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 Brussel, 1 juli 2020  

 
Betreft: oproep tot kandidaatstelling voor erkenning en financiering van een afdeling van een Zorgcentrum 

na seksueel geweld voor de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Henegouwen, Leuven, Limburg, 

Luxemburg, Namen en West-Vlaanderen. 

Geachte mevrouw, 

Geachte heer, 

 

De minister belast met Gelijke Kansen heeft aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 

(hierna “het Instituut” genoemd) de opdracht toegekend om Zorgcentra na Seksueel Geweld op te 

richten.1  

Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (hierna “ZSG” genoemd) is en bestaat uit een 

samenwerkingsverband tussen een ziekenhuis, de politie, het in het gerechtelijk arrondissement van 

het ziekenhuis bevoegde parket en de door het parket aangestelde DNA-laboratoria. Het Zorgcentrum 

na Seksueel Geweld bevindt zich in het ziekenhuis en biedt de volgende zorg en dienstverlening aan: 

• medische zorg: een forensisch verpleegkundige verzorgt de verwondingen en letsels van 

slachtoffers, onderzoekt en behandelt de fysieke, seksuele of reproductieve gevolgen, al dan 

niet bijgestaan door een arts; 

• forensisch onderzoek: de forensisch verpleegkundige stelt de letsels vast, zoekt naar sporen 

van de pleger, en verzamelt bewijsmateriaal voor een eventuele klacht en rechtszaak;  

• psychische zorg: de forensisch verpleegkundige biedt een luisterend oor, geeft uitleg over de 

normale reacties na een schokkende gebeurtenis alsook advies over hoe slachtoffers en 

steunfiguren daarmee kunnen omgaan. Daarnaast begeleidt een ZSG-psycholoog het verdere 

verwerkingsproces; 

• klacht: slachtoffers kunnen klacht neerleggen bij de politie en worden in dat kader verhoord door 

een speciaal opgeleide zedeninspecteur;  

• opvolging: de forensisch verpleegkundige volgt de medische en psychische toestand van de 

slachtoffers op na de feiten, coördineert de nazorg en verwijst slachtoffers en steunfiguren door 

naar de gepaste psychosociale en juridische diensten.   

In het kader daarvan erkent en financiert het Instituut Afdelingen van Zorgcentra. Een afdeling van een 

Zorgcentrum na Seksueel Geweld is een passend, gemakkelijk bereikbaar centrum voor medisch en 

forensisch onderzoek, traumaverwerking, advisering en verhoor van slachtoffers van acuut seksueel 

geweld waar slachtoffers zelf terecht kunnen en naar verwezen kunnen worden. Het zorgaanbod in een 

ZSG-afdeling is gericht naar minder- en meerderjarige slachtoffers van seksueel geweld in de acute 

fase. 

 

Met dit schrijven wensen wij u op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen 

voor erkenning als en financiering van een afdeling van een Zorgcentrum na Seksueel Geweld voor de 

                                                      
1 Op grond van artikel 5 van de Wet van 16 december 2002 “houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen 
en mannen” en de beslissing van de  Ministerraad van 16 mei 2020 m.b.t. het reglementaire kader van de ZSG.   



 

 

gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Henegouwen, Leuven, Limburg, Luxemburg, Namen en 

West-Vlaanderen. 

 

Hieronder schetsen wij kort: 

• De voorwaarden voor erkenning als afdeling van een ZSG; 

• De erkenning van één ZSG-afdeling per gerechtelijk arrondissement voor zover dit gelegen is 

in één van de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Henegouwen, Leuven, Limburg, 

Luxemburg, Namen en West-Vlaanderen; 

• De procedure van de kandidaatstelling en erkenning; 

• De termijn voor de kandidaatstelling; 

• De werkwijze van het Instituut om uw vragen te beantwoorden en de contactgegevens van de 

verantwoordelijke binnen het Instituut. 

1. DE VOORWAARDEN VOOR ERKENNING ALS EN FINANCIERING VAN EEN AFDELING VAN EEN 

ZORGCENTRUM NA SEKSUEEL GEWELD 

Als bijlage bij deze brief vindt u de oproep tot deelname aan een ZSG voor de gerechtelijke 

arrondissementen Antwerpen, Henegouwen, Leuven, Limburg, Luxemburg, Namen en West-

Vlaanderen. In deze oproep tot deelname wordt de werkwijze van een afdeling van een Zorgcentrum 

na Seksueel Geweld nader bepaald, met verwijzing naar het ZSG-Model en een ontwerp van 

subsidieovereenkomst. 

 

In deze oproep tot deelname worden ook de minimumvoorwaarden en selectiecriteria voor de erkenning 

als afdeling van een ZSG bepaald.  

 

Wij wijzen u alvast graag op de minimumvoorwaarden: en ziekenhuis dat zijn kandidaatstelling wenst 

in te dienen, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

• Op dezelfde campus als het Zorgcentrum na Seksueel Geweld, beschikken over een 

spoedafdeling, gynaecologie, urologie of gastro-enterologie, pediatrie, psychiatrie, geriatrie, 

sociale dienst en interculturele bemiddelaars; 

• Beschikken over een erkenning als HIV-referentiecentrum of bereid zijn tot samenwerking met 

een HIV-referentiecentrum dat zich engageert om tegen vergoeding (deeltijds) een HIV-arts 

naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld te detacheren; 

• Goede toegankelijkheid voor patiënten via openbaar vervoer, met wagen, fiets of te voet; 

• Beschikken over de fysieke ruimte om een Zorgcentrum na Seksueel Geweld op te starten of 

kunnen aantonen dat die fysieke ruimte kan worden gecreëerd; 

• Bereidheid tot samenwerking tussen de verschillende medische disciplines binnen het 

ziekenhuis in het kader van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld, met een beschikbaarheid 

van artsen-specialisten 24/24 -7/7, zoals bepaald in het ZSG-Model in bijlage; 

• Bereidheid tot externe samenwerking met de stakeholders en primaire partners van een ZSG 

(politie, parket, DNA-laboratoria, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, SOS Enfants,…);  

• Bereidheid tot het rekruteren van een multidisciplinair ZSG-team volgens de vooropgestelde 

functieprofielen en op basis van een interview en screening, dat 24/24 – 7/7 zal instaan voor de 

werking van de ZSG-afdeling; 

• Bereidheid om ZSG-personeel te laten deelnemen aan de ZSG-opleiding. 

   

Indien uw ziekenhuis niet aan de minimumvoorwaarden voldoet, gelieve dan geen kandidaatstelling in 

te dienen.  



 

 

2. DE ERKENNING VAN ÉÉN ZIEKENHUIS ALS ZSG-AFDELING VOOR ZOVER DIT GELEGEN IS IN ÉÉN VAN DE 

GERECHTELIJKE ARRONDISSEMENTEN ANTWERPEN, HENEGOUWEN, LEUVEN, LIMBURG, LUXEMBURG, NAMEN EN 

WEST-VLAANDEREN.  

Er wordt maximaal één Zorgcentrum na Seksueel Geweld per gerechtelijk arrondissement opgericht. 

Naar aanleiding van deze oproep kunnen ziekenhuizen zich kandidaat stellen voor deelname aan een 

Zorgcentrum na Seksueel geweld en dus erkenning als “ZSG-afdeling” binnen één van de gerechtelijke 

arrondissementen Antwerpen, Henegouwen, Leuven, Limburg, Luxemburg, Namen en West-

Vlaanderen.  

Alleen ziekenhuizen gelegen in één van de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Henegouwen, 

Leuven, Limburg, Luxemburg, Namen en West-Vlaanderen kunnen zich naar aanleiding van deze 

oproep kandidaat stellen voor erkenning als ZSG-afdeling binnen het gerechtelijk arrondissement 

waarin zij gelegen zijn.  

Deze oproep voor kandidaatstellingen geldt voor vijf jaar: alle kandidaten die in de loop van vijf jaar als 

ZSG-afdeling willen worden erkend en gesubsidieerd, dienen zich naar aanleiding van deze oproep 

kandidaat te stellen. De nadere regels inzake de geldigheidsduur worden bepaald in de oproep tot 

deelname (zie bijlage).     

3. DE PROCEDURE VAN DE KANDIDAATSTELLING EN DE ERKENNING 

Het Instituut zal gefaseerd kandidaten als ZSG-afdeling erkennen en subsidiëren op basis van de 

selectiecriteria omschreven in de oproep tot deelname, met een maximum van één ZSG-afdeling per 

gerechtelijk arrondissement.  

De kandidaten dienen hun kandidaatstellingen in bij Arba SKUKA, Team ZSG - Cel Geweld, Instituut 

voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, 02 235 55 19, arba.skuka@igvm.belgie.be.  

Op advies van een comité van experts samengesteld door het Instituut, kan het Instituut beslissen of en 

welke kandidaten worden uitgenodigd om hun kandidaatstelling mondeling toe te lichten. 

Het Instituut onderhandelt met één of meerdere kandidaten – al dan niet tegelijk – over de 

kandidaatstellingen, met het oog op de verbetering van hun inhoud. Aan de kandidaten kan worden 

gevraagd om een nieuwe kandidaatstelling in te dienen. Over de selectiecriteria wordt niet 

onderhandeld.  

Het Instituut behoudt zich het recht voor niet te onderhandelen over de initiële kandidaatstellingen in het 

geval de initiële kandidaatstellingen voldoende volledig zijn om een vergelijking toe te laten. In dat geval 

kan het Instituut een ZSG-afdeling erkennen en subsidiëren zonder een nieuwe kandidaatstelling te 

vragen. 

4. TERMIJN VOOR INDIENEN KANDIDAATSTELLING 

De kandidaatstellingen moeten ten laatste op 11 september 2020 om 12 uur in het bezit zijn van het 

Instituut.  

Elke kandidaatstelling die na dit tijdstip toekomt, wordt als laattijdig beschouwd. Laattijdige 

kandidaatstellingen worden niet aanvaard. 

5. INFORMATIEVE FAQ EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE BINNEN HET INSTITUUT 

Alle ziekenhuizen-bestemmelingen hebben de mogelijkheid om hun vragen over de minimale 

voorwaarden tot kandidaatstelling en de selectiecriteria te bezorgen aan het Instituut gedurende de 

periode tussen de bekendmaking van deze oproep en 20 augustus 2020 om 12 uur. 



 

 

Voormelde vragen worden aan het Instituut bezorgd uitsluitend per e-mail verstuurd naar: 

Arba Skuka – Arba.SKUKA@igvm.belgie.be 

Boris Chapelle - Boris.CHAPELLE@iefh.belgique.be 

Het Instituut zal alle ontvangen vragen verzamelen en beantwoorden in een rubriek “FAQ - Frequently 

Asked Questions”, dat vanaf 28 augustus 2020 per mail aan de kandidaten wordt bezorgd. 

Alle overige correspondentie en vragen in verband met deze oproep dienen gericht te worden aan de 

volgende contactpersonen bij het Instituut: 

Arba SKUKA, Team ZSG - Cel Geweld, IGVM, 02/235 55 19, arba.skuka@igvm.belgie.be 

 

Boris CHAPELLE, Team ZSG – Cel Geweld, IGVM, 02/235 55 31, 

boris.chapelle@iefh.belgique.be 

 

 

 

Wij kijken uw kandidaatstelling met belangstelling tegemoet. 

 

 

Namens het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, 

 

                           

        

                           

       Liesbet STEVENS                                                         Michel PASTEEL 

       Adjunct-directeur                                                           Directeur 
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