een kind zou hun situatie immers nog verergeren. Hoe zou men hen dan willen dwingen om de
zwangerschap te voldragen? Ze moeten dus noodgedwongen naar het buitenland voor hulp. Hier steekt men
liever het hoofd in het zand in plaats van procedures in te stellen om hen te begeleiden en te helpen. Tot
vandaag voorziet de wet ook geen enkele verlenging van de termijn voor vrouwen die het slachtoffer zijn van
verkrachting. Dat terwijl we toch allemaal het angstaanjagende cijfer kennen van 100 verkrachtingen per dag
in België.
Ten slotte is het onaanvaardbaar dat een vrouw die de termijn van 12 weken gepasseerd is een
gevangenisstraf riskeert. Dat zal onvermijdelijk leiden tot een terugkeer naar clandestiene abortussen. Van
een achteruitgang gesproken! En dat terwijl we al in 2018 zijn!

Op federaal niveau:
- De inschrijving van de wet van 15 oktober 2018 met betrekking tot de vrijwillige
zwangerschapsafbreking in een medisch-juridisch wet (aansluiting van abortus op
artikel 2 van de wet van 10 mei 2015 op de gezondheidszorg en de wet van 22
augustus 2002 over de rechten van de patiënt).
- De afschaffing van alle strafrechtelijke sancties tegen vrouwen en artsen.
- De verlenging van de wettelijke periode waarin een abortus kan worden uitgevoerd
van 12 naar 18 weken.
- Het uitvoeren van abortus in het tweede trimester in gespecialiseerde structuren
met multidisciplinaire teams en aangepaste uitrusting.
- De afschaffing van de bedenktijd omdat het een fundamenteel recht van vrouwen is.
- De garantie van kwaliteitsvolle psychosociale ondersteuning, gefinancierd door de
overheid en voorzien in de wet voor elk type structuur (ziekenhuis en buiten het
ziekenhuis).
- Het verstrekken van volledige, nauwkeurige en neutrale informatie over het recht en
toegang tot abortus, onder meer via een correcte verwijzing op officiële websites en
het vermelden van contactgegevens van alle instellingen die abortus mogen
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uitvoeren.
De oprichting van een wetenschappelijk instituut in plaats van de nationale
commissie voor de evaluatie van de wet van 15 oktober 2018. Dit instituut,
bestaande uit experts, praktijkmensen, verenigingen die werken met de doelgroep
en verzamelt alle gegevens over de praktijk van abortus in België, maakt
wetenschappelijke analyses en formuleert aanbevelingen.
De gratis levering van de morning after-pil in centra voor gezinsplanning en de
wijziging van de wet op geneesmiddelen.

Op Vlaams niveau:
- Een regelmatig voorlichtings- en preventiebeleid voor meisjes en vrouwen in
verschillende leeftijdsgroepen, al of niet met een migratie-achtergrond.
- De opname (met neutrale benadering) van het abortusthema in de opleidingen van
alle betrokken actoren, zoals studenten geneeskunde en professionals in de
hulpverlening in het kader van de abortuspraktijk.

Bio-ethische thema’s
Eicelmarkt
Eén op zes koppels heeft medische begeleiding nodig om zwanger te worden. Tot de
technieken van vandaag behoren in-vitrofertilisatie, draagmoederschap en
baarmoedertransplantatie. Sommige wensouders kunnen geen volledig genetisch eigen
kind krijgen. Zij moeten een beroep doen op donormateriaal. Eén aspect daarvan is het
oogsten van eicellen.
Maar volgens de Vrouwenraad is de vrouwelijke fertiliteit iets kwetsbaars. We kennen
onvoldoende de langetermijngevolgen op de gezondheid van vrouwen van de hormonale
behandelingen die nodig zijn om eicellen te oogsten. Er is sprake van verhoogde risico's op
kanker van de eierstokken, op baarmoeder- en borstkanker, op onvruchtbaarheid van
(jonge) vrouwen die hun eicellen afstaan en later zelf willen zwanger worden.
De media en bepaalde artsen focussen op hoe fantastisch de fertiliteitstechnieken zijn en
daardoor lijkt de druk op vrouwen toe te nemen.
Het recht op een kind is geen absoluut recht. Iedereen moet volgens de Vrouwenraad
gelijke toegang krijgen tot de fertiliteitstechnieken. In de fertiliteitswetgeving zijn wel
leeftijdsgrenzen ingebouwd. 97 Sinds 2003 betalen de mutualiteiten IVF/ICSI-behandelingen
(met een maximum van 6 cycli tot de leeftijd van 43 jaar) en medicatie terug.

97

Gameten (eicellen) mogen worden weggenomen bij meerderjarige vrouwen tot maximaal 45 jaar. Verzoek
tot implantatie (terugplaatsen van embryo’s) of inseminatie (inbrengen van sperma in de baarmoeder) kan
worden ingediend door meerderjarige vrouwen tot maximaal 45 jaar. De implantatie of inseminatie kan niet
meer uitgevoerd worden bij meerderjarige vrouwen ouder dan 47 jaar.
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De Vrouwenraad vraagt:
- De oorzaken van de verminderde vruchtbaarheid bij vrouwen en mannen opsporen
in plaats van deze stap over te slaan en massaal te investeren in
fertiliteitstechnieken. Er moet meer geïnvesteerd worden in wetenschappelijk
onderzoek hieromtrent.
- Inzake de internationale eicelmarkt dringt de organisatie van een dwingend systeem
van traceerbaarheid van eicellen en de bronnen van cellijnen van stamcellen zich op
om ongecontroleerde commercialisering van eicellen te voorkomen en voor de
traceerbaarheid van een eicel in geval van genetische of cellulaire anomalie die later
kan opduiken.
- De verdere ontwikkeling van het stamcelonderzoek (ontwikkeling naar ei- en
zaadcellen) maar in deze context moet men op een ethische manier omgaan met
nieuwe toekomstige technieken. 98
- Verbod op commerciële handel in eicellen (tussen individuen, tussen individuen en
bedrijven, tussen bedrijven).
- Meisjes en vrouwen op voorhand verplicht informeren over elke ingreep waarbij hun
eicellen betrokken zijn opdat zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Dit
geldt ook voor wat er met de navelstreng van hun baby gebeurt.

Discreet bevallen
Een vrouw die net bevallen is en haar kind niet wil (kan) houden heeft de mogelijkheid om
haar baby ter adoptie af te staan. Bij een open adoptie houdt ze nog contact met haar kind,
bij een gesloten adoptie niet. Haar naam staat altijd in de geboorteakte.
Volgens de Vrouwenraad is er nood aan nieuwe mogelijkheden.
De Vrouwenraad vraagt:
- De invoering/wettelijke regeling van discreet bevallen en discrete adoptie. De
aanvraag voor discreet bevallen en discrete adoptie zou dan gebeuren tijdens het
verblijf van de moeder in het ziekenhuis en de discrete adoptieprocedure zelf start al
bij het ontslag van de moeder, in tegenstelling tot de klassieke adoptieprocedure die
ten vroegste twee maanden na de geboorte van het kind aanvangt. Ons voorstel

98

De mogelijkheid om een eigen genetisch kind te krijgen dient zich aan in de toekomst via de techniek van invitrogamatogenese (IVG). Embryonale stamcelllen zouden tot eicellen en zaadcellen ontwikkeld kunnen
worden. Met IVG zullen wensouders die geen ei- of zaadcellen hebben geen donormateriaal meer nodig
hebben, dus ook geen eiceldonatie/eicelmarkt meer. IVG kan dan in principe gebruikt worden voor vrouwen
die geen eicellen hebben of niet meer hebben. Het invriezen van eicellen zal niet meer nodig zijn.
Homokoppels zouden aan een eigen genetisch kind kunnen geraken. Maar vrouwen zouden enkel zaadcellen
kunnen maken met x-chromosomen (want zij hebben geen y-chromosomen) en het kind zal dan altijd een
meisje zijn. Over solovoortplanting (bron: Maya Richard, Van huidcel tot ei- of zaadcel, in de mens nu
Magazine, januari-februari-maart 2019, p. 12-12.)
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houdt in dat de biologische moeder tot uiterlijk drie maanden na ontslag uit het
ziekenhuis haar toestemming voor de adoptieprocedure kan intrekken.
Een wettelijke regeling van het vondelingenluik.99
Wanneer discrete bevalling en het vondelingenluik wettelijk geregeld zouden
worden, doet de moeder bij discreet bevallen geen geboorteaangifte en staat haar
naam niet in de geboorteakte vermeld. Die wordt wel geregistreerd in een register
voor discrete bevallingen. Wanneer ze haar baby in het vondelingenluik legt, moet
de moeder haar identiteit niet bekendmaken (ze kan wel een kenteken meenemen
dat bevestigt dat zij degene was die het kindje achterliet).

Draagmoederschap
Draagmoeder en leenmoeder zijn geen identieke begrippen. Bij de draagmoeder wordt één
van haar eigen eicellen bevrucht met het zaad van de wensvader of een donor. De
draagmoeder is dus genetisch verwant met het kind. Bij een leenmoeder wordt een in-vitro
bevruchte eicel van meestal de wensmoeder ingeplant.
Draag/leenmoeders hebben de intentie het kind na de geboorte af te staan aan de
wensouder(s).
Een draag- of leenmoeder draagt dus een kind voor iemand anders, brengt het op de wereld
en geeft het na de geboorte aan de vragende partij, die alle onkosten van de (eventuele)
technische ingreep, de zwangerschap en de bevalling vergoedt.
Het afstammingsrecht bij ons gaat uit van het principe dat de moeder altijd gekend is want
dat staat in de geboorteakte. De draag/leenmoeder is bij de geboorte van het kind
automatisch de juridische moeder. Om niet strafbaar te zijn kan de draag/leenmoeder
anoniem gaan bevallen in Frankrijk. Wensouders gaan ook via internet op zoek naar
draagmoeders in het buitenland. Na de geboorte kan het statuut van het kind ten opzichte
van de wensouders geregulariseerd worden via adoptie.
Zowel de draag/leenmoeder als de wensouders bevinden zich wettelijk gezien in een
onzekere situatie. Een wet die draag- en leenmoederschap regelt is dus zeker aangewezen.
De Vrouwenraad aanvaardt het principe van draag- en leenmoederschap op voorwaarde dat
de wensouders op geen enkele andere manier met het genetisch materiaal van ten minste
één van beiden een kind kunnen krijgen.100

99

Er zijn immers meisjes en vrouwen die geen hulp durven, willen of kunnen zoeken. Ze hebben vaak geen
contact met het hulpverleningsmilieu. Ze zijn verward of angstig en kunnen daardoor niet naar een uitweg
zoeken. Een anonieme, laagdrempelige oplossing zoals het vondelingenluik kan dan een laatste redmiddel
zijn. Voor het vondelingenluik bestaat nu geen wettelijke basis. Een kind achterlaten in behoeftige toestand is
strafbaar. De moeder (of de ouders) riskeert tot drie jaar cel, zelfs tien jaar als de baby sterft. Maar voor het
vondelingenluik toont het parket wel begrip omdat het een veilige plaats is voor de baby. Of de moeder
(wanneer ze geïdentificeerd wordt) uiteindelijk voor de rechter moet komen, wordt voor elk dossier apart
bekeken. Het parket zal telkens rekening houden met de omstandigheden. Bijgevolg is het mogelijk dat
dossiers geseponeerd worden.
100

Vrouwenraadstandpunt Draag- en leenmoederschap (2001).
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De Vrouwenraad vraagt:
Een wettelijke regeling voor zowel de draagmoederovereenkomst als de afstamming én
een verbod op commercieel draagmoederschap. Bij dit alles primeert het belang van het
kind. Het kind is in deze procedure immers de zwakste schakel. Ook holebi’s moeten
toegang krijgen tot deze reproductieve techniek.

Binnenlandse zaken
De-Radicalisering
Een nationaal CVE (Countering Violent Extremism) strategisch plan werd opgesteld dat de
verschillende rollen van vrouwen bij CVE erkent met als doel preventie strategieën te
ontwikkelen gericht op: • de beschermende rol van vrouwen tegen VE • de actieve rol van
vrouwen tegen VE • het promoten door vrouwen van een VE ideologie tegengaan • de
rekrutering door vrouwen bij VE groeperingen tegengaan. Als federaal coördinerend orgaan
faciliteert Unit R de dialoog rond gender en CVE bij regionale en lokale autoriteiten door: •
bevraging steden en gemeenten over gender en CVE (detectie noden en behoeften) •
organisatie expertmeetings gender en CVE met lokale en regionale overheden
(ontwikkeling know how) • verhogen ‘awareness’ gender en CVE (integratie
genderdimensie in beleid) • uitwisseling good practices gender en CVE (support/versterking
expertise) • aanreiking ‘awareness’ en trainingstools gender en CVE (support/versterking
expertise) • versterking civil society (grassroots) bij CVE door logistieke ondersteuning en
toekenning van fondsen (family support programma’s). 101

Gender in aanwervingscampagnes
In 2016 lanceerde de Algemene Directie Civiele Veiligheid een nationale campagne om de
hulpverleningszones bij te staan bij de aanwerving van vrijwillig brandweerpersoneel. Eén
van de doelstellingen was de diversiteit van de profielen te versterken, met name via een
betere verdeling van het evenwicht mannen/vrouwen 102

Slachtofferrubriek in interventieverslagen
Rond dit beleidspunt werd eerst een denkoefening georganiseerd om de gendergegevens
te integreren in de interventieverslagen van de brandweerdiensten. Uit deze denkoefening
bleek dat deze toevoeging realistisch en relevant zou zijn teneinde genderinformatie te
verkrijgen. De implementatie van deze wijziging vergt echter juridische aanpassingen
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IGVM, Tussentijds verslag over het beleid dat werd gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de
vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad. Oktober 2014 –
december 2016, p. 34.
102

IGVM, idem, p. 38.
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(aanpassing van een omzendbrief), alsook de aanpassing van het programma waarmee de
statistieken van de brandweerdiensten opgemaakt worden (aanpassing van het programma
Abifire, ontwikkeld door een privé-firma).

Buitenlandse zaken
Ondernemingen en mensenrechten
Nationaal Actieplan Ondernemingen en mensenrechten
Het eerste Nationaal Actieplan Ondernemingen en mensenrechten werd in 2015 opgesteld
op basis van een consultatie met de bedrijven, het middenveld, de vakbonden en de
Nationale adviesraden. Het plan roept op om rekening te houden met de gelijkheid tussen
mannen en vrouwen bij de uitwerking van de verschillende acties.
Het actieplan bevat 33 actievoorstellen.
Enkel volgende actie heeft uitgebreid aandacht voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen:
“25.Bijzondere aandacht besteden aan de ratificatie, ondersteuning en bevordering van een
reeks IAO-conventies die betrekking hebben op de rechten van de vrouw:
De vrouwenrechten zijn niet specifiek verankerd in de richtlijnen voor ondernemingen en
mensenrechten. De Belgische regering wil ze graag een bevoorrechte
plaats geven in haar inspanningen in het kader van het Nationaal Actieplan Ondernemingen
en Mensenrechten, en dat door op verschillende vlakken tegelijk actie
te ondernemen:
• Ratificatie van de IAO-conventies inzake o C156 - Conventie betreffende werknemers met
gezinsverantwoordelijkheid; o C189 - Conventie betreffende
huishoudpersoneel.
• Ratificatie van Conventie nr.175 betreffende deeltijds werk. De normen betreffende
deeltijds werk zijn inderdaad steeds belangrijkere instrumenten geworden
om thema’s zoals het streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te pakken.
• Nadruk op de rechten van de vrouw in de sensibilisering door het netwerk van Belgische
diplomatieke posten.
• Stelselmatige verwijzing in internationale fora en bilateraal bij de bekrachtiging, door de
betrokken staten, van IAO-conventies, met name Conventie nr. 100
betreffende de gelijke verloning en Conventie nr. 111 betreffende discriminatie (in
tewerkstelling en beroep).”
De Vrouwenraad vraagt:
Een nieuw Nationaal actieplan Ondernemingen en mensenrechten waaruit duidelijker blijkt
dat gelijkheid tussen vrouwen en mannen + vrouwenrechten in alle acties wordt
meegenomen.
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Genderdimensie in buitenlands beleid
De Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties zijn toonaangevend inzake
de gelijkekansenregelgeving v/m.
De Vrouwenraad vraagt:
- De federale overheid moet bekendheid en opvolging geven aan de aanbevelingen
van het Toezichthoudend comité bij het Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW-Comité)
in reactie op de Belgische rapportage.
- De federale overheid moet voldoende investeren in de capaciteit van
vrouwenmiddenveldorganisaties om het internationaal beleid op te volgen.
- Maak het bevorderen van de mensenrechten en de rechten van vrouwen en meisjes
tot speerpunt van het buitenlands beleid, met bijzondere aandacht voor de
uitvoering van de besluiten van de VN Commissie Status van de Vrouw, van het
CEDAW Verdrag, het Peking Actieplatform en van Agenda 2030 en voor de
participatie en gelijke betrokkenheid van lokale en inheemse vrouwen en
vrouwenorganisaties.
- Leg het principe van de dubbele voordracht v/m voor alle buitenlandse mandaten
wettelijk vast en stel buitenlandse delegaties paritair samen. Het Fins model dat een
40/60 quotum voorziet kan hierbij inspireren. Neem ook maatregelen om partners
van buitenlandse en diplomatieke vertegenwoordigers toegang tot betaalde arbeid
te verzekeren.
Het ‘buitenlands’ beleid is een belangrijke factor voor het federaal beleid en voor het
dagelijks leven van de Belgen, vrouwen en mannen. Internationale verplichtingen en
engagementen moeten maximaal vorm krijgen op alle niveaus. Een groot deel van het
federaal beleid geeft uitvoering aan besluitvorming van het internationaal beleid op
verschillende niveaus: de Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties. Dit
buitenlands beleid heeft nood aan transparantie, een democratisch draagvlak, de sturende
aandacht van de parlementen en gendermainstreaming.
De Vrouwenraad vraagt:
- De aanwezigheid van genderexpertise en de integratie van de genderdimensie in elk
gecoördineerd multilateraal overleg en in alle afvaardigingen (conferenties, EU,
Raad van Europa…) te verzekeren.
- Duidelijke en open communicatiekanalen en overleg met de vrouwenkoepels m.b.t.
de internationale fora.
- Een duidelijke regeling van de vertegenwoordiging en uitwisseling van informatie
m.b.t. de internationale fora. De Vrouwenraad wenst bij de uitwerking daarvan
betrokken te worden.
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Ontwikkelingsbeleid
De twee centrale assen van de hervorming van het ontwikkelingsbeleid zijn de
rechtenbenadering en de duurzame economische groei. Een van de acties bij de
rechtenbenadering was het opnemen van gender in de samenwerkingsprogramma’s met
Burkina Faso, Guinée, Marokko, Mali en Niger. Er werd een strategienota Gender in de
Belgische ontwikkelingssamenwerking uitgeschreven en een specifiek gender-actieplan (+
acties rond holebirechten) die de structurele integratie binnen de acties van
ontwikkelingssamenwerking moet bevorderen. Andere initiatieven waren het uitvoeren van
het actieplan ‘1325/Vrouwen in gewapend conflict’ met focuslanden DRC en Mali (en
Afghanistan). In DRC werd 2 mio Euro voorzien voor UN Women (uitvoering NAP 1325 in
DRC) en 4 mio USD voor UNWomen/UNDP/UNICEF/UNFPA (programma SGBV in OostCongo). Er is een genderexpert binnen DGD en binnen BTC.
De samenwerkingsprogramma’s leggen bijzondere nadruk op de mensenrechten en op de
genderdimensie. In de projectoproepen werd gevraagd dat de projecten een strategie voor
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen zouden ontwikkelen. In alle bilaterale consultaties
met de multilaterale en humanitaire organisaties is gender een apart agendapunt. In alle
bestuursraden waar België lid van is, wordt actief gepleit voor de genderdimensie.
In het kader van duurzame en economische groei worden vrouwelijke ondernemers
ondersteund; de Belgische privé-sector is gemobiliseerd met betrekking tot
familieplanning, SOA’s, HIV. In het kader van de klimaatsonderhandelingen is pleit voor
analyse van de impact van de klimaatverandering op vrouwen (en kinderen).
Het wettelijk kader over de samenwerking met nationale en internationale actoren is
hervormd. De klemtoon ligt op het financieren van NGO’s die werken rond gender, zowel
horizontaal als verticaal.
De Vrouwenraad verwijst naar de adviezen van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling
(ARGO) voor de Belgische regering.

Mobiliteit en vervoer
Verkeersongevallenregistratie
De verbetering van de verkeersongevallenregistratie bij politie, ziekenhuizen en
verzekeringsmaatschappijen (uitsplitsing naar geslacht van de gegevens). Via het RekoverKB (waarvan de lead bij de FOD Binnenlandse Zaken ligt) dat zou toelaten om de gegevens
van de politie te koppelen aan die van de ziekenhuizen en zo de toegankelijkheid en
interpretatie van de gegevens uit de ziekenhuizen zou moeten verbeteren.
Verkeersongevallenstatistieken zijn nu reeds beschikbaar volgens het geslacht van de
slachtoffers, of de gegevensbron nu de politie, de ziekenhuizen of de
verzekeringsmaatschappijen zijn. Ook in de toekomst zal deze opdeling steeds beschikbaar
zijn. Kennis van het aantal verkeersslachtoffers is beschikbaar per geslacht, ongeacht de
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gegevensbron. Voorbeeld van verschil tussen vrouwen en mannen: mannen zijn veel vaker
betrokken bij verkeersongevallen dan vrouwen.

Analyse oorzaken verkeersongevallen
De analyse van de oorzaken zou gebeuren via een nog op te richten instituut voor
accidentologie (onder voorbehoud van een akkoord met het College van Procureursgeneraal). Voorstellen met het oog op de integratie van de genderdimensie zullen
geformuleerd worden wanneer het instituut voor accidentologie effectief is opgericht en
operationeel is. Maar de informatie over de oorzaken van ongevallen is al beschikbaar
volgens geslacht.
Integratie van de genderdimensie tijdens de onderhandelingen over de beheerscontracten
tussen de Staat, de NMBS en Infrabel. Enquête over woon-werkverkeer: voorstel van de
FOD naar de sociale partners toe om het gegeven ‘geslacht’ verplicht op te nemen in de
volgende enquête over woon-werkverkeer.
De verzamelde gegevens zullen naar geslacht uitgesplitst worden indien de systemen voor
de verzameling van statistieken dit toelaten zonder bijkomende kost en indien het relevant
is. Indien er tevredenheidsenquêtes voorzien worden in het beheerscontract, zullen de
resultaten hiervan naar geslacht uitgesplitst worden. Het is ook nodig een evenwicht te
vinden met de in het regeerakkoord opgenomen ‘wil’ om de rapportage over de
beheerscontracten te vereenvoudigen.
Het vraagstuk van de veiligheid van de reizigers, en in het bijzonder van de vrouwelijke
reizigers, zal in overweging worden genomen tijdens de onderhandeling van het komende
beheerscontract met de NMBS, die instaat voor de sociale veiligheid. Het nieuwe
beheerscontract tussen de Staat en de NMBS zal in de loop van het jaar 2017 in werking
treden.

Het gratis-beleid
Uit een analyse van de bestaande statistische gegevens blijkt dat naar geslacht uitgesplitste
gegevens niet altijd beschikbaar zijn. Waar mogelijk zullen die gegevens onderzocht
worden teneinde een evaluatie op te maken van de gratis-beleidslijnen binnen de
spoorwegen.
Het onderzoek zal in de loop van het jaar 2017 worden uitgevoerd, voorafgaandelijk aan het
sluiten van een nieuw beheerscontract met de NMBS en Infrabel.

Intermodaliteitsplatform
Gelanceerd in 2016
De vraag over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de mobiliteit zal geïntegreerd
kunnen worden in de werkzaamheden in het kader van het intermodaliteitsplatform, daar
waar de uitgesplitste gegevens naar geslacht beschikbaar zijn en inzake thema’s die in het
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bijzonder de reizigers aanbelangen (men denkt hier aan het toegankelijkheidsbeleid en de
intermodaliteit). De werkzaamheden zijn op het GEN-werk en het nieuwe vervoersplan van
2017 toegespitst. De GEN-werken betreffen de infrastructuur, waardoor een genderanalyse
overbodig is. Vermits de reizigersgegevens niet per geslacht zijn uitgesplitst is het ook zo
dat de gesprekken over het nieuwe vervoersplan gericht zijn op de verzoeken van de
Gewesten, van de provincies en van de reizigersverenigingen.

Enquête woon-werkverplaatsingen van de Belgen
De FOD Mobiliteit heeft aan de sociale partners voorgesteld om de statistieken verplicht
naar geslacht op te splitsen. Door het uitblijven van een positief antwoord, is het
onderscheid per geslacht facultatief gebleven, maar er zal een specifiek schrijven gericht
worden naar de werkgevers om deze aan te moedigen de gegevens naar geslacht aan te
bieden.
Het laatste rapport over de woon- werkenquête bevat eveneens een hoofdstuk over de
verschillen tussen mannen en vrouwen inzake vervoer, wat bijdraagt tot de sensibilisering
voor deze zaken bij de werkgevers.

Zachte mobiliteit gebruik van de fiets
In het kader van de subsidies die worden toegekend om de zachte mobiliteit te bevorderen
zal een bijzondere oproep worden gedaan naar de vrouwenverenigingen, waarbij ze
aangemoedigd worden om projecten in te dienen die erop gericht zijn het gebruik van de
fiets bij de vrouwen te stimuleren, zich daarbij rekenschap gevend van de kosten die
vandaag bestaan in dat verband.
De oproep zal in de loop van het jaar 2017 gedaan kunnen worden, met als doel een
financiering van het project in 2018.

Milieu en gezondheid
Zie Vrouwenraadmemorandum Gezondheid 2019/mobiliteit.

Wetenschapsbeleid
Er is een bestuursovereenkomst over de inpassing van de genderdimensie in de
beheerscontracten van de federale wetenschappelijke instellingen op 30 december 2015
ondertekend en die bestrijkt de periode 2016-2018. Daarvoor wordt ook een geïntegreerd
actieplan opgesteld.
De inpassing van de genderdimensie via een bijdrage van de federale wetenschappelijke
instellingen aan het onderwijs, de diversiteit, de gezondheidszorg en de maatschappelijke
doelstellingen is ook een beleidslijn. Daarvoor zijn gespecialiseerde subgroepen opgericht
die eerst informatie verzamelen bij de ad-hocdiensten in hun respectieve FWI's.
Het is de bedoeling om de collecties en archieven open te stellen voor het grote publiek, de
doelstelling om een zo ruim mogelijk publiek bereiken, de museologische aspecten van de
dienstverlening te promoten en de verbintenis hinderpalen te vermijden of uit de weg te
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ruimen. Het PublieksObservatorium kan in zijn enquêtes de gegevens van de bezoekers van
de betrokken instelling (volwassenen en kinderen inbegrepen) per geslacht opsplitsen. Op
termijn wordt het zo mogelijk om na te gaan of er nu echt verschillend bezoekersgedrag is
tussen vrouwen en mannen in onze FWI's)…
De federale steunverlening, premies en subsidies en de werking van de universitaire
onderzoeksgroep: slechts enkele door Belspo beheerde nationale programma's voor
onderzoek en ontwikkeling bleken in aanmerking te komen voor het genderbeleid. Het
betrof in hoofdzaak "Brain-be" (Belgian Reasearch Action Through Interdisciplinary
Networks) en "Drugs". Brain-be is een meerjarig kaderprogramma (het lopende programma
bestrijkt de periode 2012-2017) waarvan de onderzoeksprojecten gebaseerd zijn op
wetenschappelijke excellentie en Europese en internationale verankering. Het
kaderprogramma is rond zes thematische assen opgebouwd, die de wetenschappelijke
noden van de federale departementen dekken. Die thematische assen zijn: 1/ Ecosystemen,
biodiversiteit, evolutie; 2/ Geosystemen, heelal en klimaat; 3/ Cultureel, historisch en
wetenschappelijk erfgoed; 4/ Strategieën van de federale overheid; 5/ Belangrijke
maatschappelijke uitdagingen; 6/ Collectiebeheer De programma's Drugs zijn
wetenschappelijke onderzoeksprogramma's gericht op de begeleiding van een integraal en
geïntegreerd beleid inzake drugs (= verslavingen: alcohol, illegale drugs, slaapmiddelen,
kalmeringsmiddelen, computer, ...). Dat programma sluit aan op de algemene beleidsnota
inzake drugs van 19/01/01. De programma's "Brain-be" en "Drugs" vertegenwoordigen 40%
van het budget van de nationale contracten voor O&O buiten de Interuniversitaire
attractiepolen - IUAP (overgedragen aan de Gemeenschappen - FNRS & FWO - op
01/01/2018 in aansluiting op de 6e staatshervorming), zijnde zowat 2,9% van het
totaalbudget van het Federaal Wetenschapsbeleid (afdeling 60 van sectie 46). Vermits er
geen gekwantificeerde gegevens beschikbaar zijn over de genderdimensie in de
programma's "Brain" en "Drugs", kunnen de bereikte resultaten niet meegedeeld worden.
De Vrouwenraad vraagt:
De vernieuwing van de bestuursovereenkomst 2016-2018 over de inpassing van de
genderdimensie in de beheerscontracten van de federale wetenschappelijke instellingen.

Digitale wereld en ICT
Uit de Barometer van de Informatiemaatschappij blijkt dat 12,6 % van de 16-74-jarigen in
België in 2015 nooit gebruik heeft gemaakt van het internet. Voor de vrouwen is dit
percentage hoger en heeft 13,8 % nooit gebruik gemaakt van het internet. Voor de mannen
is het percentage lager en gaat het om 11,5 %. Verder blijkt uit de cijfers dat de digitale
kloof is iets minder aanwezig is bij vrouwen van 25 tot 54 jaar dan bij mannen van dezelfde
leeftijdsgroep. Het omgekeerde is merkbaar bij de andere twee leeftijdsgroepen (16-24 jaar,
55-74 jaar): daar is de digitale kloof minder aanwezig bij mannen dan bij vrouwen. Ook voor
wat betreft het opleidingsniveau is er een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen: de
digitale kloof is meer voelbaar bij vrouwen (33,4 %) met een laag opleidingsniveau dan bij
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mannen met datzelfde opleidingsniveau (25,5 %).
Ter voorbereiding op de digitale jobs van morgen is Digital Champions.be opgestart, een
alliantie die stakeholders uit de verschillende overheden, onderwijs en de privésector samen
brengt en initiatieven neemt opdat alle burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de
kans krijgen hun digitale competenties te versterken. Door de handen in elkaar te slaan,
verzekeren overheden, onderwijs en de privésector dat wie wil, een ‘digitaal bad’ kan
nemen. Workshops maken kinderen vertrouwd met programmeren en digitale veiligheid.
Digitale technologieën krijgen een centrale plaats in leeromgevingen en studenten kunnen
digitale stages volgen. Voor volwassenen en senioren is het van belang dat zij op elk
moment nog kunnen bijleren. Digital Champions.be betreft een nationaal actieplan dat zich
niet enkel richt op jobs maar ook op ICT-vaardigheden in het algemeen. De focus ligt op
levenslang leren. Er zullen specifieke acties voor specifieke doelgroepen worden genomen.
Er wordt hierbij aandacht besteed aan alle leeftijdsfasen. Meer informatie over de
beleidsplannen inzake vaardigheden en jobs en de Nationale coalitie die hierrond werd
gelanceerd is terug te vinden op http://www.digitalchampions.be 103
De Vrouwenraad vraagt:
Bij de komende Barometers van de Informatiemaatschappij kunnen v/m cijfers nog meer
toegevoegd worden zoals bij bijvoorbeeld aantal werkplekken in de ICT-sector v/m, ook in
de start-ups, eenpersoonszaken, thuiswerkende professionals, ondernemingen met ICTspecialisten in dienst (aantal v/m), opleidingen voor ICT-specialisten,…

Vrede
België behoort tot de groep samenlevingen die vrede kennen. Dit neemt niet weg dat
verbetering mogelijk is. België kan en moet streven naar meer democratie, meer rechtstaat,
een betere toepassing van de mensenrechten en minder geweld. Gendergelijkheid is in dit
opzicht enorm belangrijk. Onderzoek aan de universiteit van Harvard heeft een direct en
significant verband aangetoond tussen de gelijkheid van vrouwen en mannen en de
afwezigheid van geweld in een samenleving ( zie Hudson, V. M., Ballif-Spanvill, B., Caprioli,
M., Emmett, C. F. (2012). Sex & World Peace. New York: Columbia University Press).
De overgang van oorlog naar vrede is een complex proces dat gelijktijdige ingrepen op
meerdere domeinen vereist. Eén van de vereisten is de reorganisatie van de machtsrelaties
in de samenleving. De herschikking van de machtsrelaties tussen mannen en vrouwen en
herwaardering van de genderverhoudingen zijn een integraal onderdeel van dit proces.
Zonder gendergelijkheid is duurzame vrede niet mogelijk.
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Vrede is niet enkel relevant voor landen in een conflictsituatie. Vredesopbouw is een
continu proces in tijd en ruimte. Vrede moet ook voorbereid worden en permanent
opgebouwd in het beleid van landen die niet in oorlog zijn. In Resolutie 1325 over vrouwen,
vrede en veiligheid erkent de Veiligheidsraad de genderdimensie van oorlog, vrede en
vredesopbouw en hij formuleert concrete aanbevelingen voor het beleid van staten,
waaronder de vraag naar ‘nationaal’ actieplan voor de uitvoering van Resolutie 1325.
De Vrouwenraad vraagt:
- Steun de uitvoering van resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad over vrouwen,
oorlog en vrede en aan de besluiten van de Commissie Status van de Vrouw ter zake.
Werk een eigen strategie en actieplan uit in samenwerking met het parlement en de
vrouwenorganisaties. Betrek hen bij de opstelling en de evaluatie en voorzie een
budgetlijn voor acties die uitvoering geven aan dit plan en die vrouwen en
vrouwenorganisaties politiek en maatschappelijk empoweren.
- IJver voor een sterk VN-verdrag over de beperking in de ontwikkeling, productie en
verspreiding van autonoom opererende wapens en wapensystemen, vergezeld van
een strikt en transparant rapportage- en controlesysteem, waarin het
vrouwenrechtenperspectief ten volle geïntegreerd is.
- Maatregelen om te verzekeren dat in alle initiatieven voor vredeseducatie
systematisch een genderperspectief meegenomen wordt.
- Organiseer in 2020, n.a.v. de twintigste verjaardag van Resolutie 1325, een ‘high
level’ vredesconferentie waarin verschillende aspecten van de resolutie en vrede
centraal staan, in samenwerking met de vrouwenorganisaties.
Tweede Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ (2013 - 2016) ter uitvoering van VN
Veiligheidsraadresolutie 1325
In dit plan stonden heel wat lovenswaardige doelstellingen met meetbare indicatoren in het
plan die direct relevant zijn voor de uitvoering van Resolutie 1325 en haar volgresoluties.
Bijvoorbeeld:
- de door Buitenlandse zaken voorgestelde pleidooien in verschillende relevante fora;
- de toegezegde steun voor lokale vrouwenorganisaties door
ontwikkelingssamenwerking;
- de concreet geformuleerde steun van Justitie voor het Internationaal Strafhof;
- de beloofde inspanningen binnen de verschillende diensten in de context van het
mainstreamen van een genderperspectief in alle beleid;
- de aandacht voor gender en asiel;
- de integratie van een gelijkheidsperspectief in de terreinmissies van het leger en
binnen de politiediensten;
- de ondersteunende activiteiten van o.a. het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen
en mannen voor uitvoering van Resolutie 1325, waaronder de steun voor
sensibilisering.
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De Vrouwenraad vroeg om het plan bij te sturen met aspecten die voor ons prioritair zijn en
hiervoor voldoende middelen te voorzien:
- De bevordering van de participatie van vrouwen aan de besluitvorming, waaronder
een grotere aanwezigheid van vrouwen in de diplomatie en in internationale
organisaties. Wij denken hierbij concreet aan mechanismen zoals een wettelijke
regeling om de dubbele voordracht v/m te verzekeren, in combinatie met positieve
actiemaatregelen en de opstart van een (reeds in het eerste plan voorzien) databank
met namen van geschikte vrouwelijke kandidaten voor buitenlandse en
diplomatieke posten;
- Verder en mede ondersteund door de creatie van een specifieke budgetlijn voor de
uitvoering van resolutie 1325 binnen de FOD buitenlandse zaken en
ontwikkelingssamenwerking. Een budgetlijn die toegankelijk is voor lokale
vrouwenorganisaties (in partnerlanden en hier), die deze organisaties toelaat om
acties of projecten op te zetten die de uitvoering van resolutie 1325 en/of de creatie
van een politiek draagvlak voor de uitvoering van resolutie 1325 ondersteunen;
- Een duidelijke invulling van de actiematrix: met duidelijke doelstelling, precies
omschreven activiteiten, waarin ook per actie duidelijk aangegeven wordt welke
middelen (budgetten, personeel, …) voorzien worden voor de realisatie van het
doel/de actie. En waarbij rekening gehouden wordt met het SMART principe voor
doelstellingen/activiteiten. Deze moeten specifiek, meetbaar, realiseerbaar,
relevant, tijdsgebonden geformuleerd worden;
- Samenwerking met lokale vrouwenrechtenorganisaties zowel voor (preventie),
tijdens als na de humanitaire interventie is cruciaal. Net als het gebruik van naar
sekse en leeftijd uitgesplitste statistische gegevens tijdens humanitaire interventies.
Dit is noodzakelijk om de specifieke noden en humanitaire respons te bepalen. Wij
vragen ook steun voor ontwikkelingsprogramma’s waarbij jongens, meisjes, mannen
en vrouwen gesensibiliseerd worden m.b.t. gendergelijkheid en de problematiek van
geweld op vrouwen en benadrukken en voor het opzetten van gratis en
toegankelijke gezondheidsdiensten voor slachtoffers van geweld. Zonder uit het oog
te verliezen dat ook hier preventie de boodschap is. En de beste manier voor
preventie van geweld op vrouwen en voor bescherming en promotie van
mensenrechten van vrouwen: is het bevorderen van de deelname van vrouwen aan
besluitvorming in alle fasen van het proces, op alle niveaus en in alle sectoren.
Derde nationaal actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid 2017-2021
De ministerraad van 20 juli 2017 nam akte van het derde nationaal actieplan Vrouwen,
Vrede en Veiligheid 2017-2021.
Het plan heeft zes doelstellingen:
- het internationale normatieve kader
- de integratie van genderdimensie in het kader van resolutie 1325
- de bescherming van vrouwen en meisjes tegen alle vormen van geweld
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- de deelname van vrouwen aan vredesprocessen en processen van wederopbouw
- de steun voor de uitvoering van resolutie 1325 en het nationale actieplan
- de opvolging, de rapportage en de monitoring
Elke doelstelling bevat acties met duidelijk omschreven doelen, actielijnen en
opvolgingsinstrumenten. Hiermee kan men duidelijk de aandacht vestigen op concrete
engagementen van de bevoegde instanties
De actiematrixen beantwoorden grotendeels aan de vraag van de Vrouwenraad maar
De Vrouwenraad vraagt:
- Info over middelen, budget, personeel; zijn ze SMART (Specifiek, Meetbaar,
Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden)?
- Aandacht voor: seksestatistieken en genderindicatoren uitgesplitst naar
leeftijdsgroepen.

Asielzoekers
In 2018 dienden 23.443 personen een verzoek om internationale bescherming in bij de
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dit aantal ligt hoger dan in 2017, toen 19.688 personen
een dergelijk verzoek indienden, maar ligt nog steeds veel lager dan in 2015 (44.760
personen). Het CGVS (Commissariaat voor de vluchtelingen en de staatlozen) nam in 2018
16.545 beslissingen voor 21.159 personen die asiel vroegen. Het CGVS oordeelde in 49,1%
van de eindbeslissingen dat de verzoeker daadwerkelijk bescherming nodig had. Het gaat in
totaal om 7.577 beslissingen van toekenning van een beschermingsstatus, voor 10.483
personen (inclusief minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen).
De maandelijks gepubliceerde asielstatistieken, noch het jaaroverzicht, bevatten v/m
gegevens of het aandeel minderjarigen.
De Vrouwenraad vraagt:
De publicatie van m/v-statistieken en het aandeel minderjarigen.

Gendergevoelig opvangbeleid
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 onderzoeksrapport (in 2010). 104

104

Rapport en vormingsbrochure 'Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie.
... Naar een gendergevoelig opvangbeleid?'
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De Vrouwenraad formuleerde 'Aanbevelingen voor het beleid'.
- De aanbevelingen hadden betrekking op vorming, infrastructuur,
kinderopvangvoorzieningen, opvoedingsondersteuning, participatie – inspraak –
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.
- Er was ook nood aan maatregelen om vrouwen een menswaardige en kwaliteitsvolle
opvang te verzekeren, een opvang die rekening houdt met de behoeften en noden
van vrouwen en streeft naar gelijkheid (rechten en kansen) voor vrouwen en mannen
(gender mainstreaming). Autonomie, inspraak en empowerment zijn de sleutels
voor een geslaagd opvangbeleid. We bevelen aan om de gelijkheid van vrouwen en
mannen vast te leggen in concrete beleidsplannen en om dit wettelijk te regelen.
Het beleid maakt werk van deze voorgestelde aanbevelingen.

Aanpassingen aan het opvangtraject
Bepaalde groepen asielzoekers zoals bepaalde kwetsbare doelgroepen en asielzoekers met
een grote kans op het bekomen van een verblijfsstatuut, kunnen rechtstreeks worden
toegewezen aan een individuele opvangplaats. Doel is om op deze manier vrijwel meteen
de materiële hulp aan te bieden in de voor de asielzoeker meest aangepaste opvangplaats.
Vanaf 1 augustus 2016 konden de bewoners die verbleven in de collectieve opvangcentra
opgenomen in het afbouwplan en die een machtiging tot verblijf van meer dan drie
maanden hadden gekregen hun transitieperiode van twee maanden in een lokaal
opvanginitiatief (LOI) doorbrengen. Bij toewijzing aan een LOI wordt rekening gehouden
met drie criteria: de taal van het onderwijs, medische behoeften en een bestaande
arbeidsovereenkomst. Er is een mogelijkheid om andere behoeften en kwetsbaarheden aan
te geven. Vanaf 13 oktober 2016 worden asielzoekers met een hoge beschermingsgraad, op
vrijwillige basis, toegewezen aan een LOI (instructie van Fedasil ‘Transfer van de collectieve
opvang naar een Lokaal Opvanginitiatief – Toewijzing van asielzoekers met een hoge
beschermingsgraad’). Het betreft bewoners met een beschermingsgraad van 90%, die
gedurende minimum vier maanden in een collectieve opvangstructuur verbleven en die een
asielprocedure hebben bij het CGVS (het percentage en de duur van het minimum verblijf
kan gewijzigd worden). Het betreft momenteel asielzoekers uit Libië, Syrië en Burundi.
In 2017 stelde Fedasil een instructie met betrekking tot kwetsbare groepen op in het nieuw
opvangmodel. In de toekenning van de budgetten in het kader van de nationale (2016) en
Europese projectfinanciering (voor de periode 2016-2017) werd zoveel mogelijk met de
principes van dit opvangmodel rekening gehouden. In deze acties komt de genderdimensie
aan bod; o.a. het in contact brengen van (vrouwelijke) vrijwilligers als buddy met kwetsbare
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erkende vrouwen (i.s.m. Nederlandstalige Vrouwenraad).

-

Andere acties van Fedasil waren:
- De aanpak van kindhuwelijken in de asielprocedure en opvang (schrijven van een
kadernota m.b.t. kindhuwelijken om een aanpak te ontwikkelen);
- Een studie over kwetsbaarheden (de identificatie en de zorg voor kwetsbare
personen);
- Opstart van de website: http://www.vrouwenontmoetenvrouwen.net/ Het project
Vrouwen ontmoeten Vrouwen van de Vrouwenraad wil toepasbare kennis, adviezen
en oplossingen geven bij de organisatie van vrouwenwerkingen in de opvangcentra,
meer bepaald vragen op het terrein van welbevinden, participatie, autonomie,
veiligheid en zelfredzaamheid. We investeren in de kracht en de onderlinge
verbinding van vrouwen. We doen dit door medewerkers van de opvangcentra,
vrouwenorganisaties en vrijwilligers te ondersteunen, te adviseren én met hen
samen te werken. Zo kunnen deze partners hun werk voor de vrouwen van de
opvangcentra zo goed mogelijk doen;
- Het verspreiden van informatie en vormingssessies georganiseerd door GAMS en
INTACT;
- Het deelnemen aan werkgroep van Sensoa rond "zanzu.be" + verspreiden van de
informatie rond deze nieuwe nuttige website (www.zanzu.be) binnen het
opvangnetwerk;
- Landenfiches die gebruikt worden voor terugkeerbegeleiding en
reïntegratieprogramma’s bevatten gendergerelateerde informatie;
- Aanpassingen aan gegevensverzameling:
o De gegevensfiches die regelmatig verzameld worden in het hele
opvangnetwerk voor het genereren van statistieken werden in de afgelopen
periode aangepast om meer gender gediversifieerde statistieken mogelijk te
maken;
o Vanaf april 2016 vermeldt de fiche voor het signaleren van incidenten in de
centra ook de categorie ‘seksueel geweld’. Momenteel wordt nagegaan of
een categorie ‘gendergerelateerd geweld’ kan worden opgenomen.
Opleiding (Her)kennen van en omgaan met slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd
geweld: eind 2016 heeft Fedasil in samenwerking met de International Center for
Reproductive Health (verbonden aan UGent) een opleiding (met 2 modules) georganiseerd
voor verpleegkundigen, artsen, voogden, en leden van het psychosociaal team
(psychologen, sociale verpleegkundigen, sociaal assistenten) werkzaam in of verbonden aan
het opvangnetwerk

Fedasil Match-It project
Fedasil informatiseert haar gegevensverzameling via het Match-It project. Dit project heeft
als doel om de belangrijkste administratieve processen van het Agentschap te
automatiseren om een efficiënter beheer van het gehele opvangnetwerk te realiseren. Zo
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zal de Match-It applicatie onder meer toelaten om: • in real time een exact beeld te hebben
van de capaciteit en bezetting van het gehele netwerk; • vragen tot opvang snel (aanvraag
via unieke dossier en unieke takenscherm) en efficiënt te behandelen met automatische
weergave van de opvangmogelijkheden die het beste aan de specifieke individuele
behoeftes van de opvangbegunstigden beantwoorden; • automatische controles uit te
voeren van het recht op opvang (met linken RR); • aanvragen tot verlenging van materiële
hulp gecentraliseerd te behandelen en op te volgen; • het opvangnetwerk in zijn geheel te
beheren en te monitoren door middel van databeheer en statistische analyse.
De tool zal op termijn een belangrijk middel worden om verschillende acties in het kader
van gender-mainstreaming in de praktijk te brengen. Door de informatisering en het
centraal beheer van de gegevensverzameling (bv. inzake behoeften) en de automatisering
van de sleutelprocessen (bv. inzake toewijzing), kunnen kwetsbare profielen met een
genderdimensie makkelijker geïdentificeerd worden en kan de opvanglocatie en
begeleiding beter op hun specifieke opvangnoden afgestemd worden. Verder zullen de
gegevens die op basis van Match-It verzameld worden, toelaten om meer gendergediversifieerde analyses te maken.

Fiche signaleren incidenten seksueel geweld
Sinds april 2016 is er een nieuwe fiche voor het signaleren van incidenten in de collectieve
opvangcentra in gebruik. Deze fiche omvat de categorie ‘seksueel geweld’. Momenteel
wordt onderzocht of een categorie “gendergerelateerd geweld” kan worden opgenomen.
Maandelijks wordt er een ‘incidentenrapport’ opgemaakt op basis van de incidentenfiches.
De Vrouwenraad vraagt:
De integratie van gendergerelateerde gegevens (ook over geweld) in het maandelijks
statistisch overzicht van Fedasil.

Gendergebonden vormen van vervolging
De Vrouwenraad vraagt:
Om in eerste instantie werk te maken van het verbeteren van de kwaliteit van de
besluitvorming en van het structureel verbeteren van de bescherming van vrouwen en
meisjes tegen gendergebonden vormen van vervolging en tegen schending van hun
vrijheden en mensenrechten, zowel binnen het CGVS als bij de RVV. Beide processen
kunnen gekoppeld worden.
Daartoe stellen we voor om:
- Systematisch rekening te houden met de internationale rechtspraak en de richtlijnen en
adviezen van het UNHCR inzake de verlening van bescherming ingeval van
gendergebonden vervolging van vrouwen en seksuele minderheden (lesbiennes,
transgendervrouwen en interseksuele vrouwen).
- De nieuwe internationale wetgeving en besluitvorming inzake bescherming van
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rechten van vrouwen en van vrouwen tegen geweld structureel te integreren in de
besluitvorming van DVZ, CGVS en RVV, waaronder het Verdrag van Istanbul van de
Raad van Europa, de relevante besluiten van de Commissie Status van de Vrouw en
de Resoluties van de VN Veiligheidsraad over vrouwen, oorlog en vrede (1325, 1820,
1888, 1889 en 1960).
Het advies van het UNHCR van mei 2012 over bescherming van personen met
bijzondere behoeften zoals vrouwen en meisjes die slachtoffer werden van
verkrachting of andere vormen van zwaar psychologisch, fysiek of seksueel geweld,
integraal te implementeren in de beleidspraktijk van de verschillende instanties.
Meer (zo niet overwegend) aandacht te besteden aan de vluchtmotieven en het
verhaal van vrouwen en meisjes.
Samenwerking met UNHCR en andere relevante instellingen of actoren te
verzekeren m.n. door ook de tweede zin van Artikel 4(1) (De lidstaat heeft tot taak om
de relevante elementen van het verzoek in samenwerking met de verzoeker te
beoordelen) van de Kwalificatierichtlijn om te zetten in de Belgische wetgeving; 105
Steeds rekening te houden met de juridische en maatschappelijke positie, praktijken
en discriminatie van vrouwen en meisjes in hun land van oorsprong (waartegen zij
geen verweer hebben en waarvoor zij in aanmerking zouden kunnen komen voor
internationale bescherming). Inclusief aandacht voor de positie van seksuele
minderheden.
De gendercel binnen het CGVS te versterken (meer middelen en meer
beslissingsmacht) en om regelmatige herhaalde en kwaliteitsvolle gendertrainingen
(en toetsing van de kennis daarvan) voor alle ‘beleidsmedewerkers’ te voorzien.
De beoordeling van medische beslissingen/attesten te laten evalueren door daartoe
deskundige personen (artsen, psychologen, psychiaters) in plaats van door juristen,
en om deze daarna deze als feit/gegrond element in het dossier te erkennen. Een
versterking van de cel Psychologische begeleiding zou overwogen kunnen worden.
In geval van gezinshereniging de vrouwen en meisjes die hun partner, ouders,
familielid vervoegen … dezelfde status te geven als de erkende vluchtelingen of
subsidiair beschermde. Uitgaand van een ruim gezinsconcept dat, zonder de
Belgische wetten te overtreden, het gezinsconcept in het land van herkomst in
rekening brengt.
Te overleggen met de rechters van de RVV op welke manier gendertrainingen en
genderexpertise structureel en systematisch geïntegreerd kan worden in de
rechtspraktijk.

En we bevelen aan om:

105

Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de
erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming
genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor
subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking).
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De transparantie en gelijkvormigheid van het beleid te verbeteren en om daartoe een
onpartijdig en deskundig onderzoek van de besluitvorming binnen het CGVS over
gender en asiel door te voeren.
Daarvoor kan binnen de structuren van het CGVS een voorlopig tijdelijke en
onafhankelijke groep opgericht worden, met vertegenwoordigers van de Nationale
Vrouwenraden, het UNHCR en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen en met de opdracht om – met respect voor de privacy van de betrokken
personen – die een feitenonderzoek van de besluitvorming van het CGVS inzake
gender en asiel voert, met als doel om de kwaliteit te verbeteren.

Personen met een beperking
Federaal plan Handistreaming
Er werd een federaal plan ‘Handistreaming’ aangenomen, dat meer dan 70 beleidslijnen
bevat waarin de verschillende betrokken ministers en staatssecretarissen zich ertoe
verbinden na te gaan wat de impact van de beoogde maatregel zou kunnen zijn op het
leven van mensen met een handicap.

Statistische gegevens
Het is in eerste instantie de bedoeling alle statistische gegevens m.b.t. het stelsel van
personen met een handicap naar geslacht in te delen. De database met statistische
gegevens van de DG HAN is aangepast zodat de indeling naar geslacht voor alle soorten van
gegevens beschikbaar is, d.w.z. administratieve, medische en financiële gegevens.

Project ID@Work
Dit project is er om personen met een mentale handicap aan de slag te krijgen. Bij de
aanwerving van de personen voor het onderzoeksteam is er een gelijke verdeling v/m.

Tewerkstelling in het federaal openbaar ambt 2017
Uit het evaluatieverslag 2017 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van
personen met een handicap (BCAPH) blijkt dat de tewerkstellingsgraad van personen met
een handicap in het federaal openbaar ambt 1,37% bedraagt in 2017 (1,44% in 2016). 106 In
totaal behalen of overschrijden 5 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling
van personen met een handicap. De lichte daling is te wijten aan het met pensioen gaan van
medewerkers met een handicap; de daling van het aantal rekruteringen bij het federaal
openbaar ambt en de daling van 20%, over een periode van 9 jaar, van het totale aantal
federale personeelsleden.

106

Tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt: de toestand in 2017,
Presscenter.org, 25/09/2018.
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De Commissie kiest ervoor om 6 concrete aanbevelingen te doen aan de regering, om de
aanwerving van personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt verder te
verbeteren:
1. De organisaties aanmoedigen om de dimensie ‘handicap’ te integreren in alle
organisatorische aspecten en personeelsprocessen.
2. Doorgaan met de verbetering van de aanwervingskanalen
3. De controle op de raadplegingen van de wervingsreserves door de inspecteurs van
Financiën evalueren. De BCAPH wil graag dat de Inspectie van Financiën jaarlijks een
verslag richt aan de ministers belast met Begroting en Ambtenarenzaken, en aan de
BCAPH.
4. Ervoor zorgen dat elke organisatie minstens jaarlijks bewustmakingsacties voert
naar de medewerkers en het management om tewerkstelling van mensen met een
handicap te bevorderen.
5. Een specifiek fonds oprichten om de redelijke aanpassingen van werkplekken in de
federale overheid te financieren en om expertise in het domein van de redelijke
aanpassingen te ontwikkelen.
6. Toelaten dat personen met een handicap hun tewerkstelling behouden of kunnen
terugkeren naar het werk na een lange periode van werkonbekwaamheid. Alle
mogelijke redelijke aanpassingen moeten worden bekeken voor wordt
geconcludeerd dat behoud van tewerkstelling niet mogelijk is of vervroegde
pensionering nodig is.
Uit het evaluatieverslag blijkt dat vrouwen 52,67% uitmaken van de federale ambtenaren en
slechts 43,83% van de medewerkers met een handicap.
De Vrouwenraad vraagt:
De publicatie van v/m cijfers per niveau, per leeftijdscategorie en per statuut in de
evaluatieverslagen van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met
een handicap (BCAPH).
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