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Voorwoord

Voorwoord
Met de wet van 12 januari 2007 – ook wel de ‘wet gender mainstreaming’ genoemd
– heeft de federale overheid zichzelf een zeer ambitieus streefdoel opgelegd: “de
integratie van de genderdimensie in het geheel van haar beleidslijnen, maatregelen,
begrotingsvoorbereidingen of acties”.
Deze wet, die de in de grondwet verankerde gelijkheid van vrouwen en mannen
wil versterken, vormt ook een uitdaging op het gebied van ‘goed beheer’ en ‘goed
bestuur’. Rekening houden met de respectieve situatie van vrouwen en mannen
tijdens de uitwerking, uitvoering en evaluatie van alle beleidslijnen, draagt immers bij
tot het verhogen van de doeltreffendheid en de objectiviteit van het overheidsbeleid.
Een groot deel van het overheidsbestuur bestaat uit het doeltreffend verdelen van
budgettaire middelen. In dit kader beoogt gender budgeting – het budgettaire luik
van gender mainstreaming – dat er rekening gehouden wordt met de genderdimensie
in de overheidsuitgaven en dat er voor de sommen die geïnvesteerd worden in het
overheidsbeleid een evaluatie gemaakt wordt van de (potentiële) impact op de
respectieve situatie van vrouwen en mannen in de samenleving. Deze aanpak beoogt
dat engagementen inzake gelijkheid van vrouwen en mannen niet enkel woorden
blijven, maar omgezet worden in daden.

Voorwoord

Om de implementatie van gender mainstreaming op het Belgische federale niveau in
goede banen te leiden, heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
in 2009 een handleiding over dit onderwerp gepubliceerd. In overeenkomst hiermee
en rekening houdend met het specifieke karakter van de budgettaire materie, werd
besloten hetzelfde te doen voor gender budgeting.
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Deze handleiding wil zowel een informerende en sensibiliserende publicatie zijn,
als een praktische gids. Daarom zal in het eerste hoofdstuk het theoretisch kader
omtrent gender mainstreaming en gender budgeting kort uiteengezet worden, zodat
de achterliggende principes van de beschreven benaderingen duidelijk zijn.

Het tweede hoofdstuk concentreert zich op het wettelijke kader. Ook wordt er
aandacht besteed aan de bijkomende richtlijnen die als doel hebben gender budgeting
in goede banen te leiden.
De toepassing van gender budgeting binnen de Belgische context is het onderwerp van
het derde hoofdstuk. Hierin wordt onder andere dieper ingegaan op de methode die
in eerste instantie gebruikt zal worden en het proces dat daaraan verbonden is.
Hoofdstuk vier gaat dieper in op de categorisering die gebruikt zal worden voor de
uitvoering van gender budgeting. De verschillende categorieën worden uitgelegd en
aan de hand van voorbeelden wordt uiteengezet welke kredieten in welke categorie
thuishoren.
De manier waarop gender budgeting in de eerste instantie in praktijk gebracht moet
worden, met meer informatie over welke methode toegepast moet worden, wordt
behandeld in hoofdstuk vijf.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen samen met u te komen tot een vruchtbare
samenwerking inzake gender budgeting.

Voorwoord

Michel Pasteel
Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
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Concepten en terminologie
1. Inleiding
Gender budgeting is een concept dat kadert binnen de ruimere aanpak van gender
mainstreaming. Om gender budgeting te begrijpen is het dus belangrijk om ook dat breder
kader te verstaan, daar beide concepten met elkaar verbonden zijn en vertrekken vanuit
dezelfde invalshoek. Daarom vangt deze handleiding aan met een korte uiteenzetting van
het concept gender mainstreaming1.

2. Het begrip ‘gender’
Om de begrippen gender mainstreaming en gender budgeting te kunnen begrijpen, moet
eerst het begrip ‘gender’ duidelijk zijn.

HOOFDSTUK 1. CONCEPTEN EN TERMINOLOGIE

Allereerst moet gezegd worden dat het woord ‘gender’ geen synoniem is van het woord
‘sekse’. Sekse duidt op de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Deze
verschillen zijn universeel en tijdloos. Zij veranderen niet in de ruimte (verschillende
landen) noch in de tijd (verschillende periodes).
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‘Gender’ is daarentegen een culturele constructie die door een samenleving rond elk van
de twee biologische geslachten gevormd is. Het gaat dus om de kenmerken die gebonden
zijn aan het statuut van mannen en vrouwen, die niet aangeboren zijn, maar ingegeven
door de samenleving. Gender is dus cultuur- en tijdsgebonden en hangt vaak samen met
het bestaan van stereotypen in een bepaalde samenleving.
1 Voor een uitgebreidere uitleg kan u de ‘Handleiding voor de toepassing van gender mainstreaming binnen
de Belgische federale overheid’ van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen raadplegen.
Deze geeft meer uitleg over het concept en hoe dit concreet toegepast kan worden.
In de ‘Handelingen van de seminariecyclus gender mainstreaming – een nieuwe uitdaging voor de federale
regering en de administraties’ vindt u de neerslag van de vijf seminaries waarin uitgebreid werd ingegaan
op gender mainstreaming en de methodes, technieken en instrumenten die daarmee verbonden zijn. Het
tweede seminarie was specifiek aan gender budgeting gewijd.
Meer informatie hierover vindt u in bijlage 1: Lijst met ondersteuningsmiddelen.

Een beleidslijn, maatregel, actie, enz. bevat een genderdimensie wanneer deze een
impact heeft of kan hebben op de respectieve situatie van vrouwen en mannen.
Een genderanalyse is een analyse die rekening houdt met de (potentiële) impact van de
te analyseren beleidslijn, maatregel, actie, enz. op de respectieve situatie van vrouwen en
mannen.
In een beleidslijn, maatregel, actie enz. is de genderdimensie geïntegreerd wanneer
er bij de totstandkoming ervan rekening is gehouden met de impact op de respectieve
situatie van vrouwen en mannen.

3. Het concept gender mainstreaming
3.1. Gender mainstreaming versus specifiek gelijkekansenbeleid

Gender mainstreaming wordt door de Raad van Europa gedefinieerd als “het (re-)
organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren van beleidsprocessen op zo’n manier dat
het perspectief van gendergelijkheid wordt geïntegreerd in alle beleidsdomeinen en op alle
beleidsniveaus, door de actoren die normaal dat beleid maken”’2 Het einddoel is eigenlijk
dat denken aan en rekening houden met de genderdimensie een reflex worden voor de
verschillende actoren die betrokken zijn bij de uitwerking van het overheidsbeleid.
Hierbij vertrekt men dus vanuit een andere aanpak dan het specifieke gelijkekansen
beleid. Dit laatste is een curatieve aanpak, beperkt tot een specifiek domein en gebaseerd
op de vaststelling van een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De ‘pariteitswetten’
zijn een voorbeeld van een dergelijk specifiek gelijkekansenbeleid. Deze wetten, die
opleggen dat kieslijsten evenveel mannen als vrouwen moeten bevatten, zijn aangenomen
om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetgevende kamers tegen te gaan.
2 Raad van Europa, Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology and presentation of good
practices. Straatsburg, EG-S-MS (1998) 2 rev, 2004.

HOOFDSTUK 1. CONCEPTEN EN TERMINOLOGIE

Gender mainstreaming heeft sinds de vierde Wereldvrouwenconferentie te Peking (1995)
aan belang gewonnen en wordt op internationaal niveau naar voren geschoven als de
meest geschikte strategie om de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen. Het
wordt gehanteerd op niveau van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Raad van
Europa en andere internationale organisaties, maar ook op nationaal en lokaal niveau en
dit zowel in geïndustrialiseerde landen als in ontwikkelingslanden.
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Gender mainstreaming daarentegen is een preventieve strategie. In plaats van voor
een bepaald domein specifieke maatregelen te nemen om vastgestelde ongelijkheden
ongedaan te maken (specifiek gelijkekansenbeleid), wordt aan alle actoren die betrokken
zijn bij de voorbereiding en definitie van het overheidsbeleid gevraagd om rekening te
houden met de gelijkheid van vrouwen en mannen om zo het ontstaan of versterken van
ongelijkheden tussen vrouwen en mannen te voorkomen (gender mainstreaming).
Gender mainstreaming is zeker geen doel op zich, maar een strategie, een middel om een
doel te bereiken, namelijk het versterken van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
Er moet bovendien verduidelijkt worden dat gender mainstreaming geen aanpak is die
als doel heeft vrouwen te bevoordelen ten nadele van mannen. Het is daarentegen
een methode die beoogt dat er bij het opstellen en uitvoeren van het overheidsbeleid
rekening gehouden wordt met de verschillen en eventuele ongelijkheden die bestaan
tussen vrouwen en mannen, om zo de gelijkheid tussen de seksen te versterken. In deze
context is het goed mogelijk dat mannen zich in bepaalde domeinen in een minder
gunstige situatie bevinden dan vrouwen. Daarmee moet dus rekening gehouden worden
wanneer men in een dergelijk domein beleidslijnen, maatregelen of acties opstelt.

HOOFDSTUK 1. CONCEPTEN EN TERMINOLOGIE

Hoewel er duidelijke verschillen bestaan tussen gender mainstreaming en een specifiek
gelijkekansenbeleid, sluiten deze methodes elkaar niet uit. Ze zijn net complementair.
Naast gender mainstreaming blijft het specifieke gelijkekansenbeleid essentieel om
bestaande ongelijkheden tussen vrouwen en mannen te bestrijden en te verminderen.
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Specifiek gelijkekansenbeleid

Gender mainstreaming

Nadien

Vooraf

Curatief (problemen
inzake ongelijkheid oplossen)

Preventief (potentiële problemen
inzake ongelijkheid voorkomen)

In 1 domein

In alle domeinen

Plaatselijk

Systematisch

Actie met als specifiek doel
de gelijkheid te bevorderen

Genderbewustheid
in alle reguliere acties
om zo de gelijkheid te bevorderen

3.2. Overheidsbeleid versus interne werking
In het kader van de toepassing van gender mainstreaming (en gender budgeting), is het
nodig een duidelijk onderscheid te maken tussen het overheidsbeleid aan de ene kant en
de interne werking aan de andere kant.
In het algemeen beoogt gender mainstreaming de integratie van de genderdimensie in het
overheidsbeleid. Hieronder wordt het geheel van initiatieven begrepen die de overheid
onderneemt om de werking van de samenleving te verbeteren en die een impact hebben
op de individuen (per definitie vrouwen of mannen) uit deze samenleving. Hierbij komt
gender mainstreaming dus van pas om ervoor te zorgen dat het overheidsbeleid rekening
houdt met de verschillen en eventuele ongelijkheden die bestaan tussen de vrouwen en
mannen die de bevolking vormen.
Het overheidsbeleid wordt voorbereid en uitgevoerd door openbare instellingen. De
acties die binnen deze instellingen ondernomen worden inzake de organisatie en
werking (salarissen, aankoop van materiaal, boekhouding, …) behoren niet tot het
overheidsbeleid, aangezien zij geen directe impact hebben op de samenleving. Dergelijke
acties vallen dus niet binnen het kader van gender mainstreaming3.

Gender mainstreaming is echter meer dan enkel een strategie om gendergelijkheid
te bevorderen. Het is een aanpak die helpt bij het komen tot ‘goed bestuur’. Via een
diepgaande kennis van de doelgroepen en via genderanalyses van de verschillende
beleidsdomeinen maakt gender mainstreaming het namelijk mogelijk om de doel
treffendheid van het overheidsbeleid te verhogen. Daarom spelen de uitwerking en het
gebruik van genderbewuste statistieken en indicatoren ook een centrale rol bij gender
mainstreaming. Bovendien is het een proces dat de coherentie en de transparantie van het
overheidsbeleid versterkt.
Een van de moeilijkheden van gender mainstreaming – en trouwens ook van gender
budgeting – komt net voort uit een van de essentiële elementen van de strategie, namelijk
3 Er moet echter gepreciseerd worden dat krachtens de ‘wet gender mainstreaming’ de aanpak van
gender mainstreaming ook toegepast moet worden op het overheidsbeleid van de FODs ‘Kanselarij
van de Eerste Minister’, ‘Budget en Beheerscontrole’, ‘Personeel en Organisatie’ en ‘Informatie- en
Communicatietechnologie’.

HOOFDSTUK 1. CONCEPTEN EN TERMINOLOGIE

3.3. Voordelen en obstakels
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het feit dat van de actoren die betrokken zijn bij de voorbereiding en definitie van
het overheidsbeleid verwacht wordt dat ze nadenken over en rekening houden met de
genderdimensie in hun dossiers. Het is echter niet vanzelfsprekend om een duidelijk zicht
te hebben op kwesties als gender en gelijkheid, zeker in domeinen waarin niet direct sociale
thema’s aan bod komen. Toch is er ook in domeinen als economie, mobiliteit, fiscaliteit,
enz. vaak een genderdimensie aanwezig. Door zich bijvoorbeeld te informeren, gebruik te
maken van de beschikbare instrumenten (handleidingen, brochures, databanken, enz.) en
een beroep te doen op externe experten, kan men gaandeweg ervaring opdoen en een
reflex inzake de integratie van de genderdimensie ontwikkelen.
Tijd en ervaring hebben ook uitgewezen dat gender mainstreaming te vaak een theoretisch
concept blijft. Er zijn echter verschillende methodes, instrumenten en hulpmiddelen om
dit concept toch tot een werkbare strategie te maken. Gender budgeting is er daar één van.

4. Het concept gender budgeting
4.1. Wat is gender budgeting?

HOOFDSTUK 1. CONCEPTEN EN TERMINOLOGIE

De integratie van de genderdimensie in het geheel van het overheidsbeleid impliceert
dus ook de integratie van gender in de budgettaire materie. Dit wordt gendergevoelig
budgetteren of gender budgeting genoemd.
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De Raad van Europa en de daartoe behorende ‘groep van specialisten in gender budgeting’
definiëren gender budgeting als “een toepassing van gender mainstreaming in het budgettair
proces. Het houdt een op gender gebaseerde beoordeling in van het budget, waarbij een
genderperspectief geïntegreerd wordt op alle niveaus van de begrotingsprocedure en de
ontvangsten en uitgaven geherstructureerd worden met het oog op de bevordering van de
gendergelijkheid.”4
Vereenvoudigd bestaat gender budgeting dus uit de analyse en uitwerking van budgetten
(zowel inkomsten als uitgaven) waarbij men rekening houdt met de respectieve situaties
van vrouwen en mannen. Deze integratie van de genderdimensie zou in alle fasen van de
budgettaire cyclus moeten gebeuren: van de budgetvoorstellen (ex-ante), over de feitelijke
uitgave (ex-nunc), tot de evaluatie en controle van het feitelijk uitgegeven geld (ex-post).
4 Raad van Europa, Gender budgeting: Final report of the Group of specialists on gender budgeting (EG-S-GB).
Straatsburg, EG-S-GB (2004) RAP AN, 2005.

Deze definities tonen ook wat gender budgeting niet is, namelijk het louter opsommen
van kredieten voor projecten of acties die specifiek gericht zijn op de promotie van
gelijkheid tussen vrouwen en mannen (i.e. kredieten voor de uitvoering van een specifiek
gelijkekansenbeleid). Hoewel het belangrijk is dergelijke kredieten in acht te nemen, is
gender budgeting juist van toepassing op alle kredieten en dus ook op diegene die niet
direct verband houden met de gelijkheid van vrouwen en mannen.
4.2. Waarom gender budgeting toepassen?

Dit brengt ons tot een tweede reden voor de toepassing van gender budgeting. Dit kan
namelijk leiden tot een doeltreffender en doelmatiger gebruik van overheidsmiddelen
en kan dus een instrument zijn om tot het zogenaamde ‘goed bestuur’ te komen.
Zo schrijft gender budgeting zich allereerst in in de trend van het Performance Based
Budgeting, waarbij men de voorgestelde budgetlijnen aftoetst aan de hand van de
uiteindelijke resultaten. Bij dergelijke resultaatsgerichte systemen worden de budgetten
geëvalueerd aan de hand van concrete resultaten (focus op output en outcomes) in
plaats van gewoon het budget van het voorgaande jaar te verhogen of te verlagen (focus
op input). Performance Based Budgeting vertrekt daarvoor vanuit het principe dat het
budget beter moet afgesteld zijn op het beleid. Om dat te bereiken, moeten budgettaire

HOOFDSTUK 1. CONCEPTEN EN TERMINOLOGIE

De eerste reden voor het toepassen van gender budgeting is natuurlijk dat het een
hulpmiddel is om meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bekomen. Aangezien
het budget een transversale materie is (elke overheidsadministratie heeft een budget),
is de integratie van een genderdimensie op budgettair niveau een doeltreffende manier
om al de administraties te betrekken in de inspanning om een gendergevoelig beleid
op te stellen.
Daarnaast is naar het budget kijken ook een efficiënte manier om een overzicht te
krijgen van de beleidslijnen, maatregelen en acties die door de overheidsinstanties
gefinancierd worden. Een genderanalyse van het budget geeft bijgevolg inzicht in de
gendergevoeligheid van de politieke en administratieve actoren. Zo kan men zien of
er specifieke kredieten opzij gezet worden voor de bevordering van de gelijkheid van
vrouwen en mannen en of er rekening gehouden wordt met de genderdimensie in de
dossiers verbonden aan de overige, reguliere kredieten. Door een genderanalyse van het
budget kunnen genderblinde en inefficiënte uitgaven vermeden worden.
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procedures en documenten bij de voorbereiding in overeenstemming gebracht worden
met vooropgestelde beleidsdoelstellingen, maatregelen, instrumenten, enz. Bij het
afsluiten van de budgettaire cyclus moet dan geëvalueerd worden wat het uiteindelijke
resultaat is dat men bereikt heeft, of daarmee de vooropgestelde doelstellingen behaald
zijn, welke strategie en middelen men hiervoor gebruikt heeft en of deze efficiënt waren.
In concreto staat gender budgeting gelijk aan het maken van een analyse, waarbij men
onder andere ook de resultaten onder de loep neemt. Dit kan bijvoorbeeld leiden
tot de ontdekking van inefficiënte uitgaven en bijgevolg tot de verbetering van de
overheidsuitgaven. Gender budgeting functioneert dus het best in het kader van een
budgettair proces dat rekening houdt met het resultaat, de gebruikte strategie en de
ingezette middelen.

HOOFDSTUK 1. CONCEPTEN EN TERMINOLOGIE

Daarenboven verhoogt gender budgeting de transparantie van de budgetten, aangezien
er een analyse gemaakt wordt van de begunstigden van het geld. De focus ligt natuurlijk
bij de verdeling naar gender, maar deze analyse verduidelijkt ook vaak de meer algemene
bestemming van de kredieten.
Bovendien maken de controlemechanismen van gender budgeting ook een betere
supervisie van overheidsuitgaven mogelijk.
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Deze elementen tonen aan dat gender budgeting een plaats heeft in de manage
mentstrategie van de drie E’s (the three E’s approach). Deze aanpak meet de waarde van
een strategie of een actie aan de hand van de zuinigheid (Economy), doeltreffendheid
(Effectiveness) en doelmatigheid (Efficiency).
Door de inachtneming van de genderdimensie in het kader van het budgettaire proces,
maakt gender budgeting ook duidelijk deel uit van de opkomende aanpak van de vier E’s.
Deze voegt Equity (billijkheid of rechtvaardigheid) toe als vierde bepalende parameter en
valideert een strategie of actie slechts indien die hoog scoort op elk van de vier criteria.
Ten slotte kan gender budgeting ook een instrument zijn dat de overheid de mogelijkheid
biedt om te voldoen aan internationale standaarden5. Zo onderschrijft België met name
de Verklaring en het Actieplatform van de vierde Wereldvrouwenconferentie in Peking.
Dit Actieplatform verwijst expliciet naar de nood om een genderanalyse van de

5 Voor meer informatie zie: Elson, D. (2006) Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for
Compliance with CEDAW, UNIFEM: New York.

budgetten uit te voeren om de verschillende impact van uitgaven op vrouwen en mannen
te evalueren en vraagt de onderschrijvende overheden om hun budgetten aan te passen
zodat ze een evenwichtig gebruik van beschikbare middelen en gelijkheid van toegang
tot overheidsuitgaven verzekeren.
4.3. Uitvoering
Gender budgeting bestaat echter niet uit één uniforme procedure die op alle situaties en
voor alle doeleinden van toepassing is. Veel hangt af van de situatie waarin men werkt,
welke middelen men ter beschikking heeft, welke doelen bereikbaar zijn, op welke actoren
men zich concentreert, enz. Zo kan het doel bijvoorbeeld variëren van simpelweg wijzen
op het feit dat uitgaven vaak genderblind zijn tot de opmaak van budgetten die effectief
rekening houden met de genderdimensie. Verder zullen de methode en de omvang
van het werk ook anders zijn wanneer men gender budgeting wil uitvoeren binnen een
internationale organisatie, een overheidsdienst of een NGO.
In eerste instantie zal de uitvoering van gender budgeting op het Belgische federale niveau
zich concentreren op de overheidsuitgaven, hoewel de analyse van de inkomstenzijde ook
een zeer belangrijk aspect is van gender budgeting.

•
•
•
•

aparte budgetten voor vrouwen en mannen;
een verdeling 50% voor mannen en 50% voor vrouwen;
een instrument om vrouwen te bevoordelen;
een doel op zich.
Gender budgeting =

•
•

•

een strategie die via een budgetanalyse gendergevoeligheid introduceert in het
beleid, de maatregelen en acties van de overheid en zo voor meer efficiëntie zorgt;
een middel met als einddoel meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen te
bekomen en de overheidsfinanciën zo zuinig, doeltreffend, doelmatig en billijk
mogelijk te maken;
een instrument om te komen tot overheidsfinanciën (inkomsten en uitgaven) die
rekening houden met de noden en belangen van individuen (vrouwen én mannen).

HOOFDSTUK 1. CONCEPTEN EN TERMINOLOGIE

Gender budgeting ≠
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Wettelijk kader en richtlijnen
1. De ‘wet gender mainstreaming’
Op 12 januari 2007 nam België een zeer ambitieuze wetgeving6 aan met het oog op de
integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen die op het Belgische
federale niveau bepaald en uitgevoerd worden. Deze benadering die als doel heeft de
gelijkheid van vrouwen en mannen te versterken, betreft alle federale bevoegdheden
en alle fasen van beleidscyclus. In concreto legt de wet van 12 januari 2007 de Belgische
federale overheid dus de verplichting op om gender mainstreaming toe te passen. Zoals in
het vorige hoofdstuk besproken werd, draagt deze aanpak ook bij tot de versterking van
het principe van ‘goed bestuur’ door de objectivering van het beslissingsproces.

HOOFDSTUK 2. WETTELIJK KADER EN RICHTLIJNEN

De wet voorziet in een reeks acties door de regering en de administraties, waaronder de
invoering van gender budgeting.
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Artikel 2, § 1 van de wet geeft aan dat de Regering zorgt voor “de integratie van de
genderdimensie in het geheel van haar beleidslijnen, maatregelen, begrotingsvoorbereidingen
of acties en dit met het oog op het vermijden of corrigeren van eventuele ongelijkheden tussen
vrouwen en mannen.” De wet vraagt duidelijk dat tijdens de begrotingsvoorbereidingen
rekening gehouden wordt met de genderdimensie. In overeenstemming met de aanpak
van gender mainstreaming, moet de integratie van de genderdimensie dus veralgemeend
worden en ook toegepast worden op de budgettaire materie.

6 Wet strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in
september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van
de federale beleidslijnen. (B.S. van 13 februari 2007). U kan deze terugvinden in bijlage 2: De ‘wet gender
mainstreaming’.

Artikel 2, § 2 van de wet voegt daaraan toe: “De kredieten met betrekking tot de acties om
gelijkheid van mannen en vrouwen te verwezenlijken, worden per departement, staatsdienst
met afzonderlijk beheer, overheidsbedrijf en instelling van openbaar nut, uiteengezet in een
gendernota die als bijlage wordt gevoegd bij elk ontwerp van algemene uitgavenbegroting.”
In dit artikel wordt dus gevraagd naar de opstelling van een gendernota, waarin de
kredieten moeten opgesomd worden die als doel hebben de gelijkheid tussen vrouwen
en mannen te bevorderen.

Daarnaast voorziet de ‘wet gender mainstreaming’ ook in een interdepartementale
coördinatiegroep. Deze is samengesteld uit een lid van de beleidscel van elke
minister, een ambtenaar van elke federale overheidsdienst (FOD), van het ministerie van
Landsverdediging en van elke programmatorische federale overheidsdienst (POD), evenals
uit leden van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen die zowel het
voorzitterschap als het secretariaat waarnemen. Het doel van deze interdepartementale
groep is om het uitgevoerde werk binnen de federale departementen te ondersteunen,
de transversaliteit van gender mainstreaming te verzekeren en een efficiënte en samen
hangende strategie te ontwikkelen.
Ten slotte zal al het werk dat binnen het kader van de uitvoering van de wet en op basis
van de inhoud van de regeringsverklaring uitgevoerd wordt, het onderwerp moeten
uitmaken van twee verslagen die aan het parlement voorgelegd moeten worden: een
tussentijds verslag en een verslag op het einde van de legislatuur.

HOOFDSTUK 2. WETTELIJK KADER EN RICHTLIJNEN

De integratie van de genderdimensie in het overheidsbeleid is dus de essentie van de ‘wet
gender mainstreaming’. Naast gender budgeting legt deze namelijk ook de verplichting
op tot het uitvoeren van een gendertest. Deze bestaat uit een evaluatieverslag van de
impact van elk wetgevend en reglementair project op de respectieve situatie van vrouwen
en mannen. Gender budgeting en de gendertest hebben ieder binnen hun eigen gebied –
respectievelijk de aan het budget verbonden dossiers en de wetgevende of reglementaire
projecten – hetzelfde doel: de betrokken actoren zowel op politiek als administratief
niveau doen nadenken over de gelijkheid van vrouwen en mannen en hen de resultaten
van deze denkoefening in de besluitvorming doen integreren.
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2. De omzendbrief met betrekking tot de begrotingsopmaak
Het principe van gender budgeting staat ook ingeschreven in de richtlijnen die op federaal
niveau bestaan over de opmaak van de begroting.
In de omzendbrief met betrekking tot de begrotingsopmaak voor 20097 werd een
onderdeel (4.6.) opgenomen rond gender budgeting. Hierin stond: “Voor de opmaak van de
begroting 2009 wordt aan de verschillende instanties gevraagd om de programma’s/projecten
die in aanmerking komen voor gender budgeting te definiëren. Hiertoe is in bijlage IV in een
kolom (8) voorzien waarin de betrokken kredieten kunnen worden geïdentificeerd.”
In de omzendbrief met betrekking tot de begrotingsopmaak voor 20108 werd wederom
een onderdeel (4.7.) rond gender budgeting opgenomen. Hierin werd vermeld dat “De
verplichting een gendernota op te maken zoals bepaald in artikel 2 van voormelde wet, geldt
voor de opmaak van de begroting 2010.”
Ten slotte werd ook in de omzendbrief met betrekking tot de begrotingsopmaak voor
20119 een gedeelte (4.7.) over gender budgeting geïntegreerd dat meer informatie
geeft over de wettelijke verplichtingen en de werkwijze en verwijst naar de specifieke
omzendbrief inzake gender budgeting.

HOOFDSTUK 2. WETTELIJK KADER EN RICHTLIJNEN

3. De omzendbrief inzake gender budgeting
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Ten slotte werd er op 29 april 2010 een specifieke omzendbrief inzake gender budgeting10
aangenomen. Deze legt uit hoe gender budgeting vanaf 2010 toegepast moet worden,
met een uiteenzetting van de belangrijkste begrippen, een beschrijving van de te volgen
procedure en de te gebruiken methode. Deze omzendbrief roept ook de betrokken
actoren op om hun rol op te nemen in dit proces.
In bijlage 3 vindt u een weergave van deze omzendbrief.

7 Omzendbrief van 25 april 2008 betreffende de begrotingscontrole 2008 en voorafbeelding van de
begroting 2009: richtlijnen.
8 Omzendbrief van 24 april 2009 betreffende de voorafbeelding van de begroting 2010: richtlijnen.
9 Omzendbrief van 29 april 2010 betreffende de voorafbeelding van de begroting 2011: richtlijnen.
10 Omzendbrief van 29 april 2010 inzake de uitvoering van gender budgeting zoals voorzien in de wet van 12
januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie
die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel
van de federale beleidslijnen.
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Gender budgeting op het Belgische
federale niveau
1. Inleiding
De doelstelling van dit hoofdstuk is een concrete toepassing van gender budgeting voor
te stellen die aangepast is aan de bestaande budgettaire werkelijkheid op het Belgische
federale niveau en aan de heersende regels die niet altijd op een resultaatsgerichte logica
gebaseerd zijn (zie hoofdstuk 1). Met deze toepassing wordt getracht om de doelstellingen
uit de voorgaande hoofdstukken via de budgetopmaak te bereiken.

HOOFDSTUK 3. Gender budgeting OP HET BELGISCH FEDERAAL NIVEAU

Om duidelijkheid te scheppen rond het concept en de uitvoering ervan, startte het
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in mei 2009 met een project gender
budgeting. De verschillende etappes van dit project staan beschreven in bijlage 4.

28

2. De toepassing van gender budgeting op het Belgische
federale niveau
Gender budgeting is een vorm van Performance Based Budgeting en is dus het makkelijkst
toepasbaar indien de budgetopmaak reeds via deze methode gebeurt. In België is dit
echter niet het geval en daarom moet het proces van gender budgeting omgezet worden
naar de Belgische methode van budgetopmaak en geleidelijk toegepast worden. Daarom
wordt in eerste instantie gefocust op ex-ante gender budgeting van de uitgaven. Gender
budgeting tijdens de uitvoeringsfase en de controlefase, evenals het uitvoeren van
genderanalyses op de inkomstenzijde zullen dus nog niet onmiddellijk aangepakt worden.
Een eerste doel waarnaar gestreefd wordt, is dat alle betrokken actoren gesensibiliseerd
worden en aandacht krijgen voor de problematiek rond de gelijke kansen van vrouwen
en mannen, zodat ze de reflex ontwikkelen om de genderdimensie te integreren in hun
dagelijks werk.

Om tot de toepassing van gender budgeting op het Belgische federale niveau te komen,
moet het volgende proces doorlopen worden:
1) Allereerst moeten de dossierbeheerders – zowel op het niveau van de beleidscellen
als op het niveau van de administraties – een reflectie voeren over hun dossier zodat ze
dit kunnen onderbrengen in een categorie. De reflectie die uitgevoerd moet worden
en de verschillende categorieën worden in detail voorgesteld in hoofdstuk 4.
Na deze eerste reflectie11 kunnen de dossierbeheerders vaststellen of het dossier dat ze
wensen te financieren:
• de interne werking betreft of geen genderdimensie bevat (categorie 1);
• specifiek als doel heeft de gelijkheid tussen vrouwen en mannen t e verwezenlijken
(categorie 2);
• het overheidsbeleid betreft en een genderdimensie bevat (categorie 3).

11 De doelstelling is te vermijden dat het dossier ongelijkheden bevestigt of veroorzaakt en op die manier te
voorkomen dat nadien corrigerende maatregelen uitgevoerd moeten worden. Bovendien verhoogt deze
aanpak de efficiëntie daar er reeds op voorhand nagedacht moet worden over de invulling van het dossier.

HOOFDSTUK 3. Gender budgeting OP HET BELGISCH FEDERAAL NIVEAU

Om deze ‘genderreflex’ te ontwikkelen binnen het kader van de Belgische
federale begrotingsmethode is er gekozen om te werken met een
onderverdeling van de kredieten – en de daaraan verbonden dossiers –
in drie categorieën en een verwerking van deze informatie in de bestaande
begrotingsdocumenten.
Hieronder wordt het proces beschreven dat gevolgd moet worden om tot de
gevraagde categorisering te komen.
De verschillende categorieën worden uiteengezet in hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 5 wordt er dieper ingegaan op de manier waarop gender
budgeting geïntegreerd moet worden in de reguliere opmaak van de
begrotingsdocumenten.
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Indien de gevraagde kredieten behoren tot categorie 3, moeten de dossierbeheerders
hun reflectie verdiepen om een gendertoelichting te kunnen geven. Dit is een beknopte
uitleg van de manier waarop men met de genderdimensie rekening houdt of zal houden
in het kader van het dossier (zie hoofdstuk 5 voor meer informatie hierover).

HOOFDSTUK 3. Gender budgeting OP HET BELGISCH FEDERAAL NIVEAU

2) Op het moment dat dossierbeheerders bij de dienst ‘Budget & Beheer’ van hun
administratie een budget aanvragen, moeten zij ook de categorie van kredieten
vermelden waartoe hun dossier behoort.
Voor de kredieten die tot categorie 3 behoren, moet ook de gendertoelichting
doorgegeven worden aan de dienst ‘Budget & Beheer’, opdat deze in de ver
antwoording van de basisallocaties ingevoegd kan worden.
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3) Al de doorgegeven informatie wordt door de dienst ‘Budget & Beheer’ in de budgettaire
fiches geïntegreerd. Voor elke basisallocatie moet er in de kolom G (kolom 8 in de tabel
van de begrotingsvoorstellen bij ongewijzigd beleid) aangeduid worden tot welke
categorie (1, 2 of 3) deze behoort.
De basisallocaties van categorie 2 moeten geïntegreerd worden in het model van de
gendernota dat door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voorzien
wordt.
Voor de basisallocaties van categorie 3 moet de door de dossierbeheerders verstrekte
gendertoelichting in de verantwoording van de basisallocaties ingevoegd worden.
4) De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole zal de gendernota en de
informatie die in de budgettaire fiches van de verschillende administraties vermeld
staat, integreren in het ontwerp van Belgische staatsbegroting.
• De categorisering (1, 2 of 3) van de basisallocaties zal, op basis van de gegevens
die de administraties via de budgettaire fiches doorgegeven hebben, opgenomen
worden in de kolom CRIPG (kolom 11) van de begrotingstabellen.
• De gendertoelichting van de dossiers die (potentieel) een genderdimensie bevatten
(categorie 3) zal opgenomen worden in de verantwoording van de basisallocaties.
• De door de administraties doorgegeven gendernota’s zullen toegevoegd worden
aan de verantwoording van de basisallocaties van de betrokken administratie.
Het kader op de volgende bladzijde geeft het proces van gender budgeting schematisch
weer.

Schema van het proces gender budgeting

Dossierbeheerder:

• eerste reflectie over het dossier
• toewijzen van categorie 1, 2 of 3 aan het dossier
• opstellen van gendertoelichting (indien categorie 3)

Dienst ‘Budget & Beheer’:

• categorisering basisallocaties opnemen in de budgettaire fiches
• gendernota invullen en toevoegen (indien categorie 2 aanwezig)
• gendertoelichting opnemen in de verantwoording
van de basisallocatie (indien categorie 3 aanwezig)

FOD Budget en Beheerscontrole:

• categorisering opnemen in de begrotingstabellen
• ontvangen gendernota’s toevoegen aan de verantwoording
van de basisallocaties van de betrokken administratie
• gendertoelichting opnemen in de verantwoording van de basisallocatie

Controle:

• door IGVM: correcte categorisering en gendertoelichting?
• door de FOD Budget en Beheerscontrole:
categorisering gebeurd + gendernota en gendertoelichting
(indien van toepassing) ontvangen?

HOOFDSTUK 3. Gender budgeting OP HET BELGISCH FEDERAAL NIVEAU

Feedback
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Categorisering
1. Inleiding
Op het Belgische federale niveau is de eerste doelstelling van gender budgeting dat de
dossierbeheerders de gewoonte ontwikkelen om systematisch na te denken over de
potentiële impact van hun dossiers op de respectieve situatie van vrouwen en mannen.
De verplichting om alle kredieten – en de daaraan verbonden dossiers – onder te verdelen
in een van die drie hieronder voorgestelde categorieën, maakt het mogelijk om deze
denkwijze te stimuleren.

HOOFDSTUK 4. CATEGORISERING

Zoals reeds vermeld in het vorige hoofdstuk moet de persoon die een aanvraag voor
een budget doet, hierbij de nodige informatie leveren aan de dienst ‘Budget & Beheer’.
Zo kan deze dienst de basisallocatie met de nodige informatie in de budgettaire fiches
verwerken. In concreto moet vermeld worden in welke categorie het krediet thuishoort en
moet er voor categorie 3 een gendertoelichting toegevoegd worden.
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Zoals hierboven aangegeven is, moeten de kredieten onderverdeeld worden in drie grote
categorieën:
1 de kredieten voor dossiers die de interne werking betreffen of geen genderdimensie
bevatten;
2 de kredieten met betrekking tot de acties om de gelijkheid van mannen en vrouwen te
verwezenlijken;
3 de kredieten voor de dossiers die het overheidsbeleid betreffen en een genderdimensie
bevatten, i.e. dossiers die een impact (kunnen) hebben op de respectieve situatie van
de vrouwen en mannen in de samenleving.

In dit deel van de handleiding zal op elk van deze categorieën dieper ingaan worden. Er zal
aan de hand van verschillende voorbeelden12 verduidelijkt worden in welke categorie de
verschillende types van kredieten ondergebracht moeten worden.

2. De onderverdeling in categorieën
2.1. Inleiding
De categorisering van de dossiers en de daaraan verbonden kredieten moet gebeuren op
basis van drie elementen: de doelstelling van het dossier, het bereik van het dossier en het
feit of het dossier al dan niet een genderdimensie bevat.
2.2. De doelstelling van het dossier
De eerste vraag die men zich moet stellen is: wat is de doelstelling van het dossier? Als het
gaat over een dossier dat als specifiek doel heeft de gelijkheid van vrouwen en mannen te
bevorderen, dan behoren het dossier en de daaraan verbonden kredieten tot categorie 2
(zie punt 3.2. van dit hoofdstuk).
In bijlage 5 vindt u het model van de gendernota waarin de kredieten van categorie 2
in overeenstemming met de ‘wet gender mainstreaming’ ondergebracht moeten worden.
2.3. Het bereik van het dossier

De dossiers met betrekking tot de interne werking behoren tot categorie 1 (zie punt 3.1.
van dit hoofdstuk) en vereisen geen verdere actie.
Voor de dossiers die behoren tot het overheidsbeleid, moet men zich afvragen of dit
dossier een genderdimensie bevat of niet.

12 De voorbeelden worden hier louter met een indicatieve waarde gegeven. Het is mogelijk dat een voorbeeld
niet exact overeenkomt met de reële situatie, aangezien de uitleg gebaseerd is op een interpretatie van de
benaming van de basisallocatie en niet op de precieze inhoud van het dossier.

HOOFDSTUK 4. CATEGORISERING

Indien het dossier geen actie ter bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen
betreft, moet men zich afvragen of het enerzijds een dossier is dat betrekking heeft op de
werking of organisatie van de administratie (interne werking) of anderzijds een dossier
dat een impact wenst te hebben op de samenleving (overheidsbeleid).
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2.3. Het opsporen van een genderdimensie
In het kader van gender mainstreaming moet dus van alle dossiers die deel uitmaken van
het overheidsbeleid onderzocht worden of ze al dan niet een genderdimensie bevatten.
Ter herinnering, dossiers die een genderdimensie bevatten zijn diegene die een impact
(kunnen) hebben op de respectieve situatie van vrouwen en mannen.
Essentieel bij het opsporen van een dergelijke impact is het identificeren van het
doelpubliek van het dossier en het kennen van de naar sekse uitgesplitste samenstelling
(aandeel vrouwen en mannen) daarvan. Bij de beschrijving van de derde categorie (zie
punt 3.3. van dit hoofdstuk) en onder tips 1, 3 en 4 vindt u verdere informatie over de
hulpmiddelen die u kan gebruiken om een eventuele genderdimensie op te sporen.

HOOFDSTUK 4. CATEGORISERING

Dossiers die geen genderdimensie bevatten, horen thuis in categorie 1, dossiers die wel
een genderdimensie bevatten of waarvan men niet zeker is dat ze geen genderdimensie
bevatten in categorie 3 (zie punt 3.3. van dit hoofdstuk). Voor deze laatste dossiers moet
verder nog een gendertoelichting opgemaakt worden waarin aangegeven wordt hoe
men met deze genderdimensie rekening zal houden (zie hoofdstuk 5 voor meer informatie
hierover).
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Hieronder vindt u een schema dat kan helpen bij de categorisering van de dossiers.

Betreft het een dossier dat
specifiek als doel heeft de
gelijkheid tussen vrouwen en
mannen te bevorderen?

Ja

Categorie 2
Gevolg =
opstellen
gendernota

Nee

Betreft het een dossier dat tot
het overheidsbeleid behoort
en een impact (kan) hebben
op de respectieve situatie van
vrouwen en mannen?

Ja

Categorie 3
Gevolg =
gendertoelichting:
hoe rekening
houden met de
genderdimensie?

Betreft het een dossier inzake
de interne werking?
Betreft het een dossier dat
geen impact kan hebben op
de respectieve situatie van
vrouwen en mannen?

Ja

Categorie 1
Gevolg =
geen verdere
actie nodig

HOOFDSTUK 4. CATEGORISERING

Nee
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3. De categorieën
3.1. Categorie 1: kredieten voor dossiers die de interne werking betreffen
of geen genderdimensie bevatten
De eerste categorie heeft in eerste plaats betrekking op de kredieten voor dossiers die
deel uitmaken van de zogenaamde interne werking (zie hoofdstuk 1, punt 3.2.).

Voorbeelden:
•
•
•
•

Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica;
Huur van onroerende goederen;
Kredieten voorzien voor verwijlintresten wegens te laat betaalde facturen;
Huurschade bij verlaten van gebouwen.

HOOFDSTUK 4. CATEGORISERING

Personeelsgebonden kosten (salarissen, opleidingskosten, …) maken deel uit van de
interne werking en behoren dus thuis in de eerste categorie13, ondanks het feit dat ze
duidelijk een genderdimensie bevatten.
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Er kunnen in deze categorie echter ook kredieten opgenomen worden die betrekking
hebben op dossiers die behoren tot het overheidsbeleid – dossiers die dus gericht zijn
op de samenleving en de individuen die daar deel van uitmaken – maar die na een eerste
analyse geen genderdimensie blijken te hebben, i.e. die geen impact kunnen hebben op
de respectieve situatie van vrouwen en mannen. Dit soort dossiers komt echter slechts
uitzonderlijk voor en het is belangrijk, zoals uit de hieronder weergegeven uitleg en
voorbeelden zal blijken, dat men zich niet vergist door een dossier te snel in de eerste
categorie te klasseren.

13 Dit gezegd zijnde, zijn er op het niveau van de personeelsgebonden kosten heel wat interessante en
nuttige analyses te maken, zodat er in samenwerking met de dienst ‘Personeel & Organisatie’ van de
administratie en met de FOD Personeel en Organisatie een personeelsbeleid uitgewerkt kan worden dat
zo doelmatig mogelijk is en de gelijkheid van vrouwen en mannen bevordert.

Het doel – en tegelijk een van de moeilijkheden – van gender mainstreaming is dat de
actoren die betrokken zijn bij de opstelling en de uitvoering van het overheidsbeleid zelf
rekening houden met de genderdimensie in hun werk. In deze context moet vermeden
worden dat er te snel van het principe uitgegaan wordt dat de voorziene beleidslijnen,
maatregelen of acties geen genderdimensie bevatten en dus geen impact kunnen
hebben op de respectieve situatie van vrouwen en mannen, terwijl dit dikwijls toch zo
is. Dezelfde opmerking geldt voor de beleidslijnen, maatregelen of acties die schijnbaar
genderneutraal zijn, maar in werkelijkheid bepaalde verschillen in de situatie van vrouwen
en mannen verwaarlozen.
Het is dus noodzakelijk om niet zomaar te veronderstellen dat een bepaald dossier geen
genderdimensie heeft, en bijgevolg de kredieten voor dit dossier zonder verdere reflectie
in de eerste categorie onder te brengen. De plaatsing van een kredietlijn in deze categorie
moet een bewuste, overdachte keuze zijn en geen gemakkelijkheidoplossing.
Indien u denkt niet over voldoende kennis te beschikken inzake de genderdimensie in uw
dossiers, is het aangeraden hierover bijkomende informatie in te winnen (zie tip 1 en tip 4).

• “Chemisch afval – vernietiging munitie Poelkapelle” bij het ministerie van
Landsverdediging: Vooraleer deze allocatie in de eerste categorie geplaatst wordt,
moet er toch nagedacht zijn over een mogelijke impact op de situatie van vrouwen
en mannen: Zijn er soorten van chemisch afval die een verschillend effect kunnen
hebben op vrouwen en mannen (biologisch, hormonaal, enz.)? Indien er uitgegaan
wordt van het vrijkomen van restanten bij de verwerking van deze munitie, is er dan
zowel met het effect hiervan op mannen als dat op vrouwen rekening gehouden? Enz.
• “Uitgaven betreffende alle verrichtingen in verband met de invoering van een
geautomatiseerd stemsysteem” bij de FOD Binnenlandse Zaken: Van zodra het enkel
gaat om technische kredieten voor de aankoop van materiaal of het installeren
van de computers, hoort dit voorbeeld effectief in deze categorie thuis. Wanneer er
echter bijvoorbeeld ook een luik sensibilisering voorzien is, zou deze kredietlijn in de
derde categorie ondergebracht moeten worden, omdat men dan zou moeten kijken
of deze sensibilisering even toegankelijk en doeltreffend is voor mannen als voor
vrouwen.

HOOFDSTUK 4. CATEGORISERING

Voorbeelden:
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Indien men op het moment van de budgetopmaak niet over genoeg informatie beschikt
en men twijfelt of het dossier al dan niet een genderdimensie bevat, dan brengt men de
kredieten voor het dossier in kwestie best onder in categorie 3. In de gendertoelichting
moet dan toegelicht worden dat men meer informatie zal verzamelen om te kunnen
verduidelijken of het dossier al dan niet een genderdimensie bevat.

HOOFDSTUK 4. CATEGORISERING

Tip 1:

40

Het kan – zeker bij twijfel – nuttig zijn experten te raadplegen die ervaring hebben op
het gebied van gender. Deze personen kunnen de nodige hulp bieden bij het zoeken en
identificeren van een eventuele genderdimensie, zelfs daar waar deze op het eerste zicht
niet aanwezig is.
Informatie over experten op het gebied van gelijke kansen tussen vrouwen en mannen
en gender kan u hieronder vinden:
• Op het federale overheidsniveau heeft het Instituut voor de gelijkheid
van vrouwen en mannen (http://igvm.belgium.be) als doelstelling de
gelijkheid van vrouwen en mannen te verzekeren en te bevorderen, elke
vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht te
bestrijden en instrumenten en strategieën te ontwikkelen gebaseerd op een
geïntegreerde aanpak van de genderdimensie (gender mainstreaming).
De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen (http://www.
raadvandegelijkekansen.be), is een federaal adviesorgaan dat voorlichting en
informatie kan verschaffen inzake gelijke kansen tussen vrouwen en mannen.
• VEGA is een databank die, naast vrouwen met een specialisatie in een bepaald
domein, ook vrouwen en mannen bevat met expertise inzake gender. De databank
kan geraadpleegd worden op http://vegastar.be/.
• Een andere bron van expertise zijn de verschillende verenigingen die zich bezig
houden met het thema van gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Zij beschikken
over een grote deskundigheid wat betreft gelijke kansen tussen vrouwen en
mannen. Amazone - een resourcecentrum voor de gelijkheid tussen vrouwen en
mannen - beschikt over een databank van verenigingen die zich bezig houden met
gelijke kansen voor vrouwen en mannen: http://db.amazone.be/vereniging.

De kredieten die in de eerste categorie geplaatst worden, moeten geen genderanalyse
ondergaan, aangezien men er van uitgaat dat ze in geen geval een impact kunnen hebben
op de respectieve situatie van vrouwen en mannen.
Deze categorie van ‘vrijgestelde kredieten’ werd toch voorzien omdat ze een
mogelijkheid biedt tot controle op de categorisering die door de dossierbeheerders
uitgevoerd wordt.
3.2. Categorie 2: kredieten met betrekking tot de acties om de gelijkheid van
mannen en vrouwen te verwezenlijken

Onder categorie 2 vallen met name:
• de salarissen voor gender- of diversiteitambtenaren, coördinatoren/trices gender
mainstreaming, enz.14;
• budgetten voorzien voor acties om de aanwezigheid van vrouwen (het leger, het
wetenschappelijke milieu, zelfstandigen, enz.) of mannen (de professionele zorgsector,
het huishouden, enz.) te vergroten daar waar ze ondervertegenwoordigd zijn;

14 Alhoewel dit valt onder kredieten voor interne acties met betrekking tot de werking of organisatie van een
dienst (zie hoofdstuk 1, punt 3.2.), behoren de basisallocaties waar dergelijke dossiers onder vallen toch
thuis in categorie 2, aangezien ze duidelijk voldoen aan de vereiste voor deze categorie: ze hebben als
hoofddoel het bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen.
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De tweede categorie bestaat uit de kredieten die bedoeld zijn voor acties om de gelijkheid
van mannen en vrouwen te verwezenlijken.
Het gaat hier om de kredieten voor die dossiers die specifiek als doel hebben de
gelijkheid tussen beide seksen te verbeteren. Er kunnen ook ruimere dossiers in deze
categorie opgenomen worden, op voorwaarde dat een deel van het dossier specifiek de
verwezenlijking van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen beoogt. Bijvoorbeeld: een
actie ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt, waarbij zowel een luik rond
rassendiscriminatie als een luik rond discriminatie op basis van geslacht voorzien is.
Meer algemene dossiers waarin een genderdimensie aanwezig is, behoren thuis in
categorie 3. Bijvoorbeeld: een actie ter bevordering van de instroom van jongeren op
de arbeidsmarkt moet het onderwerp uitmaken van een genderanalyse zodat men de
verschillen kan identificeren die op dit gebied bestaan tussen meisjes en jongens en men
daarmee rekening kan houden bij de voorbereiding van de actie.
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• kredieten die specifiek dienen om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het
bevoegdheidsdomein van de administratie te verbeteren (opleidingen voorzien voor
ongeschoolde vrouwen, bestrijden van geweld tegen vrouwen, enz.);
• subsidies voor organisaties of projecten ter bevordering van de gelijkheid van vrouwen
en mannen.

Voorbeelden:
• “Allerlei uitgaven ter bevordering van de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen
in de openbare diensten” bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking;
• “Dotatie aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen” bij de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
• “Diverse subsidies voor de bevordering van het Openbaar ambt en de diversiteit in
het Openbaar Ambt” bij de FOD Personeel en Organisatie.
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Tip 2:
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Zelfs indien in de begrotingsdocumenten niet direct dergelijke basisallocaties terug
te vinden zijn, kan het toch zijn dat er specifieke acties gevoerd worden. Meestal
worden deze echter niet apart weergegeven, omdat ze vaak worden opgenomen
binnen overkoepelende allocaties. Zo is het waarschijnlijker dat het salaris van een
genderdeskundige opgenomen is onder “Personeelsuitgaven” dan dat dit apart
vermeld wordt. In dat geval wordt de overheidsdiensten aangeraden om hiervan in de
gendernota toch een uitsplitsing te proberen maken (zie hiervoor hoofdstuk 5, punt 4).
Op deze manier kan duidelijker aangetoond worden welke expliciete inspanningen er
binnen de verschillende administraties gedaan worden om te werken aan de gelijkheid
van vrouwen en mannen.

3.3. Categorie 3: kredieten voor dossiers die het overheidsbeleid betreffen
en een genderdimensie bevatten
3.3.1. Algemeen
De derde en laatste categorie bestaat uit al de overige kredieten, zijnde de kredieten voor
dossiers die het overheidsbeleid betreffen (i.e. die betrekking hebben op de samenleving
en de individuen die daar deel van uitmaken) en een genderdimensie bevatten (i.e. die
een impact (kunnen) hebben op de respectieve situatie van vrouwen en mannen). Ook
dossiers waarvan men niet helemaal zeker is dat ze geen impact kunnen hebben op de
respectieve situatie van vrouwen en mannen behoren tot deze categorie.
Op al deze dossiers moet dus bij de verdere uitwerking ervan een genderanalyse
toegepast worden. Hiermee wordt een analyse bedoeld waarbij men rekening houdt met
de (mogelijke) impact van het dossier op de respectieve situatie van vrouwen en mannen.
Het dossier kan zowel betrekking hebben op kosten voor projecten of acties als op
subsidies, toelagen en dotaties.
Vervolgens moet met de resultaten van deze analyse rekening gehouden worden en
moeten er eventueel aanpassingen gedaan worden aan het dossier.

In dit kader is het natuurlijk noodzakelijk zich een zo precies mogelijk beeld te vormen
van het doelpubliek en meer in het bijzonder de naar sekse uitgesplitste samenstelling
daarvan.
Hierbij moet trouwens melding gemaakt worden van het artikel 4 van de ‘wet gender
mainstreaming’: “[Elke minister ziet er] in de domeinen die onder zijn bevoegdheden vallen, op
toe dat de statistieken die de federale overheidsdiensten, het ministerie van Landsverdediging,
15 Unifem, het United Nations Development Fund for Women, stelde verschillende instrumenten op om analyses
te maken met het oog op gender budgeting. De in dit hoofdstuk vermelde ‘gender-aware policy appraisal’,
‘gender-disaggregated beneficiary assessment’ en ‘gender-disaggregated public expenditure incidence analysis’
zijn drie van deze instrumenten. Zie http://www.gender-budgets.org/ voor meer informatie.
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Er dient dus nagedacht te worden over de situatie van vrouwen en mannen in deze dossiers
en op welke manier de voorziene maatregelen de situatie kunnen beïnvloeden. Ten slotte
moet er nagedacht worden over de manier waarop men bij de verdere uitwerking van deze
dossiers met al deze elementen rekening kan houden. In meer technische termen: er wordt
verwacht dat de dossierbeheerders een ex-ante ‘genderbewuste beleidsevaluatie’
(gender-aware policy appraisal15) uitvoeren.
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de programmatorische overheidsdiensten, de overheidsinstellingen voor sociale zekerheid,
de federale wetenschappelijke instellingen en de instellingen van openbaar nut in hun
actiedomein produceren, verzamelen en bestellen, naar geslacht opgesplitst worden en dat er
genderindicatoren worden opgesteld wanneer dit relevant is.”
Indien bij de voorbereiding van het dossier dergelijke gegevens niet beschikbaar
zijn, moet men trachten meer informatie te verzamelen en kan men hierover zelfs een
studie bestellen. Deze intentie kan opgenomen worden in de gendertoelichting van de
verantwoording van de basisallocatie.
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Naast een grondige analyse van de samenstelling van de doelgroep kan het toepassen
van een ‘gendergedifferentieerde evaluatie door de begunstigden’ (genderdisaggregated beneficiary assessment) ook zeer behulpzaam zijn bij het uitwerken van
een zo doeltreffend en doelmatig mogelijk beleid of project. Hierbij vraagt men aan de
vrouwen en mannen uit de doelgroep om hun noden te verduidelijken. Dit kan gebeuren
via enquêtes, focusgroepen, enz. Via deze methode kan men beter rekening houden met
de feitelijke noden van het doelpubliek en een zo efficiënt mogelijke aanpak uitwerken.
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Ten slotte kan er in de mate van het mogelijke ook een ‘gendergedifferentieerde ana
lyse van het effect van overheidsuitgaven’ (gender-disaggregated public expenditure
incidence analysis) uitgevoerd worden. Hierbij tracht men te berekenen welk deel
van een overheidsuitgave terecht komt bij vrouwen en welk deel bij mannen. Dit
gebeurt hoofdzakelijk via de methode van de benefit incidence analysis, waarbij men de
eenheidskosten van de verleende overheidsdienst vermenigvuldigt met respectievelijk
het aantal vrouwen of meisjes en het aantal mannen of jongens dat van de dienst
gebruik gemaakt heeft16. Een dergelijke analyse kan trouwens ook gemaakt worden voor
de overheidsuitgaven die geschrapt worden, zodat men kan bestuderen of niet steeds
bespaard wordt op uitgaven die (voornamelijk) ten goede komen aan één van beide
seksen.

16 Dit kan ex-ante gebeuren, waarbij men schattingen gebruikt van de eenheidskost en naar sekse
opgesplitste gegevens over het doelpubliek. Ex-post kan men reële gegevens verzamelen en deze
gebruiken voor de berekening. De resultaten hiervan kunnen dan weer gebruikt worden om eventuele
aanpassingen te maken indien de onderzochte dienstverlening het volgende jaar verdergezet wordt.

Tip 3:
In de ‘Handleiding voor de toepassing van gender mainstreaming binnen de Belgische
federale overheid’ kan u heel wat informatie vinden over de manier waarop u de
genderdimensie kan opsporen en integreren in het kader van een beleid, maatregel of
actie. In het kader van de ex-ante gender budgeting die nu op federaal niveau toegepast
moet worden, kan onder andere de checklist van de analysefase (pagina 69 en 70) zeker
van pas komen.
Daarnaast kan ook de coördinator/trice gender mainstreaming van uw administratie u
eventueel bijstaan en u in uw werk een eerste zet in de goede richting geven.

Binnen categorie 3 kan ook nog een onderverdeling gemaakt worden. Aan de ene kant
zijn er de kredieten voor acties en projecten. Aan de andere kant zijn er de subsidies,
dotaties en toelagen.
3.3.2. Kosten voor acties en projecten
Hieronder vallen de kredieten die voorbehouden zijn om projecten of acties te kunnen
realiseren. Dit zijn dus eigenlijk de budgetten die een administratie in staat moeten stellen
om zelf een beleid op te stellen en uit te voeren.

• “Pilootprojecten drugsbeleid” bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu: Hierbij is het nodig een duidelijk idee te hebben van
de eventuele verschillen in de consumptie van drugs door jongens en meisjes,
mannen en vrouwen en daarmee rekening te houden in het kader van de opstelling
en uitvoering van de projecten. Hetzelfde geldt voor de kredietlijnen “Financiering
van de wetenschappelijke ondersteuning van het federale drugsbeleid” bij de POD
Wetenschapsbeleid en “Nazorg drugsverslaafden” bij de POD Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.
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Voorbeelden:
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• “Maatregelen van getuigenbescherming in het kader van internationale gerechtelijke
samenwerking” bij de FOD Justitie: Indien er regelingen getroffen worden in verband
met getuigenbescherming of hiervoor een beleid uitgewerkt wordt, moet er rekening
gehouden worden met de eventueel verschillende noden en verwachtingen van een
mannelijke of een vrouwelijke getuige.
• “Uitgaven in verband met de sociale verkiezingen” bij de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg: Er kan aangegeven worden dat men bij de uitwerking
van acties hierrond rekening zal proberen houden met de gelijkheid van vrouwen
en mannen en meer in het bijzonder met de evenwichtige vertegenwoordiging van
vrouwen en mannen.
• “Werkingsuitgaven in het kader van de implementatie van het project FEDCOM” bij
de FOD Budget en Beheerscontrole: Bij dit project ter modernisering van de federale
boekhouding zou misschien rekening gehouden kunnen worden met de verplichting
tot gender budgeting. Kan er via deze informaticatoepassing een manier gevonden
worden om makkelijker rekening te houden met de genderdimensie bij de uitvoering
van de begroting? En bij een mogelijke informatisering van de begrotingsopmaak,
zou er nagedacht moeten worden over de manier waarop de toepassing van gender
budgeting zo doeltreffend mogelijk kan gebeuren.
• “Hervorming en modernisering van het openbaar ambt” bij de FOD Personeel en
Organisatie: Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met de respectieve
situatie van vrouwen en mannen binnen de overheid en moet er gesteund worden op
de vele instrumenten die reeds ontwikkeld zijn om de combinatie van het privé-leven
en het professionele leven te vergemakkelijken, om te komen tot evaluatiesystemen
die sekseneutraal zijn, enz.
• “Krediet voor specifieke initiatieven ter bevordering van de werking van de politie
en de veiligheid in steden en gemeenten” bij de FOD Binnenlandse Zaken: Bij een
dergelijk project is het noodzakelijk rekening te houden met eventuele verschillen
tussen vrouwen en mannen in bijvoorbeeld het soort agressie dat ondergaan wordt
of het onveiligheidsgevoel in grote steden.

Enkele kredieten waarin de genderdimensie op een redelijk duidelijke manier geïntegreerd
kan worden, zijn deze die betrekking hebben op studies en onderzoeken. Hierbij is het
zeer belangrijk dat vanaf het begin rekening gehouden wordt met de genderdimensie.
Wanneer een onderzoek opgestart wordt, moet er systematisch onderzocht worden of
er verschillen bestaan tussen vrouwen en mannen in het bestudeerde domein. Indien
dit het geval is, moeten deze zo gedetailleerd mogelijk bestudeerd worden. Naar sekse
geventileerde statistieken en genderindicatoren kunnen helpen om dit doel te bereiken.
Tip 4 bevat meer informatie over een databank genderstudies. Tip 5, over de integratie
van de genderdimensie in overheidsopdrachten, kan dan weer van pas komen voor de
onderzoeken en studies die aan deze procedure onderworpen zijn.

• “Studies en onderzoeken armoedebestrijding” bij de POD Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie: Bij onderzoeken rond dit thema
is het noodzakelijk om rekening te houden met de genderdimensie aangezien
de situaties van vrouwen en mannen soms erg specifiek zijn (bijvoorbeeld: een
aanzienlijk aantal vrouwen is geïsoleerd en werkloos en heeft bovendien kinderen
ten laste – het merendeel van de daklozen zijn mannen).
• “Studies en acties inzake Mobiliteit en Vervoer” bij de FOD Mobiliteit en Vervoer: In de
studies die de basis vormen voor de politieke keuzes in dit domein mag een grondige
genderanalyse niet ontbreken, aangezien er tussen vrouwen en mannen ook inzake
mobiliteit en vervoer belangrijke verschillen bestaan (bijvoorbeeld: het type traject
dat afgelegd wordt, de vervoersmiddelen die gebruikt worden, enz.).
• “Studies in verband met de verkeersveiligheid” bij de FOD Mobiliteit en Vervoer:
Inzake verkeersveiligheid bestaan er belangrijke verschillen tussen vrouwen en
mannen. In studies op dit gebied moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met
het feit dat mannen het merendeel uitmaken van de slachtoffers van zowel ernstige
als dodelijke verkeersongevallen.
• “Studies, onderzoeken en andere conventies van de dienst – beleid gehandicapten”
bij de FOD Sociale Zekerheid: Dit beleid is rechtstreeks op personen (mannen en
vrouwen) gericht. Een reflectie over de genderdimensie is dan ook noodzakelijk.
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Voorbeelden:
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• “Audit, studie voor de ondernemingsloketten” bij de FOD Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie: Vrouwen blijven een minderheid van de ondernemers
uitmaken. Wordt er bij de ondernemingsloketten voldoende aandacht besteed
aan vrouwen? Zijn de bedienden die deze loketten bedienen op de hoogte van de
specifieke problemen die vrouwelijke ondernemers ondervinden? Enz.
• “Financiering van studies, onderzoek, publicaties en opdrachten voor derden” bij
de POD Wetenschapsbeleid: In alle onderzoeken waarbij de POD betrokken is, zou –
indien mogelijk – de genderdimensie in acht genomen moeten worden.

Tip 4:
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In opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen- en mannen ontwikkelde
Sophia vzw, het Belgisch coördinatienetwerk voor vrouwenstudies, een databank
genderstudies. Deze databank, die de zichtbaarheid van gender- en vrouwenstudies in
België wil vergroten, inventariseert al het onderwijs en onderzoek in genderstudies dat
sinds 1985 in België heeft plaatsgevonden. De databank kan geraadpleegd worden op:
http://www.sophia.be/index.php/genderstudies_database/index
Via deze databank kan u informatie vinden over de genderdimensie binnen verschillende
beleidsdomeinen. Dit kan nuttig zijn om te vermijden dat de genderdimensie in nieuwe
onderzoeken over het hoofd gezien wordt.
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Ook bij dossiers inzake communicatie, informatieverspreiding en campagnes is het
belangrijk rekening te houden met de genderdimensie. Weet men tot wie men zich precies
richt? Is de campagne dan ook afgestemd op het gehele doelpubliek? Zo niet, loopt men
het risico dat de actie een aanzienlijk deel van het doelpubliek verwaarloosd wordt.
Ook hier kan de tip over de overheidsopdrachten van pas komen (zie tip 5).

Voorbeelden:
• “Allerhande uitgaven in verband met de externe communicatie” bij de FOD Kanselarij
van de Eerste Minister: Het is belangrijk dat de communicatie van de overheid op een
niet-seksistische manier gebeurt, er geen stereotiepe beelden verspreid worden en er
rekening gehouden wordt met eventueel bestaande verschillen tussen de seksen.
• “Allerhande uitgaven met het oog op de voorlichting van de verbruikers” bij de
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: Hebben vrouwen en mannen
verschillende verbruikspatronen? Zo ja, houdt de voorlichting in kwestie dan
rekening met deze verschillen tussen vrouwen en mannen? Enz.
• “Informatiecampagne orgaandonatie” bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu: Bestaan er naar geslacht uitgesplitste statistieken
over orgaandonatie en zijn er verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke donoren?
Om een doeltreffende campagne te kunnen voeren, moet er met deze gegevens
rekening gehouden worden, door bijvoorbeeld verschillende types argumenten te
gebruiken of zich te concentreren op een eventueel ondervertegenwoordigde sekse.

Om zich er van te verzekeren dat er ook in uitbestede dossiers rekening gehouden
wordt met de gelijkheid van vrouwen en mannen, kan men dit integreren in de
toekenningprocedure voor overheidsopdrachten. Dit is trouwens sinds 2007 verplicht
door artikel 3, 3° van de ‘wet gender mainstreaming’: “[Elke minister waakt] in het kader
van de procedures voor de toekenning van overheidsopdrachten en de toekenning van
subsidies, over het in aanmerking nemen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en
de integratie van de genderdimensie.”
Voor meer uitleg over de manier waarop deze integratie precies uitgevoerd kan worden,
kan u de brochure ‘Gelijke kansen voor vrouwen en mannen in overheidsopdrachten.
Enkele aanbevelingen’ raadplegen, die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen uitgegeven heeft om de overheidsadministraties in deze opdracht bij te staan
(zie bijlage 1: Lijst met ondersteuningsmiddelen).
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Tip 5:
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Ten slotte is het ook zeer belangrijk rekening te houden met de genderdimensie in dossiers
die betrekking hebben op controles, evaluaties, audits, enz. Dit past volledig in het
kader van gender mainstreaming. Wanneer men controleert of een project of organisatie
doeltreffend en doelmatig is, is het belangrijk te verzekeren dat de respectieve noden en
verwachtingen van mannen en vrouwen in aanmerking genomen zijn.

Voorbeelden:
• “Werkingskosten van het auditcomité van de federale overheid” bij de FOD Kanselarij
van de Eerste Minister.
• “Evaluatie” bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings
samenwerking.

3.3.3. Toelagen, subsidies en dotaties
In dit onderdeel gaat het over de kredieten die een administratie of beleidscel uitbetaalt
aan andere instellingen. Ook hierbij moet verwezen worden naar het artikel 3, 3° van
de ‘wet gender mainstreaming’ dat dus zegt: “[Elke minister waakt] in het kader van de
procedures voor de toekenning van overheidsopdrachten en de toekenning van subsidies,
over het in aanmerking nemen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de integratie
van de genderdimensie.”
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Zie tip 6 voor meer details over de manier waarop de genderdimensie in subsidies
geïntegreerd kan worden.
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Een genderanalyse van toelagen, subsidies en dotaties moet leiden tot de reflectie: aan
welke organisaties geven we geld en waarvoor? Een logische vraag, die echter niet altijd
gesteld wordt. Gender budgeting beoogt dus niet enkel dat de overheidssubsidies op
een genderbewuste manier uitgereikt worden. Het reikt ook de gelegenheid aan om na te
denken over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitreiking en het gebruik van
deze fondsen.

Voorbeelden:
• “Toelagen aan verenigingen van personeelsleden voor het aanleggen van sporten ontmoetingscentra” bij de FOD Financiën: Wordt er bij het toekennen van de
subsidies rekening gehouden met de noden en verwachtingen van zowel vrouwen
als mannen? Wordt aan deze verenigingen gevraagd om hun aanbod zowel op
mannen als vrouwen te richten en te zorgen dat de nodige voorzieningen voor beide
seksen aanwezig zijn17.
• “Toelagen in het kader van een samenwerking tussen FEDICT en vzw’s voor ICTprojecten ten voordele van de burger en die van algemeen belang zijn” bij de FOD
Informatie- en Communicatietechnologie: Hierbij moet aan deze vzw’s gevraagd
worden rekening te houden met het feit dat het begrip ‘de burger’ zowel vrouwen als
mannen omvat.
• “Subsidies aan de voetbalwereld” bij de FOD Binnenlandse Zaken: Worden er naast
subsidies voor voetbal – traditioneel een sport die eerder mannen interesseert –
ook subsidies gegeven aan sporten die eerder vrouwen interesseren? Worden deze
subsidies gespreid over voetbalploegen bestaande uit mannen en die bestaande
uit vrouwen? Worden deze subsidies gebruikt om stereotypen te doorbreken en
eventueel meisjes en vrouwen aan te zetten tot het spelen van voetbal? Enz.

17 In het boek ‘Budgeting for all : manual for local gender budget initiatives’ van J. Van Beveren, T. Van Osch
en S. Quinn uit 2004 wordt het nut van een grondige behoefteanalyse aangetoond met het voorbeeld
van een speelplaats. Rekening houdend met een goed doordachte vraag naar de noden van meisjes en
jongens kon met minder middelen een speelplaats samengesteld worden die uiteindelijk door een groter
aantal kinderen gebruikt werd. Dit voorbeeld kan gebruikt worden in het kader van verschillende dossiers
en toont bovendien het nut aan van naar gender gedifferentieerde analyses in het algemeen.
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Dit is natuurlijk het makkelijkst uit te voeren wanneer de administratie die het geld
verschaft direct en nauw contact heeft met de ontvangers. In dat geval kan er op een
directe manier op deze verplichting gewezen worden en aan de ontvangers gevraagd
worden de genderdimensie te integreren in het werk waarvoor ze gesubsidieerd worden.
Zeker bij de onderhandeling over de toekenning van nieuwe subsidies wordt verwacht dat
de integratie van de genderdimensie aangehaald wordt.
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Het is echter niet altijd de gangbare situatie dat de overheidsdiensten een duidelijk
overzicht op en een concrete controle over de uitgegeven subsidies hebben. Een eerste
stap om ervoor te zorgen dat de wet ondanks alles toch nageleefd wordt, kan zijn dat
de betrokken administratie aan de ontvangende organisaties een brief stuurt waarin de
aandacht gevestigd wordt op de verplichting om de genderdimensie in het gesubsidieerde
werk te integreren.

Tip 6:
Het in aanmerking nemen van de genderdimensie bij de toekenning van subsidies kan
op verschillende manieren gebeuren:
1 Men kan beslissen een bepaald percentage van de subsidies toe te kennen aan projecten
die specifiek gewijd zijn aan de gelijkheid van vrouwen en mannen. Dergelijke kredieten
behoren dan tot categorie 2 en moeten in de gendernota vermeld worden.
2 Men kan beslissen een bepaald percentage van de subsidies toe te kennen aan een
specifieke doelgroep die gediscrimineerd wordt. Deze kredieten behoren eveneens
thuis in categorie 2.
3 Men kan het toekennen van een gedeelte van of van de totale subsidie koppelen aan de
voorwaarde dat de genderdimensie geïntegreerd wordt in het project of de gevoerde
actie. Dergelijke kredieten moeten dus de aanduiding voor categorie 3 krijgen.

HOOFDSTUK 4. CATEGORISERING

Bij dotaties kan gevraagd worden aan de ontvangende instellingen dat zij aan gender
mainstreaming en gender budgeting doen binnen hun eigen instelling. Ook hier kan dit
natuurlijk het makkelijkst bereikt worden indien er over de dotatie onderhandeld wordt.
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Indien er een beheerscontract in het spel is, moet de integratie van de genderdimensie in
de gehele werking van de instelling in dit contract ingeschreven worden. Hetzelfde geldt
voor subsidies die toegekend worden via koninklijk besluit.
Op internationaal niveau moet België zijn voortrekkersrol inzake gender mainstreaming
blijven opnemen en, waar mogelijk, de integratie van gender in de werking van de
instellingen of programma’s die fondsen ontvangen bepleiten.

Een laatste specifieke vorm van toelagen waarbij rekening gehouden moet worden
met de genderdimensie, is deze aan adviesraden en deskundigen. Hierbij moet
de genderdimensie in de werking van deze raden geïntegreerd worden, zodat deze
geen adviezen leveren die een van de seksen zou kunnen benadelen. Ook is het van
kapitaal belang dat gevraagd wordt aan deskundigen om rekening te houden met de
genderdimensie in de dossiers waarvoor ze geraadpleegd worden. Indien de gelijkheid
van vrouwen en mannen reeds in aanmerking genomen wordt in het stadium van de
adviezen of de verlening van expertise, kan men vermijden dat er beleidslijnen uitgewerkt
worden die ongelijkheden tussen vrouwen en mannen doen ontstaan of versterken.

Voorbeelden:
• “Hoge Raad voor de Vrijwilligers” en “Federale adviesraad voor Ouderen” bij de FOD
Sociale Zekerheid.
• “Bijdrage voor raadgevend comité voor gebruikers” bij de FOD Informatie- en
Communicatietechnologie.
• “Bezoldigingen en vergoedingen van de experten” bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

4. Uitgewerkte voorbeelden

Hieronder worden enkele voorbeelden aangehaald om een idee te geven van de manier
waarop de kredieten en daaraan verbonden dossiers gecategoriseerd en vervolgens
eventueel vanuit genderperspectief geanalyseerd moeten worden. Hiervoor dient men
zich allereerst te baseren op de uitleg inzake de onderverdeling in categorieën (zie punt
2 hierboven) en de voorstelling van de categorieën (zie punt 3 hierboven). Daarnaast kan
ook het schema inzake de categorisering (zie punt 2 hierboven) hulp bieden.

HOOFDSTUK 4. CATEGORISERING

4.1. Inleiding
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4.2. Voorbeeld van categorie 1: de huur van een gebouw waarin een
administratie gehuisvest is
De eerste vraag die gesteld moet worden om aan de kredieten voor dit dossier een
categorie toe te kunnen wijzen is: wat is de doelstelling van dit krediet? Het antwoord
is: de betaling van de huur, zodat de betrokken administratie gebruik kan maken van
het gebouw. Dit is dus duidelijk geen dossier dat specifiek de gelijkheid van vrouwen en
mannen wil bevorderen en het behoort dus niet tot categorie 2.
Vervolgens moet men zich de vraag stellen of het gaat over een dossier dat deel uitmaakt
van het overheidsbeleid, i.e. een dossier dat zich richt op de samenleving en de individuen
die daar deel van uitmaken? Het antwoord op deze vraag is negatief. Het dossier maakt
deel uit van die kosten die nodig zijn voor de goede interne werking van de betrokken
dienst en valt dus onder categorie 1.
4.3. Voorbeeld van categorie 2: een campagne om de deelname van vrouwen
aan selecties voor hooggeplaatste functies te verhogen
De doelstelling van dit dossier is om de aanwezigheid van vrouwen in leidinggevende
functies te verhogen. De kredieten voor dit dossier, dat duidelijk als doel heeft de
gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen, behoren dus tot categorie 2 en
moeten vermeld worden in de gendernota.
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4.4. Voorbeeld van categorie 3: een actie inzake de opvang van asielzoekers
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De doelstelling van de voorgestelde actie is te voorzien in opvang voor de gehele groep
van mensen (mannen of vrouwen) die asiel aangevraagd hebben in België. Het is dus geen
dossier dat specifiek de gelijkheid van vrouwen en mannen wenst te bevorderen.
Het gaat daarentegen wel over de uitvoering van het overheidsbeleid door een
administratie en het is een actie die een genderdimensie bevat aangezien deze een
impact kan hebben op de respectieve situatie van vrouwen en mannen.
De kredieten voor dit dossier moeten dus opgenomen worden in categorie 3.

Er moet bijgevolg een genderanalyse gemaakt worden zodat er bepaald kan worden op
welke manier de genderdimensie in het dossier geïntegreerd kan worden. Het is namelijk
redelijk vanzelfsprekend dat de noden en verwachtingen van vrouwen en mannen die een
asielaanvraag doen niet noodzakelijk dezelfde zijn18. Het resultaat van deze analyse moet
opgenomen worden in de gendertoelichting (zie hoofdstuk 5 voor meer informatie
hierover).

5. Ondersteuning
Gender budgeting draait om het samengaan van twee thema’s die schijnbaar zeer
verschillend zijn: het budget en de gelijkheid van vrouwen en mannen. De twee
administraties die in de eerste plaats betrokken zijn bij dit project, zijn dus het Instituut
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Budget en Beheerscontrole.
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zal de uitvoering van gender
budgeting begeleiden en zal bijstand verlenen om te komen tot een correcte toepassing
van de methode.
De FOD Budget en Beheerscontrole zal ervoor zorgen dat de nodige aanpassingen
gedaan worden in de normale budgettaire processen (kolom voor de categorisering in de
budgettaire fiches en in de begrotingstabellen, toevoeging van de gendernota, enz.) en
dat de doorgegeven informatie op de juiste manier verwerkt wordt.

18 Zie de studie ‘Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie. Naar een gendergevoelig opvang
beleid’ die uitgevoerd is door de Nederlandstalige Vrouwenraad in samenwerking met de Conseil des
Femmes Francophones de Belgique en met de steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen. Door deze publicatie te consulteren kan de dossierbeheerder concrete elementen vinden om de
genderdimensie in zijn of haar dossier te integreren.
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Tot slot zal men zich ook kunnen richten tot de coördinator/trice gender mainstreaming
die elk binnen hun eigen administratie zullen instaan voor ondersteuning inzake gender
mainstreaming en gender budgeting.
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Hoofdstuk

5

Integratie van de gegevens

in de begrotingsdocumenten

5
Integratie van de gegevens in
de begrotingsdocumenten
1. Inleiding

HOOFDSTUK 5. INTEGRATIE VAN DE GEGEVENS IN DE BEGROTINGSDOCUMENTEN

In dit laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de manier waarop de gegevens met betrekking
tot de uitvoering van gender budgeting in de begrotingsdocumenten opgenomen moeten
worden.
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In de begrotingstabellen moet aangegeven worden tot welke categorie (zie hoofdstuk
4) de basisallocatie behoort.
De basisallocaties van categorie 2 (specifieke kredieten ter bevordering van de gelijkheid
tussen vrouwen en mannen) moeten daarenboven opgenomen worden in een gendernota
die aan de begrotingsvoorstellen toegevoegd moet worden.
Voor basisallocaties van categorie 3 (kredieten waarvan de dossiers tot het overheids
beleid behoren en een genderdimensie bevatten) moet in de verantwoording een
gendertoelichting opgenomen zijn die weergeeft op welke wijze er rekening gehouden
zal worden met de genderdimensie in het dossier.

2. Algemeen
Op basis van de gegevens die de administraties doorgeven, zal de genderdimensie
geïntegreerd worden in de algemene uitgavenbegroting.
De categorisering (1, 2 of 3) van de basisallocaties die in de budgettaire fiches weergegeven
moet zijn, zal opgenomen worden in begrotingstabellen van het ontwerp van algemene
uitgavenbegroting, met name in de kolom CRIPG (kolom 11).
De door de administraties doorgegeven gendernota’s, die de basisallocaties van categorie
2 opsommen, zullen aan de verantwoording van de uitgaven toegevoegd worden.
De gendertoelichting over de dossiers die een genderdimensie bevatten (categorie 3), zal
opgenomen worden in de verantwoording van de basisallocaties.

3. Categorie 1
Indien na een kort onderzoek blijkt dat het dossier in kwestie de interne werking betreft
of geen genderdimensie bevat, behoren de kredieten voor dit dossier tot categorie 1. Voor
de basisallocaties van deze categorie moet behalve de aanduiding van de categorie –
via de vermelding van het cijfer ‘1’ in de kolom CRIPG – niets meer gebeuren.
Het is mogelijk dat een basisallocatie verschillende onderdelen bevat en dat niet al
de onderdelen tot dezelfde categorie behoren. Vanaf het moment dat één onderdeel
van een basisallocatie een mogelijke genderdimensie bevat, moet deze in categorie 3
ondergebracht worden (zie punt 5 hieronder voor meer uitleg).
Hetzelfde geldt voor een basisallocatie die een onderdeel bevat dat onder categorie 2 valt
(zie punt 4 hieronder voor meer uitleg).

Kredieten voor dossiers die specifiek als doel hebben de gelijkheid van vrouwen en mannen
te bevorderen behoren tot categorie 2. Dergelijke kredieten moeten in de begrotingstabel
vergezeld gaan van het cijfer ‘2’.
Daarnaast vraagt de ‘wet gender mainstreaming’ dat voor deze kredieten een gendernota
opgemaakt wordt.
Deze gendernota bestaat uit een tabel die moet toelaten om de basisallocatie gemakkelijk
te identificeren en terug te vinden in de begrotingstabellen. Het model van deze nota kan
teruggevonden worden in bijlage 5.
Hieronder wordt een ingevuld voorbeeld gegeven afkomstig uit het budget van de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De in te vullen
kolommen zijn ‘Organisatieafdeling’, ‘Programma’, ‘Activiteit’, ‘Naam van de basisallocatie’
en ‘Budget’.
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4. Categorie 2
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Categorie 2 : kredieten met betrekking tot de acties om gelijkheid van vrouwen
en mannen te verwezenlijken
Organisatieafdeling Programma Activiteit

21

0

01

Naam van de basisallocatie

Budget
(in duizendtallen
euro)

Allerlei uitgaven ter bevordering
van de gelijke kansen tussen
mannen en vrouwen
in de openbare diensten

7

Organisatieafdeling slaat op het nummer van de afdeling waaronder de basisallocatie
geplaatst is.

Voorbeeld:
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• Voor een basisallocatie uit “Afdeling 21 – Beheersorganen” moet ‘21’ in de kolom
‘Organisatieafdeling’ geplaatst worden.
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Onder Programma moet het nummer weergegeven worden van het programma
waaronder de basisallocatie valt.

Voorbeeld:
• In deze kolom moet ‘0’ ingevuld worden, indien het gaat over een basisallocatie uit
het pakket “0 Leiding en beheer”.

Het nummer van de programma-activiteit moet ingevuld worden in de kolom Activiteit.

Voorbeeld:
• In het geval van het voorbeeld moet er in deze kolom ‘01’ ingevuld worden, aangezien
het gaat over een basisallocatie die valt onder “01 Bestaansmiddelen”.

In de kolom Naam van de basisallocatie moet de benaming ingevuld worden waarmee
de basisallocatie in kwestie aangeduid wordt. Indien het nodig geacht wordt, kan in deze
kolom ook verder verduidelijkt worden waar het over gaat. Dit kan het geval zijn wanneer
bijvoorbeeld slechts een onderdeel van de basisallocatie aan gelijkheid tussen vrouwen
en mannen gespendeerd wordt.

Voorbeeld 1:
In het geval dat hier besproken wordt, moet men “Allerlei uitgaven ter bevordering van
de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen in de openbare diensten” invullen in de
kolom ‘Naam van de basisallocatie’.

Indien er rond gelijke kansen van vrouwen en mannen gewerkt wordt binnen de
basisallocatie “Diverse subsidies voor de bevordering van het Openbaar ambt en
de diversiteit in het Openbaar Ambt” bij de FOD Personeel en Organisatie kan deze
ondergebracht worden in categorie 2 en opgenomen worden in de gendernota. De
benaming van de basisallocatie moet dan in de kolom ‘Naam van de basisallocatie’
opgenomen worden. Indien de vooropgestelde acties echter ook gericht zijn op andere
discriminatiegronden (origine, handicap, seksuele oriëntatie, …) moet dit, in de mate
van het mogelijke, gepreciseerd worden. Onder de naam van de basisallocatie kan
bijvoorbeeld vermeld worden: ‘De acties rond de gelijkheid van vrouwen en mannen
worden geschat op ongeveer 1/4 van de totale activiteiten’.

Ten slotte slaat Budget (in duizendtallen euro) op het budget dat voor het komende jaar
voorzien is voor het betrokken dossier.
Ook in deze kolom kunnen indien nodig verdere verduidelijkingen opgenomen worden.
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Voorbeeld 2:
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Voorbeeld 1:
Voor de basisallocatie “Allerlei uitgaven ter bevordering van de gelijke kansen tussen
mannen en vrouwen in de openbare diensten” was een budget van € 7.000 voorzien. In
deze kolom moet dus ‘7’ ingevuld worden.

Voorbeeld 2:
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Indien de situatie uit het tweede voorbeeld hierboven hernomen wordt (de basisallocatie
“Diverse subsidies voor de bevordering van het Openbaar ambt en de diversiteit in het
Openbaar Ambt”), lijkt het nodig te zijn om ook in de kolom ‘Budget’ meer informatie
mee te geven. Zo kan naast het totale bedrag voor die basisallocatie, het precieze bedrag
weergegeven worden dat specifiek voorzien is voor de acties rond gelijke kansen van
vrouwen en mannen. Naast de ‘34’ die voorzien is voor het geheel van de acties, zou er
bijvoorbeeld ook nog toegevoegd kunnen worden ‘waarvan X specifiek voor gelijkheid
M/V’. Indien dit (nog) niet exact geweten is, kan er ook een schatting van het bedrag in
kwestie weergegeven worden.
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5. Categorie 3
In deze categorie horen dus de kredieten thuis waarvan de dossiers tot het overheidsbeleid
behoren en een genderdimensie bevatten, i.e een potentiële impact kunnen hebben
op de respectieve situatie van de vrouwen en mannen in de samenleving. In de
begrotingstabellen moeten de betrokken basisallocaties het cijfer ‘3’ meekrijgen.
Verder wordt er verwacht dat er in een gendertoelichting beschreven wordt op welke manier
men in dit dossier met de genderdimensie rekening zal houden. Deze gendertoelichting
moet opgenomen worden in de begrotingsfiches en nadien geïntegreerd worden in de
verantwoording van de basisallocatie in kwestie.
De gendertoelichting kan allerlei vormen aannemen, afhankelijk van het soort dossier, de
mate waarin er reeds rekening gehouden wordt met de genderdimensie, enz. Dit geldt
zowel voor kredieten met betrekking tot projecten of acties (zie hoofdstuk 4, punt 3.3.1.)
als voor subsidies, toelagen en dotaties (zie hoofdstuk 4, punt 3.3.2.).

Tip 7:
De checklists uit Hoofdstuk 3 van de ‘Handleiding voor de toepassing van gender
mainstreaming binnen de Belgische federale overheid’ geven een reeks vragen weer die
men zich kan stellen om makkelijker rekening te houden met de genderdimensie in het
kader van een beleid, maatregel of actie.

Aanwijzingen voor de gendertoelichting
Hierna worden enkele aanwijzingen aangereikt die het opstellen van de gendertoelichting
kunnen vergemakkelijken. Deze toelichting moet gemaakt worden voor de dossiers en
basisallocaties van categorie 3.
Deze lijst is natuurlijk niet exhaustief. Het is mogelijk dat acties die relevant zijn voor de
integratie van de genderdimensie in een bepaald dossier hier niet vermeld zijn.
Gezien de algemene aard van de hieronder de weergegeven aanwijzingen, is het
eveneens mogelijk dat de elementen die in de gendertoelichting aangehaald worden
verder uitgewerkt moeten worden, rekening houdend met de specifieke kenmerken van
het dossier in kwestie.
De aanwijzingen zijn onderverdeeld in twee delen. Het eerste gedeelte haalt algemene
aanwijzingen aan die op het merendeel van de dossier van categorie 3 toegepast kunnen
worden. Deze zijn nogmaals onderverdeeld in enerzijds de acties die uitgevoerd moeten
worden indien de nodige gegevens om rekening te houden met de genderdimensie
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Indien er in het betrokken dossier reeds rekening gehouden wordt met gender, moet dit
in de gendertoelichting vermeld worden, moet daarin verduidelijkt worden hoe men dit
precies doet en moet er aangegeven worden dat men dit zal blijven doen (en eventueel
verder zal uitbreiden).
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ontbreken en anderzijds de acties die uitgevoerd moeten worden wanneer de gegevens
die nodig zijn om rekening te houden met de genderdimensie wel beschikbaar zijn.
Het tweede gedeelte haalt acties aan die verbonden zijn aan bepaalde types van dossiers:
onderzoeken, enquêtes, communicatie, overheidsopdrachten, subsidies, toelagen en
dotaties.
Er moet verduidelijkt worden dat het – afhankelijk van het dossier in kwestie – nodig kan
zijn om verschillende aanwijzingen te combineren (uit een van de twee delen en/of tussen
de twee delen).
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Deel 1 - Algemene aanwijzingen
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1) Voorbeelden van acties die uitgevoerd moeten worden indien de gegevens die nodig
zijn om rekening te houden met de genderdimensie ontbreken:
• Verzamelen van informatie over de man-vrouw samenstelling van het doelpubliek;
• Naar geslacht uitsplitsen van beschikbare of te verzamelen statistieken;
• Verzamelen van informatie over de respectieve situatie van vrouwen en mannen
en hun verwachtingen en noden (raadplegen van onderzoeken, uitvoeren van
enquêtes, …) in het domein in kwestie;
• Consultaties organiseren met genderexperten, vrouwenverenigingen, vrouwen uit
de doelgroep, enz;
• Vragen aan de huidige of potentiële begunstigden (zowel mannen als vrouwen)
of de huidige of voorgestelde maatregel voldoet aan hun noden en prioriteiten
(gendergedifferentieerde evaluatie door de begunstigden).
2) Voorbeelden van acties die uitgevoerd moeten worden wanneer de gegevens die
nodig zijn om rekening te houden met de genderdimensie wel beschikbaar zijn:
• De verzameling van naar gender uitgesplitste gegevens systematiseren ;
• Analyseren en verwerken van de verzamelde gegevens;
• Het dossier aan een genderanalyse onderwerpen19;

19 Een ‘genderanalyse’ is een analyse die rekening houdt met de potentiële impact van de voorziene
maatregel op de respectieve situatie van vrouwen en mannen.

• Opstellen van genderindicatoren om verschillen tussen mannen en vrouwen
duidelijk meetbaar te maken;
• Voor de uitgaven van het dossier in kwestie berekenen welk deel terecht komt/zal
komen bij vrouwen en welk deel bij mannen (gendergedifferentieerde analyse van
het effect van overheidsuitgaven);
• Rekening houden met de analyse en verwerking van de gegevens bij de uitwerking
van het dossier;
• Opnemen van specifieke doelstellingen inzake de gelijkheid man-vrouw op basis
van de verzamelde gegevens (bijvoorbeeld: verhogen van de ondervertegen
woordigde sekse in het bereikte doelpubliek, enz.);
• Opstellen van becijferde doelstellingen inzake de gelijkheid man-vrouw op basis
van naar sekse uitgesplitste statistieken en genderindicatoren (bijvoorbeeld: de
aanwezigheid van de ondervertegenwoordigde sekse in het doelpubliek met X%
verhogen, enz.).

1) Voorbeelden van acties in het kader van onderzoeken:
• De onderzoekers vragen rekening te houden met de genderdimensie;
• Rekening houden met de genderdimensie bij de verzameling van informatie
(bijvoorbeeld: keuze van bronnen, selectie van de te bevragen personen, enz.);
• Rekening houden met de genderdimensie bij de verwerking van informatie
(bijvoorbeeld: vraagstelling naar verschillen tussen vrouwen en mannen,
onderzoeken of geslacht een relevante variabele is, enz.);
• Rekening houden met de genderdimensie bij de onderzoeksresultaten
(bijvoorbeeld: aangeven verschillen man-vrouw in het eindrapport/de publicatie,
aanbevelingen doen die rekening houden met de genderdimensie, enz.);
• Waken over de evenwichtige samenstelling van het begeleidingscomité van het
onderzoek.
2) Voorbeelden van acties in het kader van enquêtes:
• Het geslacht van de ondervraagde persoon als variabele opnemen;
• Rekening houden met de potentieel verschillende noden van vrouwen en mannen
bij de opstelling van de vragenlijst;
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Deel 2 – Specifieke aanwijzingen
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• Rekening houden met representativiteit bij de steekproef (bijvoorbeeld: niet enkel
het ‘gezinshoofd’ ondervragen daar dit tot een oververtegenwoordiging van
mannen leidt, nadenken over de manier waarop men zowel vrouwen als mannen
kan bereiken, enz.);
• Opstellen van enquêteurteams die samengesteld zijn uit vrouwen en mannen.
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3) Voorbeelden van acties in het kader van communicatie:
• Zorgen dat de communicatie geen genderstereotypen bevat;
• Rekening houden met de genderdimensie bij het bedenken van campagnes (inzake
informatieverspreiding, sensibilisering, promoties, enz.), door er met name over te
waken dat zowel vrouwen als mannen zich aangesproken voelen (tenzij het over
doelgerichte acties gaat);
• Zorgen dat zowel mannen als vrouwen bereikt worden door gebruik te maken
van media die geraadpleegd worden door mannen en vrouwen (tenzij het over
doelgerichte acties gaat).
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4) Voorbeelden van acties in het kader van overheidsopdrachten20:
• Rekening houden met de genderdimensie in het onderwerp van de opdracht en dit
opnemen in de beschrijving van de opdracht;
• Vermelden in de aankondiging van de opdracht/het bestek dat bedrijven die de
sociale wetgeving, met inbegrip van bepalingen inzake het bevorderen van gelijke
kansen voor vrouwen en mannen, overtreden, uitgesloten zullen worden van
deelname;
• Het aspect ‘gelijke kansen’ opnemen in de gunningscriteria die vermeld worden in
de aankondiging van de opdracht/het bestek (indien dit van toepassing is);
• Voorwaarden inzake gelijke kansen opnemen in de uitvoeringsmodaliteiten die
vermeld worden in de aankondiging van de opdracht/het bestek (indien dit van
toepassing is).

20 Voor meer informatie over de integratie van de genderdimensie in overheidsopdrachten, kan u de brochure
‘Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in overheidsopdrachten. Enkele aanbevelingen’ raadplegen
via bijlage 1 : Lijst met ondersteuningsmiddelen.

Voorbeelden:
• Bij de basisallocatie “Uitgaven verbonden aan de uitvoering van de enquête
uitgevoerd in samenwerking met de POD Wetenschapsbeleid omtrent de ver
plaatsing van Belgen” bij de FOD Mobiliteit en Vervoer kan men de volgende
elementen vermelden: ‘Verzekeren dat de genderdimensie opgenomen wordt in de
enquête; Vragen naar het geslacht van de ondervraagde persoon; Uitvoeren van
een genderanalyse zodat de verschillen tussen vrouwen en mannen vastgesteld
kunnen worden; Streven naar een minimale aanwezigheid van vrouwen in het
begeleidingscomité (indien dit van toepassing is); Integreren van de genderdimensie
in de overheidsopdracht (indien er met een overheidsopdracht gewerkt wordt)’.
• In het geval van subsidies, dotaties of toelagen, zoals bijvoorbeeld de basisallocatie
“Toelage aan de Kinderrechten Coalitie Vlaanderen en aan de Coordination des
ONG pour les droits de l’enfant” bij de FOD Justitie kan er bijvoorbeeld aangegeven
worden ‘Samenzitten met de verantwoordelijken van deze NGO’s en de vraag tot
integratie van de genderdimensie bespreken’.

HOOFDSTUK 5. INTEGRATIE VAN DE GEGEVENS IN DE BEGROTINGSDOCUMENTEN

5) Voorbeelden van acties in het kader van subsidies, toelagen en dotaties:
• De aandacht van de gesubsidieerde organismes vestigen op de verplichting om
rekening te houden met de genderdimensie in hun projecten (bijvoorbeeld: via
bijeenkomsten, brieven, enz.);
• Het belang van de genderdimensie vermelden in de oproep tot subsidieaanvragen;
• De vraag of er rekening gehouden is met de genderdimensie opnemen in de
evaluatie- en selectiecriteria voor de subsidieaanvragen;
• Bij onderhandelingen inzake de toekenning van subsidies de verplichting tot
integratie van de genderdimensie aanhalen als voorwaarde;
• De verplichting tot de integratie van de genderdimensie vermelden in de
documenten die een subsidie vastleggen (bijvoorbeeld: beheerscontract of
koninklijk besluit);
• Controleren bij de evaluatie van een gesubsidieerd project of er effectief rekening
gehouden werd met de genderdimensie.
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HOOFDSTUK 5. INTEGRATIE VAN DE GEGEVENS IN DE BEGROTINGSDOCUMENTEN

Het kan zijn dat een basisallocatie zowel acties of projecten bevat die geen relevante
genderdimensie bevatten als onderdelen waarin wel een potentiële genderdimensie
aanwezig is. In dat geval moet men de basisallocatie onderbrengen in categorie 3 en
wordt er een gendertoelichting verwacht voor de onderdelen waarin de genderdimensie
relevant is. Deze gendertoelichting moet dan verduidelijken dat het maar om een
onderdeel van de basisallocatie gaat en moet vermelden over welk onderdeel het precies
gaat.
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Nawoord

Nawoord
In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, is een budget niet noodzakelijk
genderneutraal. Wanneer men op budgettair niveau geen rekening houdt met de
genderdimensie kan dit er immers toe leiden dat het overheidsgeld gebruikt wordt voor
acties die ongelijkheden tussen vrouwen en mannen bevestigen of verergeren. Bovendien
moet men er zich, zeker in tijden van crisis en besparingen, van bewust zijn dat het selecteren
van bepaalde projecten en het afwijzen of afschaffen van andere, een verschillende impact
kan hebben op de respectieve situatie van vrouwen en mannen. Kortom, een budget
opmaken houdt keuzes in en keuzes zijn zelden neutraal.
In dit kader maakt rekening houden met de genderdimensie bij de opmaak van over
heidsbudgetten (gender budgeting van de uitgaven), het mogelijk om de gelijkheid van
vrouwen en mannen te bevorderen én het overheidsgeld doelmatiger te spenderen.
Voor wie niet vertrouwd is met gender budgeting, is het echter niet altijd vanzelfsprekend om
het verband te leggen tussen een budget en de gelijkheid van vrouwen en mannen. Deze
handleiding heeft als doel de dossierbeheerders binnen de beleidscellen en de administraties
bij te staan bij de opmaak van budgetten die, conform de ‘wet gender mainstreaming’,
rekening houden met de genderdimensie.
Naast de voorstelling van het concept gender budgeting en het aantonen van het nut ervan,
geeft de handleiding ook weer hoe deze aanpak in het kader van het Belgische federale
budget uitgevoerd kan worden door middel van een categorisering van de basisallocaties
tijdens de begrotingsopmaak.

NAWOORD

Ons streefdoel is dat de integratie van de genderdimensie in de budgetten steeds
vanzelfsprekender wordt naarmaate men gender budgeting vaker toepast en dat rekening
houden met de gelijkheid van vrouwen en mannen in de voorbereiding van budgetten,
beleidslijnen en acties op het Belgische federale niveau uiteindelijk een simpele reflex wordt.
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Michel Pasteel
Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Bijlagen

Bijlagen
1. Lijst met ondersteuningsmiddelen
1.1. Publicaties
• ‘Handleiding voor de toepassing van gender mainstreaming binnen de Belgische
federale overheid’ van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/handleiding_voor_de_toepassing_
van _gender_mainstreaming _ binnen _de_ belgische_federale_overheid.
jsp?referer=tcm:336-99646-64
• ‘Handelingen van de seminariecyclus gender mainstreaming – een nieuwe uitdaging
voor de federale regering en de administraties’ van het Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen.
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/Handelingen_van_de_seminariecyclus_
gender_mainstreaming.jsp?referer=tcm:336-40562-64
• ‘Gelijke kansen voor vrouwen en mannen in overheidsopdrachten. Enkele aan
bevelingen’ van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/gelijke_kansen_voor_vrouwen_en_
mannen_in_overheidsopdrachten.jsp?referer=tcm:336-39795-64
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• ‘Folder gendergevoelig budgeteren’ van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen
en mannen.
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/gendergevoelig_budgetteren.
jsp?referer=tcm:336-39863-64
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1.2. Links en instrumenten
• Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
http://igvm-iefh.belgium.be/
• Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen
http://www.raadvandegelijkekansen.be/
• United Nations Development Fund for Women
http://www.unifem.org/
• United Nations Development Fund for Women: Gender responsive budgeting portal
http://www.gender-budgets.org/
• VEGA: Databank met vrouwelijke experten en experten in gender
http://www.vegastar.be/nl.htm
• Databank genderstudies van Sophia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen
en mannen
http://www.sophia.be/index.php/genderstudies_database
• GenderBase: Databank met opleidingen en vormingen inzake gender
http://www.iewm.be/genderbase_nl.htm
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• Databank vrouwenverenigingen van Amazone
http://db.amazone.be/vereniging
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2. De ‘wet gender mainstreaming’
Wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties
van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft
plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale
beleidslijnen (gepubliceerd en in werking getreden op 13 februari 2007)
Art. 1.
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Ze zet
meer bepaald artikel 1 om van de richtlijn 2002/73 van het Europees Parlement en de Raad
van 23 december 2002 tot wijziging van de richtlijn 76/207 van de Raad betreffende de
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten
aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen,
en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.
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Art. 2.
§ 1. De regering waakt over de tenuitvoerlegging van de doelstellingen van de vierde
Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad, en
meer in het bijzonder over de integratie van de genderdimensie in het geheel van haar
beleidslijnen, maatregelen, begrotingsvoorbereidingen of acties en dit met het oog op
het vermijden of corrigeren van eventuele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen.
Daartoe definieert zij, in het begin van de legislatuur, ter gelegenheid van de
regeringsverklaring, voor het geheel van de beleidsvlakken, de strategische doelstellingen
die zij in de loop ervan wil verwezenlijken in overeenstemming met de doelstellingen
van de Vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking werd
gehouden en, in de mate van het mogelijke, met de conclusies die werden geformuleerd
door het Forum van de niet-gouvernementele organisaties dat tegelijkertijd met de
Wereldvrouwenconferentie in China heeft plaatsgevonden.
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§ 2. De kredieten met betrekking tot de acties om gelijkheid van mannen en vrouwen
te verwezenlijken, worden per departement, staatsdienst met afzonderlijk beheer,
overheidsbedrijf en instelling van openbaar nut, uiteengezet in een gendernota die als
bijlage wordt gevoegd bij elk ontwerp van algemene uitgavenbegroting.

§ 3. Elke minister stelt jaarlijks, ter gelegenheid van de bespreking van de algemene
beleidsnota’s, de acties, maatregelen en projecten voor die bijdragen tot de verwezenlijking
van de strategische doelstellingen bedoeld in § 1 alsook tot de bevordering van de
gelijkheid van mannen en vrouwen.
Art. 3.
Elke minister integreert de genderdimensie in alle beleidslijnen, maatregelen en acties die
onder zijn of haar bevoegdheden vallen. Daartoe:
1° waakt hij over de tenuitvoerlegging van de strategische doelstellingen vast
gesteld in artikel 2, paragraaf 1, en van de integratie van de genderdimensie in de
managementplannen, in de beheerscontracten en in elk ander instrument voor strategische
planning van de federale overheidsdiensten, het ministerie van Landsverdediging, de
programmatorische overheidsdiensten, de overheidsinstellingen voor sociale zekerheid,
de federale wetenschappelijke instellingen en instellingen van openbaar nut die onder
zijn bevoegdheid vallen.
Daartoe keurt hij de relevante genderindicatoren goed die het mogelijk maken om het
proces van de integratie van de genderdimensie en de realisatie van de strategische
doelstellingen te meten.
2° stelt hij voor elk wetgevend en reglementair project een evaluatieverslag op van de
impact ervan op de respectieve situatie van vrouwen en mannen;
De Koning regelt, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het modelevaluatieverslag van de impact, ‘gendertest’ genaamd, en legt de inwerkingtreding ervan
vast.

Art. 4.
Naast de maatregelen vervat in artikel 3 van deze wet, ziet elke minister er, in de
domeinen die onder zijn bevoegdheden vallen, op toe dat de statistieken die de federale
overheidsdiensten, het ministerie van Landsverdediging, de programmatorische
overheidsdiensten, de overheidsinstellingen voor sociale zekerheid, de federale
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3° waakt hij, in het kader van de procedures voor de toekenning van overheidsopdrachten
en de toekenning van subsidies, over het in aanmerking nemen van de gelijkheid van
vrouwen en mannen en de integratie van de genderdimensie.
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wetenschappelijke instellingen en de instellingen van openbaar nut in hun actiedomein
produceren, verzamelen en bestellen, naar geslacht opgesplitst worden en dat er
genderindicatoren worden opgesteld wanneer dit relevant is.
Art. 5.
§ 1. De regering legt aan de federale kamers een tussentijds verslag en een verslag op
het eind van de legislatuur voor over het beleid dat werd gevoerd overeenkomstig de
doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking
heeft plaatsgehad. Deze verslagen integreren het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en
het specifiek beleid inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen.
§ 2. Het tussentijds verslag gaat over de opvolging van de vorderingen die werden
verwezenlijkt met het oog op het bereiken van de in artikel 2 vastgelegde doelstellingen,
waarbij de eventuele ondervonden moeilijkheden worden beschreven en de voorstellen
die men voorziet om deze hinderpalen te verhelpen.
Het wordt aan de federale kamers overgemaakt binnen een termijn van 60 dagen volgend
op de indiening bij de kamer van volksvertegenwoordigers van het tweede ontwerp van
algemene uitgavenbegroting.
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§ 3. Het verslag op het einde van de legislatuur is een diagnostische nota waarin de situatie
aan het begin van de legislatuur wordt vergeleken met die op het einde van de legislatuur.
Het wordt aan de federale kamers overgemaakt binnen een termijn van 60 dagen volgend
op de indiening bij de kamer van volksvertegenwoordigers van het vierde ontwerp van
algemene uitgavenbegroting.
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Art. 6.
Om de tenuitvoerlegging van deze wet te waarborgen wordt, op federaal niveau, een
interdepartementale coördinatiegroep opgericht van personen die aangewezen werden
binnen de beleidscel van elke minister en binnen alle federale overheidsdiensten, het
ministerie van Landsverdediging en de programmatorische overheidsdiensten alsook
vertegenwoordigers van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
De ministers kunnen er een vertegenwoordiger uitnodigen per overheidsinstelling voor
sociale zekerheid, federale wetenschappelijke instelling of instelling van openbaar nut die
onder hun bevoegdheden valt.

Art. 7.
Overeenkomstig zijn opdracht, die werd omschreven in de wet van 16 december 2002
houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, is het
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen belast met de begeleiding en de
ondersteuning van het proces van de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen,
maatregelen en acties van de overheid.
Art. 8.
De Koning bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van deze wet bij een besluit vastgesteld
na overleg in de Ministerraad, in het bijzonder om sommige vormelijke en inhoudelijke
regels te verduidelijken die moeten worden nageleefd bij de opstelling van de verslagen
bedoeld in artikel 5, om een zeker niveau van minimale kwalificaties te waarborgen bij
de aanwijzing van de personen in de beleidscellen en de overheidsadministraties die de
in artikel 6 bedoelde interdepartementale coördinatiegroep vormen en om de regels te
verduidelijken die verband houden met de oprichting en de werking van deze laatste.
Art. 9.
De Koning is gemachtigd om de bepalingen van deze wet te coördineren met de
bepalingen van de wetten over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Met het oog hierop kan de Koning:
1° de volgorde van de nummering van de titels, hoofdstukken, afdelingen, artikelen,
paragrafen en leden van de te coördineren teksten wijzigen, ze op een andere manier
hergroeperen, sommige bepalingen groeperen in de nieuwe titels, hoofdstukken of
afdelingen en deze voorzien van een opschrift;
2° de verwijzingen in de te coördineren teksten wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met de nieuwe nummering;
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3° de redactie van de te coördineren bepalingen wijzigen om ze onderling te doen
overeenstemmen en eenheid in de terminologie te brengen.

77

Overgangsbepalingen.
Art. 10.
Deze wet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch
Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 2, 3 en 5, die in werking treden vanaf de
eerste dag van de nieuwe legislatuur die volgt op de legislatuur die loopt op het moment
van de inwerkingtreding van deze wet.
Tot het einde van de legislatuur zal de opstelling van de verslagen blijven gebeuren
conform de voorschriften van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de
toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september
1995 in Peking heeft plaatsgehad. Bij wijze van afwijking zullen deze verslagen bepaald in
de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de
Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad,
ook de vooruitgang beschrijven en evalueren die werd geboekt in de uitvoering van
artikel 4 van deze wet.
Art. 11.
De wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de
Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad,
wordt opgeheven vanaf de eerste dag van het begin van de legislatuur die volgt op de
legislatuur die loopt op het moment van de inwerkingtreding van deze wet.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden bekleed en door het
Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
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Gegeven te Brussel, 12 januari 2007.
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ALBERT
Van Koningswege:
De Minister van Gelijke Kansen,
C. DUPONT
Met ’s Lands zegel gezegeld: De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX.

3. De omzendbrief inzake gender budgeting
Omzendbrief inzake de uitvoering van gender budgeting zoals voorzien in de wet
van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van
de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad
en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen
Bijlage: model gendernota (zie bijlage 5 van deze handleiding)
1. Inleiding

21 De wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de
wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de
genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen. (B.S. van 13 februari 2007)
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Op 12 januari 2007 nam België een zeer ambitieuze wetgeving21 aan met het oog op
de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen die op Belgisch
federaal niveau bepaald en uitgevoerd worden (gender mainstreaming). Deze benadering,
die het verwezenlijken van de gelijkheid van mannen en vrouwen beoogt, heeft
betrekking op alle domeinen en alle fasen van het politieke besluitvormingsproces
(Analyse - Definitie - Uitvoering - Evaluatie). In dit kader draagt ze bovendien door de
objectivering van het beslissingsproces bij tot de versterking van het principe van ‘goed
bestuur’.
De wet voorziet een reeks acties door de regering en de administraties, waaronder de
invoering van gender budgeting.
Art. 2, § 1 van de wet geeft aan dat de Regering zorgt voor “de integratie van de gender
dimensie in het geheel van haar beleidslijnen, maatregelen, begrotingsvoorbereidingen of
acties en dit met het oog op het vermijden of corrigeren van eventuele ongelijkheden tussen
vrouwen en mannen.”
Art. 2, § 2 voegt daaraan toe: “De kredieten met betrekking tot de acties om gelijkheid van
mannen en vrouwen te verwezenlijken, worden per departement, staatsdienst met afzonderlijk
beheer, overheidsbedrijf en instelling van openbaar nut, uiteengezet in een gendernota die
als bijlage wordt gevoegd bij elk ontwerp van algemene uitgavenbegroting.”
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2. Definities
2.1. Gender mainstreaming
De Raad van Europa definieert het concept gender mainstreaming als volgt: “Gender
mainstreaming bestaat uit het (re)organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren van
de besluitvormingsprocessen teneinde het perspectief van de gelijkheid tussen vrouwen en
mannen op te nemen in alle domeinen en op alle niveaus, door de actoren die in het algemeen
betrokken zijn bij de beleidsuitvoering.”
2.2. Gender budgeting
De Raad van Europa definieert het concept gender budgeting als volgt: “Gender budgeting
is een toepassing van gender mainstreaming in het budgettair proces. Het houdt een op een
genderperspectief gebaseerde beoordeling in van de bestaande budgetten op alle niveaus van
de begrotingsprocedure evenals een herstructurering van de ontvangsten en uitgaven met als
doel gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen.”
Voor de opmaak van de Belgische staatsbegroting is het doel om, via een categorisering
van de basisallocaties (zie punt 3), rekening te houden met de potentiële impact van de
overheidsuitgaven op de respectieve situatie van vrouwen en mannen.
2.3. Genderdimensie
Wanneer beleidslijnen, maatregelen, enz. een invloed hebben op de situatie van vrouwen
en mannen, bevatten dezen een genderdimensie.
Dossiers met een genderdimensie zijn bijgevolg die dossiers die een (potentiële) impact
hebben op de situatie van vrouwen en mannen.
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2.4. Genderanalyse
Een genderanalyse is een analyse die rekening houdt met de impact van een beleidslijn,
maatregel, enz. op de respectieve situatie van vrouwen en mannen.
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3. Categorisering

•

Categorie 1:
De eerste categorie omvat de kredieten met betrekking tot de dossiers die geen
genderdimensie bevatten.
Het gaat hier voornamelijk over de ‘technische’ kredieten, zoals kredieten voorzien voor
verwijlintresten of de huur.
Bepaalde ‘technische’ kredieten kunnen echter toch een genderdimensie bevatten
(zoals de kredieten voor de aankoop van uniformen) en moeten ondergebracht worden
in categorie 3.

•

Categorie 2:
De tweede categorie bestaat uit de kredieten met betrekking tot de acties om gelijkheid
van mannen en vrouwen te verwezenlijken. Deze kredieten, die vermeld worden in het
art. 2, § 2 van de wet, moeten opgenomen worden in de gendernota.
Voorbeelden hiervan zijn salarissen voor gender- of diversiteitambtenaren, een budget
voor acties om de aanwezigheid van mannen of vrouwen te vergroten daar waar ze
ondervertegenwoordigd zijn (bijvoorbeeld de sector van de gezondheidszorg, enz.
voor de eersten en het wetenschappelijke milieu, zelfstandigen, enz. voor de tweeden)
of kredieten die specifiek dienen om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te
bevorderen binnen verschillende domeinen (opleidingen voorzien voor ongeschoolde
vrouwen, bestrijden van geweld tegen vrouwen, …).

•

Categorie 3:
De derde en laatste categorie bestaat uit al de overige kredieten, zijnde diegenen met
betrekking tot de dossiers die een genderdimensie bevatten, met uitzondering van
de personeelskosten, die in categorie 1 opgenomen moeten worden.
Het gaat voornamelijk over kosten voor projecten of acties (bijvoorbeeld kredieten voor
een pilootproject rond het drugsbeleid, kredieten voor initiatieven ter bevordering van
de werking van de politie, enz.), overheidsopdrachten (zoals onderzoeken, campagnes,
enz.), subsidies en dotaties.
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In het kader van gender budgeting moeten de basisallocaties onderverdeeld worden in drie
categorieën.
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Tijdens de voorbereiding en definitie van de dossiers met betrekking tot de kredieten
van categorie 3, moet er een diepgaande analyse van de genderdimensie gemaakt
worden en moet er rekening gehouden worden met de resultaten van deze analyse
tijdens de uitvoering van het dossier. De manier waarop men dit dossier wil analyseren
en men rekening wil houden met de resultaten moet reeds in de verantwoording van de
basisallocaties aangegeven worden.
4. Procedure
Het proces van gender budgeting moet als volgt verlopen:
1) In eerste instantie, moeten de dossierbeheerders, afhankelijk van de aard en de inhoud
van hun dossiers, bepalen tot welke categorie de kredieten die ze vragen behoren. Ze
moeten dus een eerste reflectie uitvoeren die hen toestaat te weten of het dossier dat ze
wensen te financieren
• geen genderdimensie bevat (categorie 1);
• specifiek streeft naar het verwezenlijken van de gelijkheid tussen vrouwen en
mannen (categorie 2);
• een genderdimensie bevat (categorie 3).
Indien de gevraagde kredieten behoren tot categorie 3 (kredieten met betrekking tot
dossiers die een genderdimensie bevatten), moeten de dossierbeheerders hun reflectie
verdiepen om aan te kunnen geven op welke manier er met de genderdimensie rekening
gehouden zal worden tijdens de uitwerking van het dossier.
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2) Op het moment dat dossierbeheerders bij de dienst ‘Budget en Beheer’ van hun
administratie een budget aanvragen, moeten zij ook de categorie van kredieten
vermelden waartoe hun dossier behoort.
Voor de kredieten die tot categorie 3 behoren, moet ook het resultaat van de diepgaande
reflectie doorgegeven worden aan de dienst ‘Budget en Beheer’, zodat dit in de
verantwoording van de basisallocaties ingevoegd kan worden.
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3) De doorgegeven informatie wordt door de dienst ‘Budget en Beheer’ in de budgettaire
fiches geïntegreerd. Voor elke allocatie moet er in de kolom G (kolom 8 in de tabel van de
begrotingsvoorstellen bij ongewijzigd beleid) aangeduid worden tot welke categorie (1,
2 of 3) deze behoort.

De kredieten van categorie 2 moeten geïntegreerd worden in het model van de
gendernota dat door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (Instituut)
voorzien wordt.
Voor de kredieten van de categorie 3 moet de door de dossierbeheerders verstrekte
bijkomende informatie in de verantwoording van de basisallocaties ingevoegd worden.
4) De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole zal de gendernota en
de informatie die in de budgettaire fiches van de verschillende administraties vermeld
staat, integreren in het ontwerp van Belgische staatsbegroting.
• De categorisering (1, 2 of 3) van de basisallocaties zal, op basis van de gegevens die de
administraties via de budgettaire fiches doorgeven, opgenomen worden in de kolom
CRIPG (kolom 11) van de krediettabellen.
• De informatie betreffende de diepgaande reflectie over de dossiers die een
genderdimensie bevatten (categorie 3) zal opgenomen worden in de verantwoording
van de basisallocaties.
• De door de administraties doorgegeven gendernota’s zullen toegevoegd worden
aan de verantwoording van de basisallocaties van de betrokken administratie.
Bij de toepassing van gender budgeting is voor de diensten ‘Budget en Beheer’ van elke
administratie dus voornamelijk een coördinerende rol voorzien. Het is niet aan hen om zelf
een genderanalyse uit te voeren van de verschillende kredieten en de daaraan verbonden
dossiers. Wel wordt van de diensten ‘Begroting en Beheer’ verwacht dat ze erop toezien dat
de dossierbeheerders de nodige informatie leveren voor het invullen van de budgettaire
fiches en de gendernota.

BIJLAGEN

De Ministers en de Voorzitters van de directiecomités van de Federale Over
heidsdiensten, de Programmatorische Federale Overheidsdiensten en het ministerie
van Landsverdediging worden verzocht het personeel van hun beleidscel(len) of van
hun administratie aan te sporen de verplichtingen inzake gender mainstreaming en
gender budgeting na te leven, en meer specifiek de betrokken dossierbeheerders
op te roepen de gevraagde informatie tijdig te leveren aan de dienst ‘Budget en
Beheer’ van hun administratie.
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5. Budget 2011 en vervolg
Elke Federale Overheidsdienst en Programmatorische Federale Overheidsdienst,
evenals het ministerie van Landsverdediging, moet erop toezien dat de Federale
Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole over de nodige gegevens beschikt
voor de integratie van de genderdimensie in de Belgische staatsbegroting.
In dit kader moeten de betrokken administraties de gevraagde informatie reeds opnemen
in de budgettaire fiches die naar de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole
opgestuurd worden met hun budgettaire voorstellen.
Deze verplichting wordt ook vermeld in de Omzendbrief betreffende de richtlijnen voor de
voorafbeelding van de begroting 2011.
Voor de opmaak van het budget voor het jaar 2011 worden verwacht:
• een eerste poging tot categorisering van de basisallocaties;
• de invulling van een gendernota met de opsomming van de kredieten met betrekking
tot de acties om gelijkheid van vrouwen en mannen te verwezenlijken (categorie 2), in
het geval dat de administratie dergelijke acties voorziet;
• de opname van de diepgaande genderreflectie met betrekking tot de dossiers van
categorie 3 in de verantwoording van de basisallocaties.
Het Instituut is belast met de begeleiding van de uitvoering van en de controle op gender
budgeting. Het zal aandacht hebben voor de correcte categorisering en verantwoording
van de basisallocaties en met name onderzoeken of er rekening gehouden wordt met
de genderdimensie in alle dossiers waar deze relevant is en op welke manier men deze
dimensie precies wenst te integreren.
6. Ondersteuning

BIJLAGEN

Voor de kredieten van categorie 2, wordt er een model van de gendernota ter beschikking
gesteld aan de administraties. Deze nota is in bijlage aan deze omzendbrief toegevoegd (zie
bijlage 5 van deze handleiding).
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Bij vragen kan contact opgenomen worden met:
Jeroen Decuyper | Attaché Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1 (lokaal 2031) | 1070 Brussel
tel.: +32 (0)2 233 42 33 | fax: +32 (0)2 233 40 32
email: jeroen.decuyper@igvm.belgie.be | website: www.igvm.belgium.be

4. Het project gender budgeting

BIJLAGEN

Het project gender budgeting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
werd in mei 2009 opgestart en omvatte de volgende etappes:
• De uitwerking van een procedure die beoogt dat er rekening gehouden wordt met de
genderdimensie in de methode die gebruikt wordt voor de opmaak van de Belgische
federale begroting.
• Voor elke FOD, POD en het ministerie van Landsverdediging werd op basis van deze
procedure een eerste analyse uitgevoerd op de begrotingstabellen voor het jaar
2009. Voor verschillende kredietlijnen werd reeds aangegeven op welke manier de
genderdimensie mogelijk geïntegreerd zou kunnen worden.
• Op basis van deze analyse werden er bilaterale vergaderingen (Instituut - administratie)
gehouden met de diensten ‘Budget & Beheer’ van al de FODs, PODs en het ministerie
van Landsverdediging. Het doel hiervan was om verduidelijkingen te geven rond het
proces van gender budgeting.
• Op 17 december 2009 en 3 mei 2010 werden er vergaderingen belegd met het geheel
van de diensten ‘Budget & Beheer’ van de hierboven vermelde administraties. Hierin
werd geïnformeerd over de vooruitgang inzake de uitvoering van gender budgeting en
werden ervaringen uitgewisseld.
• In navolging op de omzendbrief inzake gender budgeting (zie bijlage 3) werden de
beleidscellen en administraties, individueel en op hun vraag, begeleid bij de eerste
concrete toepassing van gender budgeting in 2010, bij de opmaak van het budget voor
2011.
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5. De gendernota
Categorie 2 : kredieten met betrekking tot de acties om gelijkheid van vrouwen
en mannen te verwezenlijken

BIJLAGEN

Organisatieafdeling Programma Activiteit
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Naam van de basisallocatie

Budget
(in duizendtallen
euro)

Colofon
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