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België zet zich al vele jaren in voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld
omdat het dit als een kernelement van de gelijkheid van vrouwen en mannen beschouwt.
Sinds 2001 concretiseert België zijn beleid ter bestrijding van gendergerelateerd
geweld via een nationaal actieplan (NAP) met betrokkenheid van de federale overheid,
de gemeenschappen en de gewesten. Dit plan wordt gecoördineerd door het Instituut
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Verschillende plannen volgden elkaar op:
het eerste NAP 2001-2003, het tweede NAP 2004-2007 een derde voor de periode 2008-2009
en een vierde NAP 2010-2014. Deze werkwijze is gericht op een voortdurende verbetering
van het beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld.
Op internationaal niveau werd België bewierookt voor zijn coherente aanpak van
gendergeralateerd geweld en werd het vierde NAP in Genève genomineerd voor de Policy
Award 2014 door de World Future Council, de Inter-parliamentary Union en UN Women,
die met deze award de beste wetten en beleidslijnen ter bestrijding van geweld tegen
vrouwen en meisjes in de kijker willen zetten.
Ondanks de weg die reeds werd afgelegd, blijft gendergerelateerd geweld een belangrijke
bekommernis voor ons land.

1

Zie http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-womeneu-wide-survey-main-results-report

In 2014 werden er immers 39.668 klachten met betrekking tot partnergeweld ingediend bij
de politie. Er werden ook 2.882 klachten wegens verkrachting geregisteerd door de politie.
Volgens een recente studie van Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
(FRA) over geweld tegen vrouwen 1 heeft 78% van de slachtoffers in België de ernstigste
daad van geweld die hen door een partner is aangedaan, niet aangegeven bij de politie
of een andere instantie. Slechts 33% van de slachtoffers heeft erover gepraat met hun
dokter of een verzorgingscentrum, 22% met de politie, 18% binnen een ziekenhuis,
17% met een juridische dienst of een advocaat en 10% met sociale diensten. Volgens de
Veiligheidsmonitor 2008-2009 wordt slechts 7,2% van de seksuele misdrijven
(aanrandingen, verkrachtingen, exhibitionisme, en zo meer) aangegeven.
De prevalentiecijfers met betrekking tot partner- en seksueel geweld zijn volgens
hetzelfde onderzoek van de FRA veel hoger dan het aantal klachten dat de politie
registreert. Volgens de cijfers van dit onderzoek geeft 24% van de vrouwen aan dat
ze vanaf hun vijftiende het slachtoffer zijn geweest van fysiek en/of seksueel geweld
door hun (huidige of vroegere) partner en 36% van de vrouwen is het slachtoffer geweest
van fysiek en seksueel geweld, ongeacht de dader ervan. Bovendien verklaart 13% van
de vrouwen het slachtoffer te zijn geweest van seksueel geweld vanaf de leeftijd van 15
jaar en 14% vóór die leeftijd.
>>
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Volgens een andere studie over de ervaringen van vrouwen en mannen inzake
psychologisch, fysiek en seksueel geweld die het Instituut in 2010 liet uitvoeren,
verklaren 15% van de vrouwen en 10% van de mannen in de afgelopen 12 maanden
het slachtoffer geweest te zijn van geweld door hun partner of ex-partner. Deze studie
toont aan dat vrouwen vaker slachtoffer zijn van ernstigere vormen en vaker voorkomende vormen van partnergeweld. Ze toont echter ook aan dat mannen minder vaak
dan vrouwen hun ervaringen met partnergeweld delen (64,8% van de vrouwen tegenover
39,2% van de mannen). Vermoedelijk verhoogt het stereotiepe beeld van mannen
de drempel om hulp te zoeken of klacht neer te leggen. Er moet dan ook meer aandacht
geschonken worden aan het geweld, zowel partnergeweld als seksueel geweld, dat door
mannen ondergaan wordt, omdat dit nog vaak verborgen blijft.

2

Dubourg D. et Richard F.,
Studie over de prevalentie van en
het risico op vrouwelijke genitale
verminking in België, 2014.
Geactualiseerd op 31 december 2012.
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van

Gendergerelateerd geweld is echter ruimer dan enkel partner- en seksueel geweld.
Volgens de in 2014 bijgewerkte prevalentiestudie naar besneden vrouwen en meisjes die er
het risico op lopen 2, wordt geschat dat 13.112 meisjes en vrouwen “zeer waarschijnlijk al
besneden zijn” en 4.084 meisjes en vrouwen “een risico op besnijdenis liepen”. Wat betreft
gedwongen huwelijken en zogenaamd eergerelateerd geweld, is het zeer moeilijk om over
echte prevalentiecijfers te beschikken gezien het verborgene en familiale karakter ervan.
Niettemin tonen verschillende onderzoeken aan dat er regelmatig gevallen van beide
vormen van geweld worden gemeld bij de organisaties die instaan voor de hulpverlening
aan slachtoffers. Bovendien wordt het zeer vaak aangehaald als motief bij asielaanvragen.

de Voedselketen en Leefmilieu.

Uit al deze studies en cijfers blijkt dat alle vormen van gendergerelateerd geweld nog
vaak verborgen blijven, omwille van verschillende redenen. Veel slachtoffers vinden
het bovendien nog altijd moeilijk om de ondergane feiten van geweld te erkennen en
te benoemen en twijfelen nog steeds om hierover met derden te praten.
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Nationaal actieplan
ter bestrijding van alle vormen
van gendergerelateerd geweld
2015-2019
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Daarom wil België via dit nationaal actieplan zijn inspanningen om alle vormen
van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en mannen te voorkomen en te bestrijden
opdrijven. Het zal hierbij in het bijzonder aandacht besteden aan seksueel geweld.
Dit actieplan ligt bovendien volledig in de lijn van het Verdrag van de Raad van Europa
inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
(hierna het “Verdrag van Istanbul” genoemd).
De Verdrag van Istanbul is het eerste juridisch dwingende instrument ter bestrijding
van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De bedoeling ervan is om de Europese
landen te helpen om maatregelen te nemen in vier grote domeinen: de preventie
van geweld, de bescherming van de slachtoffers, de vervolging van de daders
en de ontwikkeling van geïntegreerde, globale en gecoördineerde beleidslijnen.
Hoewel het Verdrag van Istanbul zich dus voornamelijk op vrouwen richt, zal het NAP
2015-2019 ook de nodige aandacht besteden aan mannen die slachtoffer zijn
van gendergerelateerd geweld.
Bepaalde vormen van gendergerelateerd geweld maken al deel uit van andere nationale
actieplannen, zoals het Nationaal Actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid 2013-2016,
en het nationaal actieplan ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel
2015-2019, dat meer aandacht zal schenken aan de genderdimensie.
Het nationaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld concentreert
zich dus op de volgende vormen van geweld: partnergeweld, vrouwelijke genitale
verminkingen, gedwongen huwelijken, (zogenaamd) eergerelateerd geweld
en seksueel geweld.
Via dit nationaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld engageert
België zich tot het nastreven van een gezamenlijke aanpak met betrekking tot deze
problematiek, op basis van de zes volgende globale doelstellingen:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

een geïntegreerd beleid voor de strijd tegen gendergerelateerd geweld
voeren en kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzamelen
over alle vormen van geweld
geweld voorkomen
de slachtoffers beschermen en ondersteunen
beschermingsmaatregelen onderzoeken, voortzetten en aannemen
rekening houden met de genderdimensie in het asiel- en migratiebeleid
strijden tegen geweld op internationaal vlak

Elke globale doelstelling omvat een aantal operationele doelstellingen en komt overeen
met het geheel van maatregelen die in 2015-2019 zullen worden uitgevoerd.
>>

NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD | 2015-2019

A. NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD 2015-2019

7
>>
De grote richtsnoeren voor huidige nationaal actieplan zijn de volgende:
-

-

-

-

de uitbreiding en verbetering van kwalitatieve wetgeving
en reglementering ter bescherming van de slachtoffers en opsporing
en bestraffing van de daders;
de uitbreiding en verbetering van de registratie en genderstatistieken;
meer aandacht voor een slachtoffergerichte, multidisciplinaire
en integrale, holistische benadering (het slachtoffer en zijn omgeving,
ook de kinderen die zijn blootgesteld aan het geweld centraal stellen);
zorgen voor de bescherming van slachtoffers en zich gericht wenden
tot de personen die om uiteenlopende redenen geen beroep doen
op bestaande structuren en diensten, en die lijden onder hun situatie
(‘outreachende aanpak’);
meer aandacht voor de strijd tegen seksueel geweld;
meer betrokkenheid van nieuwe partners (media, privébedrijven,
jongerenverenigingen) en nieuwe departementen;
meer aandacht voor vroegdetectie en risicofactoren;
meer aandacht voor primaire preventie en dit in samenwerking
met het onderwijs;
meer aandacht voor het opleiden van professionals.

NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD | 2015-2019

B.

Methodologie
8
Het NAP werd opgesteld op basis van consultaties met het middenveld en rapporten
van Belgische en internationale organisaties.
In september 2013 werd een overleg met het maatschappelijk middenveld georganiseerd
om de knelpunten met betrekking tot de strijd tegen gendergerelateerd geweld
en voornamelijk partnergeweld op te lijsten. In oktober 2013 volgde een overleg met
het maatschappelijk middenveld dat specifiek over zogenaamd eergerelateerd geweld
ging. Na de vergaderingen van de werkgroep rond seksueel geweld, die door het Instituut
werden gecoördineerd, werd in februari 2014 een document opgesteld met de lacunes
en aanbevelingen inzake de aanpak van seksueel geweld.
Eind februari 2014 stelde het Instituut in samenwerking met de betrokken administraties
en verantwoordelijken een stand van zaken op van alle maatregelen die werden
opgenomen in de update van het NAP 2010-2014 die werd goedgekeurd in juni 2013.
Met al deze verschillende werkzaamheden werd rekening gehouden bij het opstellen
van een ontwerp van NAP 2015-2019. Ten slotte werd dit ontwerp voorgelegd en herwerkt
in de loop van verschillende vergaderingen met de vertegenwoordigers van de betrokken
ministeriële kabinetten.
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De strijd tegen gendergerelateerd geweld vormt een transversale materie die
een geïntegreerde aanpak vereist. Het vraagt het engagement van alle politieke
verantwoordelijken, meer bepaald de federale overheid, de gemeenschappen
en de gewesten, evenals de betrokkenheid van talrijke ambtenaren. Gezien hun expertise,
wordt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen belast met het coördineren
van de uitvoering van het NAP, in het licht van artikel 10 van het Verdrag van Istanbul
dat een coördinatieorgaan vereist dat moet instaan voor de tenuitvoerlegging,
de opvolging en de evaluatie van de beleidslijnen en maatregelen ter bestrijding
van gendergerelateerd geweld.
Net als bij de voorgaande plannen zal een interdepartementale groep worden samengesteld. De bedoeling ervan is om alle bij de tenuitvoerlegging van het NAP betrokken
overheidsinstellingen samen te brengen, om zo bij te dragen tot de opvolging, bijwerking
en de uiteindelijke evaluatie ervan. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van
de federale, gewestelijke en gemeenschapinstellingen die betrokken zijn bij de strijd
tegen gendergerelateerd geweld. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze interdepartementale groep.
Daarnaast zal het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ook expertengroepen samenstellen uit vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn op
het terrein, hulporganisaties voor slachtoffers en daders, uit de academische wereld
en specifieke experts (politie, gerechtelijke en psycho-medisch-sociale wereld).
Deze expertengroepen moeten instaan voor de uitwisseling van wetenschappelijke kennis
en goede praktijken. Ze zullen ook als taak hebben om advies te verlenen over de stand
van zaken van de in het NAP voorziene maatregelen en het vaststellen van lacunes.
Er wordt ook een stuurgroep opgericht, bestaande uit de kabinetten van de bij
het actieplan betrokken ministers. Deze is belast met de evaluatie halverwege van
het plan op basis van een voortgangsrapport van de interdepartementale werkgroep.
Deze evaluatie zal vervolgens overgemaakt worden aan het Parlement.
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1. Een geïntegreerd beleid voor de strijd
tegen gendergerelateerd geweld voeren
en kwantitatieve en kwalitatieve gegevens
verzamelen over alle vormen van geweld.
Een algemeen en gecoördineerd beleid voeren
via een efficiënte samenwerking tussen alle partners.
De strijd tegen gendergerelateerd geweld vormt een transversale materie die een geïntegreerde aanpak vereist. Het vraagt het engagement van alle politieke verantwoordelijken
van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, evenals de betrokkenheid
van het lokale bestuur. De samenwerking tussen al deze partners via een institutionele
coördinatie is van essentieel belang voor een efficiënte ontwikkeling van alle
maatregelen.
België is zich ten volle bewust van de noodzaak om efficiënte en verantwoordelijke
controlestructuren op poten te zetten. Daarom bestaat er in België al jaren een interdepartementale groep, die als missie heeft alle actoren te verzamelen die betrokken zijn
in de strijd tegen gendergerelateerd geweld om zo tot een gemeenschappelijk, overlegd
en coherent beleid te komen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de federale,
gewestelijke en gemeenschapsinstellingen die betrokken zijn bij de strijd tegen
gendergeralateerd geweld. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is
verantwoordelijk voor de coördinatie van deze interdepartementale groep.
België zal zich via dit actieplan verbinden tot het uitwerken van een gecoördineerde
en geïntegreerde aanpak. De gemeenschappelijke rondzendbrief betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld (COL4/2006) was alvast een eerste stap in de goede
richting, door het verbeteren van de intersectorale samenwerking tussen justitie,
politie en hulpverlening voorop te stellen. De pilootprojecten die de nadruk leggen op
de multidisciplinaire aanpak en waar er dus een vlotte informatiedoorstroming en overleg
is tussen de verschillende betrokken diensten, bewijzen niet alleen dat slachtoffers beter
opgevangen worden, maar ook dat dossiers efficiënter behandeld worden en dat de kennis
van de problematiek beduidend hoger ligt.
Het is daarom van het grootste belang om bij de bestrijding van alle vormen van
gendergerelateerd geweld multisectorieel te werk te gaan. Verschillende professionelen
komen immers op verschillende domeinen in contact met slachtoffers, daders en hun
familieleden maar geen enkele professional kan in de vaak complexe situaties afzonderlijk
een afdoende oplossing bieden.
Daarom is de rode draad van het beleid voor de strijd tegen gendergerelateerd geweld
in dit actieplan, de multisectoriële en holistische benadering, waarbij het slachtoffer
centraal staat. Een interventie moet worden geformuleerd op maat van het slachtoffer,
waarbij rekening wordt gehouden met de individuele, familiale, sociale, culturele
en economische aspecten, maar ook met de ruimere algemene context.
>>

NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD | 2015-2019

D. PRIORITEITEN
1. EEN GEÏNTEGREERD BELEID VOOR DE STRIJD TEGEN GENDERGERELATEERD GEWELD VOEREN
EN KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE GEGEVENS VERZAMELEN OVER ALLE VORMEN VAN GEWELD
> EEN ALGEMEEN EN GECOÖRDINEERD BELEID VOEREN VIA EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING
TUSSEN ALLE PARTNERS
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Tijdens dit proces moet het belang, de veiligheid en het welzijn van het slachtoffer steeds
in rekening worden gebracht. In die zin is het ook belangrijk om een langetermijn zorg
te bieden aan de slachtoffers en de kinderen die hen vergezellen, om erover te waken dat
ze er terug bovenop komen, zich opnieuw snel kunnen integreren in de maatschappij,
en om te vermijden dat ze opnieuw in een slachtoffersituatie terechtkomen. Het is
essentieel om verder te gaan met de ontwikkeling en implementering van multidisciplinaire diensten die beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle personen die het slachtoffer zijn van geweld, met inbegrip van de specifieke groepen van meest kwetsbare
slachtoffers. Deze multisectoriële aanpak moet, waar nodig, ten minste betrekking
hebben op een doeltreffende coördinatie en samenwerking tussen de politionele
en gerechtelijke diensten en slachtofferhulp (met inbegrip van de vluchthuizen,
de psychosociale hulpdiensten en de juridische bijstand) en de gezondheidsdiensten.
In dit kader is het ook van belang een cartografie uit te tekenen van nieuwe mogelijke
betrokken partners zoals ocmw’s, mutualiteiten, …
Het samenwerken van zoveel mogelijk betrokken partners kan zich concretiseren
via samenwerkings- en/of interventieprotocollen tussen verschillende diensten,
zowel op federaal, deelstatelijk als lokaal niveau. Overleg- en uitwisselingsstructuren
tussen professionals die betrokken zijn bij de bestrijding van gendergerelateerd geweld
blijken een vereiste te zijn om een sterk functionerend netwerk op het terrein te
kunnen uitwerken. De provinciale coördinatiestructuren/lokale besturen spelen hierin
een belangrijke rol. Zij zijn immers het verbindingspunt tussen het terrein en de politieke
wereld. Ze staan regelmatig in contact met de verenigingen, drukkingsgroepen
en deskundigen ter zake en gaan dagelijks om met deze problematiek. Zij verzekeren
tevens de verspreiding van initiatieven van de federale overheid en de deelstaten op
lokaal niveau. Vaak liggen zij ook aan de basis van vernieuwende pilootprojecten.
Eén van die vernieuwende projecten inzake de strijd tegen intrafamilaal geweld is
het CO3 ‘veilig huis’ project in Antwerpen (CO3 project). Dit eerste multidisciplinaire
initiatief rond partnergeweld staat voor ‘cliëntcentrale organisatie met drie partners’
waarin het gezin, centraal staat. De drie partners, politie en justitie, de hulpverleningsen zorgsector en de lokale besturen, werken via een ketenmodel samen zodat hun
verschillende werkzaamheden op elkaar worden afgestemd in een gezamenlijk plan van
aanpak dat uitgaat van een gezamenlijke riscicotaxatie, casusoverleg en casuscoördinatie.
Er wordt bovendien op een holistische manier gewerkt: er wordt niet enkel aandacht
besteed aan de geweldfeiten, maar ook aan de achterliggende problemen zoals
middelenmisbruik, een precaire verblijfssituatie, stress, slechte woonomstandigheden,
alsook aan de bevordering van de beschermende factoren.
Dit actieplan wil bekijken hoe dergelijke positieve pilootprojecten in de strijd tegen
intrafamiliaal geweld verder kunnen geïmplementeerd worden.
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Gegevens verzamelen en kwalitatief
en kwantitatief onderzoek uitvoeren
Het effectief en efficiënte bestrijden van gendergerelateerd geweld kan enkel door
een goede kennis en goede communicatie rond de prevalentie van het fenomeen.
Dit actieplan heeft als doelstelling om naar geslacht en leeftijd uitgesplitste kwalitatieve
en kwantitatieve gegevens te verzamelen, maar ook werk te maken van het harmoniseren
van de bestaande gegevens. Daarnaast streeft dit plan ook naar het ontwikkelen
van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren om de perceptie en het begrip van het
fenomeen te verbeteren en de impact van de acties op slachtoffers en daders te evalueren.
Naast kwantitatieve cijfergegevens, zal permanent onderzoek naar gendergerelateerd
geweld worden gevoerd om een beter beeld te krijgen van de onderliggende oorzaken
en de gevolgen, van het daderprofiel, van de frequentie en de veroordelingsgraad,
alsook van de doeltreffendheid van de maatregelen, de protectieve factoren
en recidivegraad en -oorzaken.
Er zullen dus nieuwe cijfers over de prevalentie, oorzaken en gevolgen van geweld
verzameld, geanalyseerd en verspreid worden, in het bijzonder door middel van
de volgende maatregelen:
1.

2.
3.

4.

5.

Nieuwe prevalentieonderzoeken starten over de ervaringen
inzake fysiek, psychologisch en seksueel geweld, gebaseerd
op de methodologie van het Europees FRA onderzoek rond geweld
op vrouwen.
Een studie starten inzake daderprofilering en recidive
bij ‘partnergeweld’.
Een diepgaand onderzoek voeren naar de reikwijdte van geweld
tegen vrouwen en jonge meisjes met een handicap, in samenwerking
met de verenigingen van mensen met een handicap en de universiteitssector.
Een wetenschappelijk kwalitatief onderzoek voeren naar de prevalentie
van mannelijke slachtoffers van partner- en seksueel geweld om
de omvang van het probleem en hun feitelijke behoeften te kunnen
bepalen.
In het kader van gendermainstreaming zullen de betrokken
instellingen inspanningen leveren om genderstatistieken
te verzamelen over alle vormen van geweld die in het onderhevig NAP
omvat worden. Deze gegevens zullen systematisch bezorgd worden aan
het IGVM die hiervoor een speciaal mandaat verkrijgt. Het IGVM zal,
in dit kader, een gendermatrix ter zake uitwerken.
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Efficiënte samenwerking met niet-gouvernementele
organisaties en het maatschappelijk middenveld
Het NAP zal de directe en constructieve deelname van het maatschappelijk middenveld
aan de uitwerking ondersteunen, de implementatie en de opvolging van de ingevoerde
maatregelen en strategieën.
In eerste instantie werden de verschillende groepen van (terrein)deskundigen,
het verenigingsleven, en de academische wereld geraadpleegd door het Instituut voor
de gelijkheid van vrouwen en mannen, bij de uitwerking van het ontwerp van het NAP,
zodat het zo dicht mogelijk bij de problemen uit de realiteit aansluit. Deze groepen van
deskundigen zullen ook betrokken worden bij het uitwerken van de acties in het kader
van dit actieplan, en zullen, daar waar nodig, voorafgaand geconsulteerd worden.
Doorheen het NAP, verbindt België zich er dan ook toe om op elk niveau het werk van
de relevante niet-gouvernementele organisaties en het maatschappelijk middenveld
te ondersteunen en om eveneens een efficiënte samenwerking met deze organisaties
te blijven ontwikkelen.
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2. Geweld voorkomen
Sensibiliseringsacties voor het grote publiek
of doelgroepen
Sinds vele jaren worden zowel op federaal niveau als op het niveau van de gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten, grote inspanningen geleverd om
het taboe op geweld te doorbreken en om de slachtoffers en de daders te informeren over
en te begeleiden met beschikbare actiemiddelen.
Geweld kan alleen maar efficiënt worden bestreden en voorkomen door een totaal
engagement van de hele samenleving. Het is van essentieel belang dat elke burger die
het slachtoffer, de getuige of de dader is, geïnformeerd is over de verschillende manieren
waarop moet worden gehandeld wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met geweld.
Sensibiliseringscampagnes of –programma’s naar het grote publiek toe zijn daarom
van essentieel belang.
Maar het is ook belangrijk specifieke doelgroepen, die meer geconfronteerd worden met
een bepaalde vorm van gendergerelateerd geweld, te sensibiliseren. Hiervoor is een nauwe
en concrete samenwerking met de terreindeskundigen nodig.
Specifieke sensibiliseringsacties inzake seksueel geweld zullen in dit NAP een bijzondere
aandacht krijgen. Hierbij zal vooral gefocust worden op het aanmoedigen van slachtoffers
om tijdig de feiten aan te geven opdat de bewijsvoering en hulpverlening zo efficiënt
en zo snel mogelijk kan worden opgestart.
De professionals die mogelijks in contact komen met de slachtoffers of daders van
gendergeralateerd geweld hebben eveneens een cruciale rol te spelen. Het is heel
belangrijk dat zij in staat zijn slachtoffers en potentiële slachtoffers te identificeren,
hen de gepaste steun te kunnen bieden en hen, indien gewenst, te kunnen doorverwijzen
naar de bevoegde diensten.
>>
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Om het aangeven van het geweld, ongeacht de vorm ervan en ongeacht de plaats waar
het plaatsvindt, en de preventie van geweld te bevorderen zullen met name de volgende
maatregelen worden genomen:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Sensibiliseringscampagnes organiseren ter gelegenheid van
de internationale dag tegen geweld op vrouwen op 25 november,
de internationale dag tegen VGV op 6 februari en V-Day op 14 februari.
Sensibiliseringscampagnes organiseren rond de strijd tegen seksisme
en stereotypering als een vorm van preventie van gendergerelateerd
geweld.
Opstarten van campagnes gericht aan en uitgewerkt met (jonge)
mannen om hun bijdrage in de strijd tegen gendergerelateerd geweld
aan te moedigen.
Ontwikkelen van sensibiliserings- en preventieprojecten naar jongeren
toe rond geweld in liefdesrelaties.
Sensibiliseren van etnisch-culturele minderheden over
gendergeralateerd geweld en de mogelijke aanpak en hulpaanbod.
Systematisch het brede publiek sensibiliseren en inlichten inzake
bepaalde vormen van gendergerelateerd geweld via de websites
www.partnergeweld.be, www.verkrachting.be, www.1712.be,
www.ecouteviolencesconjugales.be, enz.

Opleidingsacties over de gelijkheid
van vrouwen en mannen
De bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de strijd tegen geweld
in liefdesrelaties moet vanaf jonge leeftijd aangekaart worden en tijdens het hele
onderwijsproces worden herhaald, zodat kinderen en adolescenten ten volle kunnen
deelnemen aan een samenleving met meer gendergelijkheid en zich bewust worden
van het ontoelaatbare karakter van gewelddadig gedrag.
Ons onderwijssysteem speelt een primordiale rol bij de preventie van gewelddadig
gedrag. Onder andere in het versterken van de weerbaarheid van studenten kunnen zij
een rol spelen. Het aanmoedigen van deze principes op zeer jonge leeftijd stimuleert
een zo ruim mogelijke primaire preventie van gendergerelateerd geweld over het gehele
onderwijssysteem.
De seksuele, relationele en reproductieve opvoeding en de primaire preventie in scholen
inzake gezond seksueel gedrag bij jongeren, zullen dan ook versterkt worden.
Daarenboven zullen maatregelen ontwikkeld worden in het onderwijs die seksistische
stereotypen vermijden en een cultuur bevordert van gendergelijkheid en respect voor
de mensenrechten en geweldloosheid. Bovendien moeten deze principes gepromoot
worden zowel in de informele educatieve structuren als in de sportieve, culturele
en vrijetijdsstructuren, alsook in de media.
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Opleiding van professionals

Sensibilisering alleen is onvoldoende om geweld te voorkomen. De organisatie van
opleidingen over deze problematiek is een essentiële pijler in het beleid om de specifieke
groepen die geconfronteerd worden met slachtoffers en daders van gewelddaden op
een eenduidige, heldere en precieze manier te informeren.
Bij sommige interveniënten kan er bijvoorbeeld een verkeerd begrip of verwarring zijn
over conflicten binnen een koppel of partnergeweld. Daarnaast weet men ook niet altijd
hoe slachtoffers van gendergerelateerd geweld op te vangen en te begeleiden, zeker met
betrekking tot seksueel geweld, waar er nood is aan vaardigheden om om te kunnen
gaan met het post-traumatisch stresssyndroom. Een betere kennis en sensibilisering van
de problematiek, betere vaardigheden in het opsporen van het geweld en een efficiënte
opvang van de slachtoffers dragen bij tot een betere ondersteuning. Bovendien speelt
het verzamelen van medische, psychologische of juridische bewijzen vaak een centrale rol
in de aanhouding en veroordeling van de daders.
Een ander aandachtspunt voor de opleidingen is het ontwikkelen van interculturele
vaardigheden, zeker in verband met gendergerelateerd geweld tegen migranten,
eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken.
Bepaalde misdrijven zijn zo specifiek dat slachtoffers enkel en alleen kunnen geholpen
en gehoord worden door daartoe specifiek getrainde personen.
Ook hier is het essentieel om het multidisciplinaire en intersectorale karakter te
onderstrepen. Ze moeten hen toelaten om samen te werken met andere professionals
in een groot aantal verschillende domeinen. In deze opleidingen zullen aandacht
besteed worden aan de multidisciplinaire benadering van gendergerelateerd geweld
om de effectieve doorverwijzing en coördinatie te verzekeren.
Wat betreft seksueel geweld, zullen er meer inspanningen geleverd worden om
de opleiding van de politionele en justitiële sector te versterken (het eerste verhoor
van volwassen slachtoffers van zedendelicten, het gebruik van de seksuele agressieset,
enz). Er zullen meer doorgedreven opleidingen beschikbaar worden voor alle andere
betrokken professionals in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, gynaecologen,
urologen, verplegers, etc. Dit is een specifieke opvolging van de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie, die bijzondere aandacht vraagt voor het verbeteren van
de opleiding van alle gezondheidsverstrekkers rond seksueel geweld.
>>
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België engageert zich dus tot het invoeren, ontwikkelen en versterken van de opleidingen
voor professionals die in contact kunnen komen met slachtoffers of daders van
gendergerelateerd geweld, door het nemen van de volgende maatregelen:

		Initiële opleiding
		

Streven naar een draagvlak om in de initiële opleiding voor alle
categorieën van de als relevant beschouwde toekomstige professionals
de kennis van verschillende vormen van gendergerelateerd geweld op
te nemen.
		

		Basisopleiding
		

Streven naar een draagvlak om in de basisopleiding van de categorieën
van gespecialiseerde beroepen (psycho-medisch-sociale, politionele,
gerechtelijke, enz.) de kennis van de verschillende vormen van
gendergerelateerd geweld op te nemen via mogelijke bijkomende
vormingsdagen.
		

		Voortgezette opleiding
1.

Streven naar het organiseren van specifieke voortgezette en aparte
opleidingen voor gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld,
partnergeweld, seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking
voor professionals uit de betrokken sectoren (psycho-medisch-sociale,
politionele, gerechtelijke, enz.). Voor al deze voortgezette opleidingen
zullen methodische kaders uitgewerkt worden per geweldsvorm
en per doelgroep. Deze opleidingen zullen interdisciplinair, interinstitutioneel en multicultureel georganiseerd worden en rekening
houden met de bestaande (risicotaxatie)instrumenten en meldcodes.
2.
Aanmoedigen van de integratie van de specifieke voortgezette
opleiding ‘zedenmisdrijven’ in alle politiescholen.
3.
Een nieuwe verplichte diepgaande opleiding van 2 dagen over
partnergeweld voor de gerechtelijke stagiairs van het tweede jaar.
4.
Voortzetten van de opleiding train the trainers in de ziekenhuizen
over partnergeweld en seksueel geweld.
5.
Onderzoeken van de noodzaak om een specifieke opleiding op
te zetten tot forensisch expert om de letsels van ‘seksueel geweld’
en ‘partnergeweld’ te herkennen.
6.
Organisatie van vormingen voor huisartsen op basis van
de aanbevelingen voor de aanpak van partnergeweld.
7.
Expertise deling en netwerking met het oog op een kwaliteitsvolle
ondersteuning van en doorverwijzing door de 1712-medewerkers
en de 106 medewerkers.
8.
Professionals werkzaam in het opvangnetwerk van FEDASIL
vorming geven inzake de problematiek van VGV en seksueel geweld,
met specifieke aandacht voor de prevalentie en gevolgen, risicotaxatieen management.
		
		>>
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		Specifieke tools
1.

2.
3.

4.

Binnen het globaal methodisch kader voor de aanpak van geweld
en misbruik door de CAW’s een luik rond partnergeweld en een luik
rond kinderen die getuigen zijn van geweld opnemen.
Ter beschikking stellen van risicotaxatieinstrumenten en meldcodes
inzake gendergerelateerd geweld aan betrokken professionals.
Aanbevelingen inzake de aanpak van seksueel geweld uitschrijven
naar de artsen toe, naar analogie met de aanbevelingen ter zake rond
partnergeweld.
Opvolgen van het project Mechelen in het kader van de creatie van
een lokaal expertisecentrum eergerelateerd geweld en dit met het oog
op een mogelijkse landelijke uitrol. In dit kader ook de problematiek
van loverboys integreren.

Preventieprogramma’s voor interventie
en behandeling van daders
De maatregelen die worden genomen tegen daders van gendergerelateerd geweld moeten
efficiënt zijn en indien nodig moeten behandelingsmogelijkheden worden voorgesteld
om te vermijden dat dit geweld zich nog voordoet.
De bestaande preventieprogramma’s voor interventie en behandeling van daders
van partnergeweld zullen daarom op elkaar worden afgestemd en versterkt binnen
het beschikbare budgettaire kader om te zorgen voor een gepaste behandeling, zowel op
vrijwillige basis als onder gerechtelijke dwang, als in de penitentiaire inrichtingen.
De behandelingsprogramma’s om recidive van daders van strafbare feiten te voorkomen,
in het bijzonder van overtredingen van seksuele aard, zullen vertrekkende vanuit
de evaluatie van de samenwerkingsakkoorden inzake de begeleiding en behandeling
van daders van seksueel misbruik eveneens op elkaar worden afgestemd.
In al deze preventie- en behandelingsprogramma’s voor daders is het cruciaal
dat de informatiedeling naar en de veiligheid, de ondersteuning en de basisrechten
van slachtoffers een prioriteit vormen. In de ontwikkeling van dergelijke programma’s zal
er over gewaakt worden dat er samengewerkt wordt met diensten die gespecialiseerd zijn
in de ondersteuning van slachtoffers.
>>
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1.

2.
3.

4.

Een inventaris opstellen van de beschikbare programma’s (justitiële
(gevangenissen incluis) en niet justitiële) en opvangplaatsen voor
plegers.
Op basis van een evaluatie het aanbod voor daderprogramma’s binnen
het beschikbare budget op elkaar afstemmen.
Nagaan hoe het hulpaanbod voor seksuele delinquenten
kan gestroomlijnd worden, vertrekkend van de aanbevelingen
van het evaluatierapport van de samenwerkingsakkoorden inzake
de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik.
De toegankelijkheid van personen met een mentale beperking tot
de hulp- en behandelingsprogramma’s voor daders van seksueel geweld
verbeteren.

Deelname van de privé- en overheidssectoren
en de media
De privésector, de overheidssector, de sector van de informatie- en communicatietechnologieën en de media moeten betrokken worden bij de strijd tegen gendergerelateerd
geweld, met name via de uitwerking van richtlijnen en zelfreguleringsnormen.
De werkplaats kan een significante bijdrage leveren in de strijd tegen partnergeweld.
Of men het nu ethisch, logisch of economisch bekijkt, iedereen kan en zal er baat
bij hebben.
De rol die de privésector kan spelen zal onderzocht worden in het beleid in de strijd tegen
gendergerelateerd geweld, met name door een financiële ondersteuning aan verschillende
initiatieven, door de uitwerking van partnerschappen met het verenigingsleven,
door sensibiliseringsacties bij personeelsleden, enz.
De overheidssector draagt eveneens bij tot de preventie van geweld, onder andere via
projecten ter verbetering van de veiligheid van personen op openbare plaatsen en in het
openbaar vervoer. De mogelijkheid om in de toekomstige beheersovereenkomsten
met de NMBS en de metro- en bus vervoersmaatschappijen strategische, operationele
doelstellingen, alsook concrete acties te laten opnemen inzake aandacht voor de preventie
van seksuele intimidatie/ongewenst seksueel gedrag en seksueel grensoverschrijdend
gedrag in het openbaar vervoer zal eveneens onderzocht worden.
De gelijkheid van vrouwen en mannen, de strijd tegen discriminatie en de strijd tegen
geweld zullen onder de aandacht worden gebracht binnen de algemene doelstellingen
die de openbare zender wil bevorderen in zijn specifieke programma’s en audiovisuele
informatiecontent, evenals op een transversale manier in zijn volledig mediabeleid.
>>
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De volgende maatregelen zullen genomen worden:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

In de volgende beheerscontracten van de RTBF/VRT aandacht hebben
voor het sensibiliseren van het grote publiek rond gendergerelateerd
geweld.
De strijd tegen seksisme in de media in de aanbevelingen rond
voortgezette ‘media-opleidingen’ (missie van de hoge raad voor
de mediaopleidingen) inschrijven.
Gedragscodes voor professionals in de media opstellen in verband
met gendergerelateerd geweld en dit in samenwerking met de Raad
voor Journalistiek en de Conseil de déontologie journalistique.
Sensibiliseren van de bestaande partners binnen ondernemingen
en de overheidsbedrijven.
Opstellen van een lijst van en door ondernemingen ontwikkelde goede
praktijken ter bestrijding en preventie van gendergerelateerd geweld.
Opnemen van sensibiliseringsprogramma’s rond de strijd tegen
gendergerelateerd geweld en seksueel overschrijdend gedrag in
de toekomstige beheerscontracten met de NMBS en de metro- en bus
vervoersmaatschappijen.
Samenwerken met reisbureaus/reisindustrie en sensibiliseringscampagnes voeren om toeristen bewust te maken van de problematiek
van sekstoerisme (en dit in samenwerking met EPCAT en De Federatie
van de Toeristische Industrie) en de bestaande website verruimen
(www.ikzegstop.be).
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3. De slachtoffers beschermen en ondersteunen
De slachtoffers informeren

Er moet adequate informatie beschikbaar zijn voor de slachtoffers van gendergerelateerd
geweld in een taal die ze begrijpen. Deze informatie gaat in het bijzonder over de wettelijke maatregelen, de hulpdiensten en de opvangmogelijkheden voor slachtoffers. Het is
onder meer belangrijk om gerichte informatiecampagnes te voeren die slachtoffers ertoe
aanzetten om aangifte te doen, klacht in te dienen of hen informeren over welke rechten
zij beschikken.
Alleen met een zo ruim mogelijke en continue informatieverspreiding over de ernst van
de problematiek kan men de slachtoffers aanzetten tot herkenning van hun problematiek
en hen aanzetten tot actie. Door slachtoffers te informeren kunnen zij het onderwerp
aankaarten en kunnen zij worden aangespoord om deze gewelddaden aan te geven
wanneer ze zich voordoen.
Naast het ontwikkelen van nieuwe informatietools, met nadruk op de meertaligheid van
de tools die bestemd zijn voor migrantenvrouwen en –mannen, zullen ook de verschillende
informeringsmaatregelen, die reeds op federaal, gemeenschaps- en gewestelijk niveau
werden ingevoerd (folders, brochures, internetsites enz.), worden versterkt.
De volgende maatregelen zullen genomen worden:
1.

2.
3.

4.

5.

Informeren van herenigde partners met betrekking tot de bestaande
(hulp)structuren en programma’s in het kader van integratie en hulp
bij geweld.
Slachtoffers van seksueel geweld sensibiliseren om zo snel mogelijk
na de feiten aangifte te doen bij de politie.
Verspreiding van de ‘preventiekit’ VGV in scholen, ziekenhuizen,
de ONE/Kind en Gezin/Kaleido, PSE-diensten en PMS-centra, CLB’s,
de SAJ, de SPJ, enz.
Een opleiding inzake de genderdimensie, seksuele en reproductieve
rechten, bestaande hulpverlening en bestaande strafwetgeving
(partnergeweld, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale
verminking) en sensibilisering rond aspecten van gendergerelateerd
geweld opnemen in het traject voor nieuwkomers, inclusief praktische
informatie om vrouwen beter te wapenen tegen gendergerelateerd
geweld.
Maatregelen uitwerken voor het terbeschikking stellen van meertalige
informatietools voor migrantenvrouwen en –mannen.
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Aangepaste algemene ondersteuningsdiensten

Er moeten toegankelijke diensten beschikbaar zijn voor slachtoffers van
gendergeralateerd 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. Deze diensten zullen
meer aandacht besteden aan de methodiek van ‘outreachtend’ werken, waarbij actief
ingezet wordt op het leggen van contact met de potentiele doelgroep.
Ook zullen 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.
In dit hoofdstuk zal de nadruk gelegd worden op ambulante diensten die normaal
niet specifiek gewijd zijn aan slachtoffers van gendergerelateerd geweld, maar die hen
niettemin kunnen opvangen en doorverwijzen.
De volgende maatregelen zullen genomen worden:
1.

2.

3.

4.

5.

Het uitwisselen van informatie over reeds bestaande projecten
en opstarten van pilootprojecten in verband met Family Justice
Centers, waar slachtoffers van gendergerelateerd geweld en van
huiselijk geweld op 1 plaats toegang hebben tot een waaier aan
noodzakelijke politionele, gerechtelijke en hulpverleningsdiensten.
Organiseren van een ‘cel of een referentiepersoon partnergeweld’
binnen de verschillende Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijnswerk.
In het kader van de opdrachten van de ONE/Kind en Gezin/Kaleido
een preventieprogramma voor vrouwelijke genitale verminking
ontwikkelen.
Evalueren en actualiseren van het samenwerkingsakkoord tussen
de federale Staat (Binnenlandse Zaken en Justitie) en de Vlaamse
Gemeenschap inzake slachtofferzorg van 7 april 1998.
Evalueren van de drie protocolakkoorden inzake slachtofferhulp
die op 5 juni 2009 werden afgesloten tussen enerzijds de federale
Staat en anderzijds de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest,
de Duitse Gemeenschap, en, voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap,
de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie (BS 5 juli 2009).
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Gespecialiseerde ondersteuningsdiensten
en voldoende en gepaste opvangplaatsen
Het is belangrijk om er, op basis van een adequate geografische spreiding, voor te zorgen
dat diensten voor onmiddellijke hulpverlening, op korte en lange termijn, ter beschikking
staan voor elk slachtoffer van eender welke vorm van gendergerelateerd geweld.
Er bestaat momenteel vooral gespecialiseerde opvang voor slachtoffers van partnergeweld.
Slachtoffers van andere vormen van gendergerelateerd geweld zoals gedwongen
huwelijken of eergerelateerd geweld hebben echter geen toegang tot specifieke
ondersteuning. In de bestaande opvangcentra voor slachtoffers van partnergeweld
kunnen uiteraard ook slachtoffers van elke andere vorm van gendergerelateerd terecht.
Maar de verschillende wetenschappelijke onderzoeken die hierover werden gevoerd,
bewijzen echter dat dit soort van gespecialiseerde ondersteuning wel noodzakelijk is.
De toegankelijkheid van hulp- en opvangdiensten voor personen van vreemde origine
zal eveneens worden verbeterd. Vaak kennen zij de bestaande structuren niet of onvoldoende en worden ze geconfronteerd met (voornamelijk taalkundige) hindernissen.
In dit kader, zal erover gewaakt worden dat de ambulante diensten die beschikken over
een belangrijke interculturele expertise hierin worden ingeschakeld en dat er bij deze
doelgroep een gerichte sensibiliserings- en informatiecampagne worden gevoerd.
Er moeten tevens voldoende en gemakkelijk toegankelijke vluchthuizen voorzien worden
om slachtoffers van gendergerelateerd geweld, in het bijzonder vrouwen en hun kinderen,
een veilig onderkomen te bieden en hen op een proactieve wijze te helpen. Volgens de
minimumnormen voor bijstandsdiensten die door de Raad van Europa werden opgesteld,
moet er per 10.000 inwoners opvang zijn voor één familie (een plaats waar een vrouw
en haar kinderen terechtkunnen).
Daarom moet er gezorgd worden dat het aantal opvangplaatsen aangepast worden
en de bestaande behoeften. In dit kader, zal er bekeken worden of er specifieke
en aangepaste opvang voor slachtoffers van gedwongen huwelijken en eergerelateerd
geweld nodig is.
Tenslotte zal er ook nagegaan worden of er nood is aan opvangplaatsen
specifiek voor mannelijke slachtoffers van gendergerelateerd geweld, in het bijzonder
van partnergeweld.
De volgende maatregelen zullen genomen worden:
1.

Voorzien in een mogelijkse uitbreiding van de financiering
van de bestaande opvanghuizen voor volwassenen in moeilijkheden
gespecialiseerd in de opvang van geweldslachtoffers, naar andere
opvang- en verblijftehuizen.
2.
Het bestaande hulpaanbod beter toegankelijk maken en bestendigen
voor migranten en andere kwetsbare groepen die het slachtoffer zijn
van gendergerelateerd geweld, door deze voorzieningen te versterken.
		
		>>
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

Inzake de opvang en begeleiding van slachtoffers van geweld bouwen
de CAW hun (residentieel) aanbod uit, rekening houdend met de
beschikbare middelen en op basis van welzijnsnoden en –behoeften
binnen het werkingsgebied.
Uitwerken van een onderzoek naar de behoefte van opvang van
mannelijke slachtoffers van partnergeweld.
Een decreet opstellen voor de bestendiging van de ambulante diensten
die gespecialiseerd zijn in de hulp aan slachtoffers van partnergeweld.
Projecten voor de opvang van slachtoffers van eergerelateerd geweld
evalueren.
Uitvoering van het Waals decreet van 27 maart 2014 tot oprichting van
zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen door
het aannemen van een besluit van de Waalse regering.
Voorzien in een hulpverleningsaanbod voor slachtoffers van loverboys.

Telefoonpermanentie

Op dit moment, bestaat er in België geen specifiek nationaal telefoonnummer waar
slachtoffers van gendergerelateerd geweld 24 uur per dag, 7 dagen op 7, terechtkunnen.
Op regioniaal niveau bestaat dit wel (106, 107, 108), maar die zijn bedoeld voor elke vorm
van sociale moeilijkheden of persoonlijke problemen waar iemand mee geconfronteerd
kan worden.
Er bestaat wel een specifiek gratis nummer voor partnergeweld (0800/30.030) langs
Franstalige zijde en een noodnummer (1712) voor elke vorm van geweld (partnergeweld,
kindermishandeling, geweld tegen ouderen) langs Nederlandstalige zijde. Sinds kort
bestaat er ook een telefoonpermanentie (0800/90.901) langs Franstalige zijde
voor gedwongen huwelijken.
Al deze nummers zijn echter niet 24/7 toegankelijk. De toegankelijkheid van deze
nummers zal uitgebreid worden om op elk moment een noodnummer beschikbaar
te hebben, om de bellers in alle vertrouwelijkheid op elk ogenblik van de dag over
alle vormen van gendergerelateerd geweld te kunnen adviseren.
De volgende maatregelen zullen genomen worden:
1.
2.

3.

De bestaande telefonische eerstelijnshulpverlening uitbreiden en/of
hen toegankelijker maken opdat ze 24/24 en 7/7 beschikbaar zijn.
Vergroten van de bekendheid, de bereikbaarheid en toegankelijkheid
van 1712 en 0800/30.030, onder meer via sensibiliseringscampagnes,
via het kind-vriendelijker maken van de website en via het verruimen
van de toegangsmogelijkheden tot 1712 en 0800/30.030 voor mensen
met een beperking.
De bestaande telefonische eerstelijnshulpverlening uitbreiden naar
een chatsysteem.
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De slachtoffers van seksueel geweld ondersteunen

Het Verdrag van Istanbul vraagt centra voor gespecialiseerde dringende hulpverlening te
voorzien omdat deze toelaten om:
-

-

duurzame hulp te bieden in de vorm van adviezen en therapie,
met individuele gesprekken, praatgroepen en doorkoppeling naar
andere diensten;
slachtoffers te ondersteunen bij het verloop van juridische procedures
door hun juridische bijstand en praktische hulp te bieden.

Het Verdrag wijst op de noodzaak van het oprichten van multidisciplinaire centra
voor eerste hulp aan slachtoffers van seksueel geweld die gespecialiseerd zijn in
het aanbieden van acute eerste medische zorgen, forensische analyse, traumazorg
en slachtofferhulp. Het Verdrag meldt dat er voor elke 200.000 inwoners en geografisch
verspreid een centrum beschikbaar moet zijn dat zowel toegankelijk is voor slachtoffers
in stedelijke als in landelijke zones. Daarom werd er reeds een haalbaarheidsstudie
gelanceerd over de oprichting van ‘sexual assault referral centres’ in België.
In de ziekenhuizen moet er immers 24 uur per dag en 7 dagen per week een permanentie
worden verzekerd door personeel dat gespecialiseerd is in het opvangen van slachtoffers
van seksueel geweld. Het is van belang dat er in die ziekenhuizen zoveel mogelijk
multidisciplinaire teams ontwikkeld worden die slachtoffers van seksueel geweld
adequaat opvangen en de seksuele agressie set op een correcte manier kunnen afnemen.
Op basis van de resultaten van de bovenvernoemde haalbaarheidsstudie, zal er een ‘SARC’
pilootproject gelanceerd worden. Eveneens zal onderzocht worden of er een specifieke
interuniversitaire opleiding moet gelanceerd worden rond traumatologie na seksueel
geweld. Daarnaast zal er een deskundigenlijst van psychologen die gespecialiseerd
zijn in trauma’s in verband met seksueel geweld worden opgesteld, die beschikbaar zal
gemaakt worden voor slachtoffers van seksueel geweld.
De volgende maatregelen zullen genomen worden:
1.

2.

3.

Een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar het opstarten van sexual
assault referral centres (SARC’s) in België. Aan de hand van
de resultaten van de haalbaarheidsstudie, een pilootproject SARC
opstellen, waar specifiek opgeleid personeel inzake seksueel geweld
24/7 ter beschikking staat.
In het kader van de haalbaarheidsstudie van de SARC’s, nagaan hoe
een specifieke interuniversitaire opleiding inzake traumapsychologen
rond seksueel geweld kan opgestart worden. Daarnaast zal er
een deskundigenlijst van traumapsychologen worden opgesteld
die beschikbaar zullen gemaakt worden voor slachtoffers van seksueel
geweld, via de verschillende professionele kanalen.
Uitbreiding van het aantal samenwerkingsprotocollen tussen parket
en ziekenhuis m.b.t. het gebruik van de set ‘seksuele agressie’, en dit
formaliseren in de omzendbrief betreffende de SAS (COL 10/2005).

		>>
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4.
Valideren en formaliseren van het medisch attest ‘seksueel geweld’,
onder meer via de werkzaamheden van het college PG in het kader
van de herziening van de rondzendbrief betreffende de set seksuele
agressie (COL 10/2005).
5.
Verbeteren van de opvang van slachtoffers van seksueel
geweld bij de huisartsen doordat zij de signalen kunnen
herkennen, het geweld bespreekbaar kunnen maken en adequaat
kunnen doorverwijzen.

De kinderen die blootgesteld zijn aan gendergerelateerd
geweld beschermen en ondersteunen
De rechten en noden van kinderen die blootgesteld zijn aan om het even welke vorm
van gendergerelateerd geweld moeten in aanmerking worden genomen bij het bieden van
bescherming en ondersteuning aan slachtoffers. In het bijzonder moet er aan de leeftijd
van het kind aangepaste psychosociale hulp voorzien worden, rekening houdende
met de belangen van het kind. Dit is een belangrijk onderdeel in de multidisciplinaire
holistische benadering.
Volgens het onderzoek over geweld tegen vrouwen, dat op Europees niveau werd
uitgevoerd door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, geeft 73% van
de vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld door hun huidige of vroegere partner aan
dat de kinderen die bij hen wonen zich bewust waren van dit geweld.
Meerdere studies wijzen er eveneens op dat de blootstelling aan dergelijk geweld ernstige
negatieve gevolgen kan hebben op de ontwikkeling van een kind. Deze onderzoeken
vermelden diverse problemen die veroorzaakt kunnen worden bij deze kinderen.
Stoornissen als depressie en angst, gevoelens van triestheid en onrust, een grotere
afhankelijkheid van volwassenen, een geringer zelfbeeld, leerstoornissen, en niet
te vergeten een groter aantal gezondheidsproblemen, komen maar al te vaak voor.
Deze kinderen moeten kunnen genieten van een posttraumatische opvang, begeleiding
en opvolging binnen de instantie waarin ze zich bevinden. De kwaliteit van de begeleiding die zij onmiddellijk na de feiten ontvangen, speelt een cruciale rol in hun verdere
ontwikkeling.
De nadruk zal dus worden gelegd op de verbetering van de opleiding voor de begeleiding
van deze kinderen. Tenslotte zullen er ook in het onderwijs maatregelen genomen worden
om dergelijke blootstelling op te sporen en aan te pakken.
>>
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De volgende maatregelen zullen genomen worden:
1.

2.

3.

4.

Verderzetten van het hulpaanbod voor kinderen blootgesteld
aan geweld en vorming organiseren om de jeugdhulpactoren
te ondersteunen in het omgaan met situaties van verontrusting.
Sensibiliseren van het verenigingsleven en scholen en professionals
die in contact komen met kinderen rond het herkennen van signalen
en het adequaat doorverwijzen van aan huiselijk geweld blootgestelde
kinderen.
Ondersteunen van voorzieningen en organisaties binnen welzijn,
onderwijs, jeugd en sport in het realiseren van een gericht proactief
en reactief integriteitsbeleid.
Verplichte kennismaking met scheidingsbemiddeling en het opstellen
van een ouderschapsplan, wanneer een echtscheiding zich aandient
en er kinderen zijn. In het bijzonder zal er aandacht besteed worden
aan het fenomeen van kinderen blootgesteld aan huiselijk geweld in
het kader van echtscheidingsbemiddeling.

De melding van gewelddaden door professionals

Gezien de verantwoordelijkheid van de maatschappij in zijn geheel tegenover
gendergeralateerd geweld, moet iedereen, die getuige is van een gewelddaad of ernstige
redenen heeft om te denken dat een dergelijke daad zou kunnen zijn gesteld of vreest
voor nieuwe gewelddaden, worden aangemoedigd om dit aan de bevoegde organisaties
of instanties te melden. Vertrouwelijkheidsregels van professionals mogen hier geen
hindernis vormen. Het belang van een vroegtijdige detectie zal een prioriteit zijn van
dit NAP.
In België heeft de wet van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 458 bis van
het Strafwetboek de lijst van strafbare feiten uitgebreid volgens dewelke de houders van
een beroepsgeheim over een afgebakend en voorwaardelijk spreekrecht beschikken om
feiten van huiselijk geweld bij de procureur des Konings te kunnen melden. Deze bepaling
is op 1 maart 2013 in werking getreden.
In het kader van hun opleiding krijgen de nieuwe bijstandsprofessionals (met name die
van sociaal assistenten, psychologen en artsen) een beperkt zicht op het beroepsgeheim
en het spreekrecht. De opleiding ter zake zal dus worden aangepast aan de nieuwe
wetgevende mogelijkheden.
>>
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Maar de opheffing van het beroepsgeheim en de melding van daden van huiselijk geweld,
doen bij de interveniënten talrijke vragen rijzen zoals de afweging van de verplichting
tot het naleven van het beroepsgeheim en de wil om een persoon in nood bij te staan.
Er zullen daarom speciale richtlijnen uitgewerkt worden inzake de aanpak van alle
vormen van gendergerelateerd geweld voor professionals die een beroepsgeheim hebben.
Het Nederlandse model dat geïnstalleerd werd door de ‘Wet Meldcode Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling’ kan als inspiratie dienen.
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4. Beschermingsmaatregelen onderzoeken,
voortzetten en aannemen
Een snel en gepast gerechtelijk en politioneel antwoord

De gemeenschappelijke richtlijn van de minister van Justitie en het College van
procureurs-generaal inzake het strafrechtelijk beleid op gebied van partnergeweld
(COL4/2006) heeft de bestaande voorziening ter bestrijding van partnergeweld versterkt.
Hierdoor werd een eenvormig strafrechtelijk beleid in het kader van partnergeweld
uitgewerkt.
De COL4/2006 is een goed instrument om slachtoffers van partnergeweld te beschermen
en daders aan te pakken. Het is hoofdzakelijk bedoeld om recidive te vermijden en is
niet enkel repressief. De invoering ervan bracht een positieve mentaliteitsverandering
teweeg. De politie neemt systematisch akte van alle vormen van intrafamiliaal geweld
en de parketmagistraten hechten meer belang aan deze vorm van geweld.
In 2015 werd de COL 4/2006 verbeterd en aangepast. De herziene rondzendbrief kadert
binnen dezelfde interventielogica als het oorspronkelijke document en berust op
de overtuiging dat hoe eerder de geweldpleger geconfronteerd wordt met een overheid
die hem resoluut terechtwijst, des te sneller dat geweld door een gerechtelijk optreden
aan banden kan worden gelegd en escalatie kan voorkomen worden.
De COL 4/2006 toont aan dat het noodzakelijk is om een snel en gepast antwoord te geven
op alle vormen van gendergerelateerd geweld en de slachtoffers adequate en onmiddellijke
bescherming te bieden. Daarom zal ook de rondzendbrief met betrekking tot de seksuele
agressie set (SAS) aangepast worden, en zal er een rondzendbrief inzake eergerelateerd
geweld opgesteld worden.
Daarnaast zal gendergerelateerd geweld (in het bijzonder partnergeweld en zedenmisdrijven) één van de prioritaire te bestrijden misdaadverschijnselen van het nationaal
veiligheidsplan (en bijgevolg ook van de zonale veiligheidsplannen) en de Kadernota
Integrale Veiligheid blijven. Deze instrumenten bepalen het globale politionele
en justitiële kader met betrekking tot gendergerelateerd geweld en zullen zich inschrijven
in het huidig plan en de principes van het Verdrag van Istanbul.
De volgende maatregelen zullen genomen worden:
1.

Er wordt voorgesteld om seksueel geweld en intrafamiliaal geweld
als prioritaire te bestrijden criminaliteitsfenomenen op te nemen
in de Kadernota Integrale Veiligheid, het nationale veiligheidsplan
en de zonale veiligheidsplannen.
2.
Het uitwerken van een geïntegreerde aanpak van de problematiek
van loverboy-girls tussen politie, justitie en welzijn zowel ter
bescherming van de slachtoffers als bij de aanpak van de daders.
		
		>>
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3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

Bij de herschrijving van de omzendbrief inzake de set seksuele
agressie (COL 10/2005) een specifiek aandachtspunt opnemen
dat de magistraten moeten worden gesensibiliseerd om bij het niet
analyseren van stalen van seksueel geweld, deze beslissing duidelijk
te motiveren aan de slachtoffers.
De rondzendbrief met betrekking tot het strafrechtelijk beleid inzake
eergerelateerd geweld uitwerken.
Nationale en internationale goede praktijken verzamelen inzake
het strafrechtelijk beleid ten aanzien van daders van gendergerelateerd
geweld en de resultaten hiervan verspreiden onder alle magistraten.
In het kader van het toekennen van het elektronisch toezicht als
strafuitvoeringsmodaliteit, de rondzendbrief COL 11/2013 evalueren
en waar nodig aanpassen, om de informatiestroom tussen het parket
en alle andere betrokken diensten te verbeteren, opdat de bescherming
van het slachtoffer voldoende kan worden gegarandeerd.
In het kader van herziening van bemiddeling in het algemeen
door justitie ook bijzondere aandacht besteden aan het fenomeen
van eventueel voorafgaand partnergeweld en/of toekomstige pesterijen
in het kader van een echtscheiding.
Voorzien in de continuïteit van ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis
System), door onder meer de richtlijn ter zake goed te keuren.
Aansporen van alle politiezones om ViCLAS efficiënt te gebruiken
en alle gegevens systematisch in de databank in te geven.
In het kader van de hervorming van het strafrecht: nagaan of
het seksueel strafrecht nog lacunes bevat; herschikken van alle
seksuele misdrijven onder de noemer van ‘misdaden op personen’;
onderzoeken wanneer en of er nog bijkomende strafverzwarende
omstandigheden nodig zijn; de verjaringstermijnen laten aansluiten
met de realiteit.
Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de multipele oorzaken
van de onderrapportering inzake verkrachting bij politie en justitie;
de redenen van seponering van de parketten; en de huidige
veroordelingsgraad.
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Risicotaxatie en risicobeheer
bij gendergerelateerd geweld
België beschikt niet over een instrument inzake risicotaxatie- en management
met betrekking tot partnergeweld, bestemd voor de verschillende professionals.
Daarom werkte de Hoge School Thomas More Kempen – in samenwerking met het Nationaal
Instituut voor Criminalistiek en Criminologie en het Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen een dergelijk instrument uit. Dit risicotaxatie en –management
instrument inzake partnergeweld zal ruim verspreid worden naar de politie, justitie
en hulpverlening.
Er is ook gewerkt aan de ontwikkeling van instrumenten voor risicotaxatie en signalenlijsten op het vlak van zogenaamd eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken,
om de vaardigheden van professionals om dit soort geweld op te sporen (die regelmatig
in contact staan met potentiële slachtoffers) te verbeteren.
Ten slotte zal men onderzoeken hoe daders van seksueel geweld bij het vrijkomen onder
voorwaarden optimaal kunnen worden opgevolgd.
De volgende maatregelen zullen genomen worden:
1.

2.

3.

4.

5.

Het opstellen van een ‘risicotaxatie/meldcode’ voor de medische
wereld, en hulpverleners en alle andere professionals met
een beroepsgeheim.
Onderzoeken hoe daders van seksueel geweld bij het vrijkomen onder
voorwaarden optimaal kunnen worden opgevolgd door bijvoorbeeld
het instellen van een instrument rond risico-inschatting van recidive.
Onderzoeken van de opmaak van een profielschets van sekstoerist
(traveling sex offender) door de federale politie en deze gebruiken
in samenwerking met de douane/federale politie bij luchthavens
en politie van oorspronglanden.
Een risicobeoordelingsinstrument opstellen voor politie en parket
en de opname ervan in de toekomstige rondzendbrief aangaande
het strafrechtelijk beleid inzake eergerelateerd geweld verzekeren.
Ontwikkeling van een instrument bedoeld voor gemeenteambtenaren,
om gevallen van gedwongen huwelijken op te sporen en te melden
o.m. door de aanpassing van de omzendbrief van 6 september 2013
inzake schijnhuwelijken.
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Spoedbevelen voor verbod, aanmaning of bescherming

In gevallen van onmiddellijk gevaar, moeten spoedbevelen met een verbod tot toegang tot
de woning van het slachtoffer van partnergeweld uitgevaardigd worden door de bevoegde
autoriteiten. België beschikt over een procedure voor de verwijdering uit de gezinswoning
voor gevallen waarin nog geen geweld is gepleegd, waarbij de mogelijkheid voorzien is om
de dader een zeer snelle afkoelingsperiode op te leggen voor een beperkte tijd, los van
het strafrechtelijk gevolg dat al dan niet aan de feiten zal worden gegeven.
De wetgeving zal binnenkort geëvalueerd worden om de draagwijdte ervan te verbeteren.
Hierbij zal rekening gehouden worden met de gemaakte aanbevelingen van de betrokken
actoren.

De rechten en belangen van slachtoffers beschermen

Het is van essentieel belang om in elke fase van het geweld beschermingsmaatregelen
en opvangmogelijkheden voor het slachtoffer te voorzien. Het slachtoffer mag zich niet
alleen voelen en moet op een efficiënte manier worden begeleid en beschermd.
Er moeten dus instrumenten voor handen zijn waarmee een kwaliteitsvolle opvang
kan worden geboden en waarmee de politionele en gerechtelijke procedure kan worden
voortgezet in de best mogelijke omstandigheden: de risico’s op intimidatie, represailles
of een nieuwe ‘victimisering’ vermijden, de slachtoffers informeren in elk stadium van
de gerechtelijke procedure, een gepaste bijstand waarborgen, slachtoffers tolken ter
beschikking stellen, enz.
Daarom zullen de noodzakelijk geachte beschikkingen getroffen worden om de positie
van het slachtoffer, meer in het bijzonder op juridisch vlak, te verbeteren.
De volgende maatregelen zullen genomen worden:
1.

Optimaliseren van het gratis ter beschikking stellen van vertalers
aan de slachtoffers van gendergerelateerd geweld wanneer zij
in contact komen met de politiediensten.
2.
De mogelijkheid bekijken inzake de oprichting van een pool van interculturele bemiddelaars en tolken met een bijzondere opleiding inzake
VGV, gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld.
3.
Uitwerken van richtlijnen voor politiediensten om ervoor te
zorgen dat zij de juiste informatie verstrekken aan de slachtoffers
en de link leggen met de toestand aangaande het verblijfsstatuut van
het slachtoffer (zie artikel 11 van de Wet van 1980) wanneer ze worden
geconfronteerd met mensen zonder geldige verblijfsdocumenten.
		
		>>
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4.
Het draaiboek ‘zedenmisdrijven’ aan alle politiezones verspreiden,
op het intranet plaatsen en het belang ervan duiden.
5.
De rondzendbrief ‘audiovisueel gehoor’ evalueren en aanpassen
waar nodig.
6.
Nagaan in welke mate er een expertisenetwerk en permanentiesysteem
voor het verhoor van meerderjarige slachtoffers van seksueel geweld
uitgebouwd kan worden, wat moet bestaan uit politiemensen die
de voortgezette opleiding ‘zedenmisdrijven’ gevolgd hebben.
7.
Aanmoedigen van de aanstelling van contactpersonen in de migrantenorganisaties om een regelmatige interactie met de politie te
waarborgen en slachtoffers van geweld te helpen bij het vinden
van beschermings-, bijstands- en rehabilitatiediensten.
8.
Opstellen van protocolakkoorden tussen de politiediensten
en de OCMW’s over de samenwerking bij het opvangen
van crisissituaties die zich tijdens het weekend voordoen.
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5. Rekening houden met de genderdimensie
in het asiel- en migratiebeleid
In het kader van gendergerelateerde asielverzoeken herhaalt het Verdrag van Istanbul
de vereiste van de erkenning van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen als een vorm
van vervolging in de zin van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen
van 1951 en als een vorm van ernstig gevaar die aanleiding geeft tot aanvullende/extra
bescherming.
Bovendien vereist het dat elk van de gronden uit dat Verdrag op gendergevoelige wijze
wordt uitgelegd en dat, indien wordt vastgesteld dat er op basis van één of meer van deze
gronden reden is voor vrees voor vervolging, de aanvragers de vluchtelingenstatus wordt
toegekend in overeenstemming met de van toepassing zijnde instrumenten.
Tot slot vraagt het om de ontwikkeling van gendergevoelige opvangprocedures en ondersteuningsdiensten voor asielzoekers alsook van genderrichtlijnen en gendergevoelige
asielprocedures, met inbegrip van de vaststelling van de vluchtelingenstatus
en verzoeken om internationale bescherming.
België zal dus zijn actieve rol blijven spelen om de genderdimensie aan bod te laten
komen in het asiel- en migratiebeleid via drie afzonderlijke gebieden, te weten
de beoordeling van asielaanvragen die afhangt van het Commissariaat-generaal voor
de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), de asielprocedure die afhangt van het
CGVS en Vreemdelingenzaken en tot slot de opvang van asielaanvragers die afhangt
van FEDASIL of andere gelijkwaardige centra.
De volgende maatregelen zullen genomen worden:
1.

2.

3.

4.

5.

Uitvoering van Richtlijn 2013/32/EU betreffende gemeenschappelijke
procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale
bescherming (omzetting van de minimumnormen in het Belgisch
recht).
Voor kwetsbare asielzoekers een sociale en medische begeleiding
van goede kwaliteit waarborgen, evenals een nauwgezette opvolging
van de asielprocedure.
Opstellen van richtlijnen voor intrafamiliaal geweld en SGBV
(waaronder seksueel misbruik door hulpverleners) ter versterking
van de deontologische code).
Invoeren en financieren van begeleidingsmaatregelen voor de preventie
van seksueel geweld in de opvang van asielzoekers, met inbegrip
van en in het bijzonder in de noodopvangplaatsen.
Specifieke mechanismen invoeren om VGV op te sporen in
de opvangstructuren: toevoeging van de verwijzing naar ondergane
geweldplegingen – met inbegrip van VGV – aan het formulier
voor het medische intakegesprek, sociomedische opvolging
van de betrokkene, informatie over de VGV-context in België
en verwijzing naar gespecialiseerde organisaties.
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6. Strijden tegen geweld op internationaal vlak
Het Verdrag van Istanbul bevat diverse bepalingen op internationaal vlak,
waaronder internationale samenwerking op burgerlijk en strafrechtelijk gebied,
gerechtelijke bijstand op strafrechtelijk gebied, de integratie van de preventie en de strijd
tegen gendergerelateerd geweld in ontwikkelingshulpprogramma’s en de uitwisseling
van informatie tussen staten in het kader van personen in gevaar.
Wat betreft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking wordt de gelijkheid van vrouwen
en mannen als transversaal thema opgenomen. Meer in het bijzonder wordt de strijd tegen
alle vormen van geweld tegen vrouwen (strijd tegen gedwongen huwelijken, vrouwelijke
genitale verminking en andere schadelijke praktijken, alsook de strijd tegen seksueel
geweld als oorlogswapen) als hoofdthema opgenomen.
De volgende maatregelen zullen genomen worden:
1.

2.

3.

België zal blijven bijdragen aan ontwikkelingsprogramma’s en maatregelen die gendergerelateerd geweld willen voorkomen, verminderen
en strafbaar maken. Hierbij zal specifieke aandacht gaan naar
de fysieke integriteit van vrouwen en meisjes op de vlucht.
België zal steun blijven bieden aan de initiatieven van internationale,
Belgische en plaatselijke ngo’s die ijveren voor de bescherming
van vrouwen en die strijden tegen seksueel geweld, onder meer
door een geïntegreerde behandeling van medische en psychosociale
verzorging, door de sociaaleconomische re-integratie van de slachtoffers en door het aanbieden van bescherming en huisvesting.
België zal eveneens zijn steun verlenen aan initiatieven die bijdragen
tot de uitwerking en toepassing in derde landen van een nationale
wetgeving die seksueel geweld bestraft en die vrouwen en meisjes
aanmoedigen om klacht in te dienen wanneer ze het slachtoffer zijn
van seksueel geweld.
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