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1. Voorafgaande opmerkingen 
 
In uitvoering van de ‘omzendbrief gender budgeting’1, moeten de budgettaire allocaties 
onderverdeeld worden in drie categorieën2.  

- Categorie 1: 
De eerste categorie omvat de kredieten met betrekking tot de dossiers die de interne 
werking betreffen of geen genderdimensie bevatten. Het gaat hier vooral over de technische 
kredieten, zoals de aankoop van materiaal of kredieten voorzien voor verwijlintresten. Ook 
de personeelskredieten horen in deze categorie thuis, omdat deze geen betrekking hebben 
op het beleid dat de administratie voert ten aanzien van haar doelpubliek. 

- Categorie 2: 
De tweede categorie bestaat uit de kredieten met betrekking tot de acties om gelijkheid van 
mannen en vrouwen te verwezenlijken.  
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, etc. voor de 
eersten en het wetenschappelijke milieu, zelfstandigen, etc. 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, …).  
Deze kredieten, die vermeld worden in het art. 2, § 2 van de wet, moeten opgenomen 
worden in de gendernota. 

- Categorie 3:  
De derde en laatste categorie bestaat uit al de overige kredieten, zijnde diegenen met 
betrekking tot de dossiers die het overheidsbeleid betreffen en een genderdimensie 
bevatten.  
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.  
Voor deze kredieten moet er nagedacht worden over de manier waarop in het betrokken 
dossier rekening gehouden kan worden met de genderdimensie en dit moet in de 
verantwoording van de basisallocaties weergegeven worden door de toevoeging van een 
gendertoelichting. Deze toelichting moet dus uiteenzetten welke acties ondernomen zullen 
worden om zich ervan te verzekeren dat er rekening gehouden zal worden met de 
genderdimensie.  

 
Basisallocaties waarvoor de FOD Beleid en Ondersteuning geen categorisering ontving werden 
aangeduid met het cijfer ‘0’. 
 
De FOD Beleid en Ondersteuning heeft beslist om de categorisering van de basisallocaties niet op te 
nemen in de kolom CRIPG3, maar om hiervoor een aparte kolom G te creëren.  

 
1 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’. Deze kan geraadpleegd 
worden via: http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/Circulaire%20gender%20budgeting%20NL1_tcm336-118944.pdf  
2 Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een handleiding gepubliceerd die de volledige procedure 
uiteenzet en die concrete voorbeelden geeft. Deze handleiding kan geraadpleegd worden via: http://igvm-
iefh.belgium.be/nl/publicaties/handleiding_voor_de_toepassing_van_gender_budgeting_binnen_de_belgische_federale_o
verheid.jsp  
3 De codes die in deze kolom konden voorkomen waren de volgende: 

- C: uitgaven bestemd voor de financiële dienst van geprefinancierde uitgaven. 
- R: uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of als wetenschappelijk dienstbetoon. 

http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/Circulaire%20gender%20budgeting%20NL1_tcm336-118944.pdf
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/handleiding_voor_de_toepassing_van_gender_budgeting_binnen_de_belgische_federale_overheid.jsp
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/handleiding_voor_de_toepassing_van_gender_budgeting_binnen_de_belgische_federale_overheid.jsp
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/handleiding_voor_de_toepassing_van_gender_budgeting_binnen_de_belgische_federale_overheid.jsp
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2. Analyse van het voorstel van algemene uitgavebegroting voor 
20214 
 
Van de 14 geanalyseerde secties (de FOD’s, het Ministerie van Landsverdediging en de POD’s) zijn er 
105 die over basisallocaties beschikken die niet gecategoriseerd waren. De FOD Binnenlandse Zaken, 
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Mobiliteit en Vervoer hebben al hun basisallocaties 
gecategoriseerd. 
10 secties6 gaven via de categorisering aan over basisallocaties te beschikken die betrekking hebben 
op dossiers die een genderdimensie bevatten (categorie 3).  
2 secties7 gaven aan basisallocaties in hun begroting te hebben die betrekking hebben op dossiers die 
specifiek tot doel hebben de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen (categorie 2).  
Voor 4 secties8 kunnen we via de categorisering afleiden dat geen enkele van de basisallocaties in 
hun begroting betrekking zou hebben op dossiers die een genderdimensie bevatten. 
 
Er werden voor de basisallocaties van categorie 2 geen gendernota’s volgens de template van het 
Instituut teruggevonden in de documenten met de verantwoording van de basisallocaties. 
 
De FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale 
Economie geven in de verantwoording van de basisallocaties voor (zo goed als) elke basisallocatie 
aan tot welke categorie deze behoort. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister doet dit per 
programma en het Ministerie van Landsverdediging per activiteit.  
Het Ministerie van Landsverdediging, de FOD Financiën, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
overleg, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu, de FOD Mobiliteit en Vervoer, de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding 
en Sociale Economie en de POD Wetenschapsbeleid hebben, conform aan de omzendbrief, in de 
verantwoording van de basisallocaties een gendertoelichting voorzien voor (bijna) elke basisallocatie 
die onder categorie 3 geklasseerd is. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister heeft algemene 
informatie geleverd over de genderstrategie van twee programma’s, zonder voor elke basisallocatie 
te preciseren hoe de genderdimensie in aanmerking genomen zou worden. De FOD Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft hetzelfde gedaan voor de Directie-
Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, maar leverde ook een specifieke 
gendertoelichting voor één specifieke basisallocatie die aan een ander departement toebehoorde. 
 
Hieronder volgt een korte analyse per sectie van de toepassing van gender budgeting op de 
begroting 2021 van de verschillende FODs, PODs en het Ministerie van Landsverdediging.  

 
- I: uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering. 
- P: transfer (geheel of gedeeltelijk) naar een "parastataal". 
- G: uitgaven die in aanmerking komen voor gender budgeting.  

4 De evaluatie werd uitgevoerd op basis van de vastleggingskredieten uit het Excel-document ‘Publicatie van de Algemene 
Uitgavenbegroting initieel 2021’.  
5 FOD Kanselarij van de Eerste Minister; FOD Beleid en Ondersteuning; FOD Justitie; FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Ministerie van Landsverdediging; FOD Financiën; FOD Sociale Zekerheid, FOD 
Economie, KMO, Middenstand en Energie; POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie; POD 
Wetenschapsbeleid. 
6 FOD Kanselarij van de Eerste Minister; FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; 
Ministerie van Landsverdediging; FOD Financiën; FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg; FOD Sociale Zekerheid; 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; FOD Mobiliteit en Vervoer; POD Maatschappelijke 
Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie; POD Wetenschapsbeleid. 
7 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie. 
8 FOD Beleid en Ondersteuning; FOD Justitie; FOD Binnenlandse Zaken; FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. 
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Voor elke overheidsadministratie wordt telkens het aantal basisallocaties per categorie vermeld 
evenals het percentage dat die categorie uitmaakt binnen het totaal van de basisallocaties van de 
betrokken administratie. Ook het exacte bedrag dat elke categorie uitmaakt en het percentage dat 
dat bedrag uitmaakt van het totaalbedrag worden vermeld. 
Nadien wordt er een conclusie geformuleerd over  

- het al dan niet categoriseren van de basisallocaties;  
- het feit of deze categorisering correct is;  
- de toevoeging van een gendernota en gendertoelichtingen daar waar dit nodig is.  

 
 



 

6 
 

2.1. FOD Kanselarij van de Eerste Minister (sectie 02) 
 
- Categorie 0: 3 basisallocaties (3,09 % van het totaal) voor een bedrag van 58,00 kEUR (0,03 % 

van het totaal) 
 

- Categorie 1: 86 basisallocaties (88,66 % van het totaal) voor een bedrag van 184.634,00 kEUR 
(97,05 % van het totaal) 
 

- Categorie 2: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 
totaal) 
 

- Categorie 3: 8 basisallocaties (8,25 % van het totaal) voor een bedrag van 5.556,00 kEUR (2,92 % 
van het totaal) 

 

 
Percentage van het totale bedrag 

 
CONCLUSIE:  
 
3 basisallocaties werden niet gecategoriseerd.  
 
Er werden 8 basisallocaties in categorie 3 geplaatst. De andere basisallocaties zijn geklasseerd onder 
categorie 1. Enkelen hiervan horen misschien toch in categorie 3 thuis, zoals ‘Allerhande uitgaven in 
verband met de Cyberveiligheid’ (34.10.12.11.30), ‘Werking’ (31.01.12.11.01) en ‘Toelage aan de NV 
van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten’ (31.20.41.40.25). 
 
Daar er geen basisallocaties van categorie 2 zijn, werd er geen gendernota toegevoegd. 
Er wordt per programma aangegeven onder welke categorie dit valt. Voor de programma’s die onder 
categorie 3 vallen, wordt een gendertoelichting gegeven. ‘Programma 31.1: Externe Communicatie’, 
dat basisallocaties van categorie 3 bevat, is als categorie 3 geklasseerd en bevat uitleg over de 
manier waarop er bij de programma’s rond externe communicatie rekening zal worden gehouden 
met de genderdimensie. Bepaalde basisallocaties van ‘Programma 33.1: beleidsmiddelen duurzame 
ontwikkeling’ zijn eveneens als categorie 3 geklasseerd en is er een gendertoelichting toegevoegd 
voor het gehele programma 33. Een basisallocatie van ‘Programma 32.1: Dienst voor administratieve 
vereenvoudiging’ is als categorie 3 geklasseerd, maar in de verantwoording wordt voor heel het 
programma categorie 1 aangegeven en wordt geen gendertoelichting gegeven. 
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2.2. FOD Beleid en Ondersteuning (sectie 06)  
 
- Categorie 0: 2 basisallocaties (3,03 % van het totaal) voor een bedrag van 234,00 kEUR (0,02 % 

van het totaal) 
 

- Categorie 1: 64 basisallocaties (96,97 % van het totaal) voor een bedrag van 1.193.415,00 kEUR 
(99,98 % van het totaal) 
 

- Categorie 2: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 
totaal) 
 

- Categorie 3: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 
totaal) 

 

 
Percentage van het totale bedrag 

 
CONCLUSIE:  
 
2 basisallocaties werden niet gecategoriseerd.  
 
Er zijn verder enkel basisallocaties van categorie 1 teruggevonden. Toch zijn er basisallocaties die 
doen vermoeden dat er een genderdimensie aanwezig is. Zo horen o.a. ‘Provisioneel krediet 
diversiteit’9 (40.22.01.00.02), ‘Werkingskosten in het kader van de uitbouw van de processen inzake 
rekrutering en personeelsontwikkeling’ (40.22.12.11.23) en ‘Subsidies ter bevordering van het 
Openbaar Ambt’ (40.22.33.00.20) waarschijnlijk in categorie 3 thuis10. 
 
De genderdimensie in de werking van de DG Begroting en Beleidsevaluatie ligt bij het faciliteren van 
de toepassing van gender budgeting binnen de opmaak van de begroting en het controleren van de 

 
9 De genderdimensie kan geïntegreerd worden in projecten die betrekking hebben op projecten rond afkomst, leeftijd, 
handicap, etc. Indien er projecten voorzien zijn die betrekking hebben op gender, kan voor het (geschatte) bedrag van die 
projecten een gendernota opgemaakt worden. 
10 Er moet opgemerkt worden dat de voorbeelden die hier gegeven worden effectief als categorie 1 gecategoriseerd staan 
in vastleggingskredieten uit het Excel-document ‘Publicatie van de Algemene Uitgavenbegroting initieel 2021’. In het 
document met de verantwoording van de basisallocaties blijken er wel elementen van een gendertoelichting opgenomen te 
zijn voor deze basisallocaties. Deze toelichtingen geven aan dat de dossiers in kwestie betrekking hebben op zowel vrouwen 
en mannen, maar dus niet concreet hoe er rekening gehouden zal worden met eventuele verschillen in situatie tussen 
vrouwen en mannen. 
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technische toepassing ervan. Indien er dus budgetten voorzien zijn voor onderzoeken, adviezen, het 
bestellen van opleidingen op maat, etc. zou men hierin aandacht moeten hebben voor gender 
budgeting. Hetzelfde geldt voor eventuele budgetten gelinkt aan het beheer van 
bestuursovereenkomsten, waarin volgens de Wet Gender mainstreaming verplicht de 
genderdimensie geïntegreerd moet worden. 
 
Daar er geen basisallocaties van categorie 2 of 3 waren, werden er geen gendernota en 
gendertoelichtingen teruggevonden11. 

 
11 Behalve dus de opmerkingen rond gender die opgenomen zijn bij de verantwoording van de drie basisallocaties die 
hierboven als voorbeeld gegeven worden. 
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2.3. FOD Justitie (sectie 12)  
 
- Categorie 0: 32 basisallocaties (15,53 % van het totaal) voor een bedrag van 62.791,00 kEUR 

(3,19 % van het totaal) 
 

- Categorie 1: 174 basisallocaties (84,47 % van het totaal) voor een bedrag van 1.903.158,00 kEUR 
(96,81 % van het totaal) 
 

- Categorie 2: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 
totaal) 
 

- Categorie 3: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 
totaal) 

 

 
Percentage van het totale bedrag 

 
CONCLUSIE: 
 
32 basisallocaties werden niet gecategoriseerd. 
 
Er zijn verder enkel basisallocaties van categorie 1 teruggevonden. Toch zijn er basisallocaties die 
doen vermoeden dat er een genderdimensie aanwezig is. Zo horen o.a. ‘Uitgaven met betrekking tot 
de informatie over de politiek van het departement’ (40.11.12.11.38), ‘Goederen en diensten’ 
(51.11.12.11.31), ‘Dotatie aan het Instituut voor gerechtelijke opleiding’ (56.61.41.40.01) en ‘Dotatie 
aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie’ (62.11.41.30.01) waarschijnlijk in 
categorie 3 thuis. 
 
Daar er geen basisallocaties van categorie 2 of 3 waren, werden er geen gendernota en 
gendertoelichtingen teruggevonden. 
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2.4. FOD Binnenlandse Zaken (sectie 13)  
 
- Categorie 0: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 

totaal) 
 

- Categorie 1: 236 basisallocaties (100,00 % van het totaal) voor een bedrag van 1.683.541,00 
kEUR (100,00 % van het totaal) 

 
- Categorie 2: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 

totaal) 
 

- Categorie 3: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 
totaal) 

 

 
Percentage van het totale bedrag 

 
CONCLUSIE: 
 
Alle basisallocaties werden gecategoriseerd. 
 
Er zijn enkel basisallocaties van categorie 1 teruggevonden. Toch zijn er basisallocaties die doen 
vermoeden dat er een genderdimensie aanwezig is. Zo horen o.a. ‘Dotatie aan het Federaal 
Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers’ (40.42.41.40.44), ‘Variabel krediet voor allerhande 
bestuurs-werking en studieonkosten met betrekking tot de risico’s van zware 
ongevallen’(50.60.1211.49), ‘Werkingsuitgaven verbonden aan opleidingen en studies’ 
(54.80.12.11.01) en ‘Onderhoud van vreemdelingen zonder middelen van bestaan of die zich in een 
onwettige toestand bevinden (kleding, voeding, zorgen, ...)’ (55.13.12.11.24) waarschijnlijk in 
categorie 3 thuis. 
 
Daar er geen basisallocaties van categorie 2 of 3 waren, werden er geen gendernota en 
gendertoelichtingen teruggevonden. 
 



 

11 
 

2.5. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
(sectie 14)  
 
- Categorie 0: 2 basisallocaties (1,57 % van het totaal) voor een bedrag van 106.835,00 kEUR (5,24 

% van het totaal) 
 

- Categorie 1: 95 basisallocaties (74,80 % van het totaal) voor een bedrag van 701.789,00 kEUR 
(34,43 % van het totaal) 
 

- Categorie 2: 1 basisallocatie (0,79 % van het totaal) voor een bedrag van 6,00 kEUR (0,00 % van 
het totaal) 
 

- Categorie 3: 29 basisallocaties (22,83 % van het totaal) voor een bedrag van 1.229.522,00 kEUR 
(60,33 % van het totaal) 

 

 
Percentage van het totale bedrag 

 
CONCLUSIE: 
 
2 basisallocaties werden niet gecategoriseerd. 
 
De basisallocatie ‘Allerlei uitgaven in het kader van gender mainstreaming’ (21.01.12.11.11) werd 
correct geklasseerd onder categorie 2. Zoals aangegeven in de gendertoelichting voor ‘Vrijwillige 
meerjarige bijdragen aan de internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking’ 
(54.31.35.40.02) behoort de bijdrage aan UN Women die hieronder valt, tot categorie 2 en zou dit 
bedrag (4.000 kEUR) opgenomen kunnen worden in de gendernota. Hetzelfde geldt voor het bedrag 
dat toegekend wordt aan de Adviesraad Gender en Ontwikkeling. 
Verder werden er 29 basisallocaties onder categorie 3 geplaatst, voornamelijk afkomstig uit Afdeling 
54 (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking) De andere basisallocaties zijn geklasseerd onder 
categorie 1. Van enkele basisallocaties van categorie 1 kan afgevraagd worden of deze niet tot 
categorie 3 zouden kunnen behoren, zoals ‘Uitgaven bestemd ter bevordering van het imago van 
België op het gebied van de internationale en commerciële betrekkingen’ (40.51.12.11.11), ‘Uitgaven 
van allerhande aard bestemd ter bevordering van de communicatie en de informatie’ 
(40.61.12.11.10), ‘Toelage aan het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen bestemd 
voor de organisatie van opleidingen in het kader van bilaterale activiteiten’ (53.31.33.00.01) en 
‘Toelagen aan verenigingen voor de bevordering van de dialoog tussen verschillende culturen en aan 
de organisaties die zich hiermee associëren’ (51.11.35.40.03).  



 

12 
 

 
Er werd geen gendernota teruggevonden voor de basisallocatie van categorie 2. 
Voor de basisallocatie ‘Vredesopbouw’ (53.41.35.40.02) werd een specifieke gendertoelichting 
opgenomen in de verantwoording. Hierin wordt reeds duidelijk een aanzet gegeven over de manier 
waarop men rekening zal houden met de genderdimensie: “Bij elke financieringsaanvraag bij de 
betrokken dienst wordt aan de indienende organisatie gevraagd de genderstrategie toe te lichten.”  
De verantwoording van de basisallocaties van afdeling 54 (Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking) bevat een gedetailleerde uiteenzetting van de genderstrategie die 
toegepast wordt en geeft per groep van basisallocaties aan op welke manier er met de 
genderdimensie rekening zal worden gehouden.  
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2.6. Ministerie van Landsverdediging (sectie 16) 
 
- Categorie 0: 1 basisallocatie (1,23 % van het totaal) voor een bedrag van 12.907,00 kEUR (0,35 % 

van het totaal) 
 

- Categorie 1: 66 basisallocaties (81,48 % van het totaal) voor een bedrag van 2.492.413,00 kEUR 
(67,17 % van het totaal) 
 

- Categorie 2: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0,00 kEUR (0 % van het 
totaal) 
 

- Categorie 3: 14 basisallocaties (17,28 % van het totaal) voor een bedrag van 1.205.114,00 kEUR 
(32,48 % van het totaal) 

 

 
Percentage van het totale bedrag 

 
CONCLUSIE: 
 
1 basisallocatie werd niet gecategoriseerd. 
 
Verder werden er 14 basisallocaties onder categorie 3 geplaatst. De andere basisallocaties zijn 
geklasseerd onder categorie 1. Enkelen hiervan horen misschien toch in categorie 3 thuis, zoals 
‘Subsidie wetenschappelijk onderzoek’ (50.72.41.40.04) en ‘Dotatie aan het Vermogen van de 
Koninklijke Militaire School’ (50.72.41.50.01). 

 
Daar er geen basisallocaties van categorie 2 zijn, werd er geen gendernota toegevoegd. Voor de 
basisallocaties van categorie 3 werd een gendertoelichting opgenomen in de verantwoording van de 
basisallocaties. Hierin wordt reeds een aanzet gegeven over de manier waarop men rekening zal 
houden met de genderdimensie. 
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2.7. FOD Financiën (sectie 18) 
 
- Categorie 0: 11 basisallocaties (13,92 % van het totaal) voor een bedrag van 533.578,00 kEUR 

(22,80 % van het totaal) 
 

- Categorie 1: 67 basisallocaties (84,81 % van het totaal) voor een bedrag van 1.764.034,00 kEUR 
(75,37 % van het totaal) 
 

- Categorie 2: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 
totaal) 
 

- Categorie 3: 1 basisallocatie (1,27 % van het totaal) voor een bedrag van 42.850,00 kEUR (1,83 % 
van het totaal) 

 

 
Percentage van het totale bedrag 

 
CONCLUSIE: 
 
11 basisallocaties werden niet gecategoriseerd. 
 
Er is 1 basisallocatie in categorie 3 geplaatst. De andere basisallocaties zijn geklasseerd onder 
categorie 1. Van enkele basisallocaties van categorie 1 kan afgevraagd worden of deze niet tot 
categorie 3 zouden kunnen behoren, zoals ‘Toelagen aan internationale instellingen’ (40.03.35.40.41) 
evenals de allocaties waaronder communicatiecampagnes en onderzoeken vallen.  
 
Daar er geen basisallocaties van categorie 2 waren, werd er geen gendernota teruggevonden. 
Voor de basisallocatie van categorie 3 werd een gendertoelichting toegevoegd in de verantwoording 
van de basisallocaties. 
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2.8. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (sectie 23) 
 
- Categorie 0: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 

totaal) 
 

- Categorie 1: 83 basisallocaties (93,26 % van het totaal) voor een bedrag van 230.558,00 kEUR 
(99,52 % van het totaal) 
 

- Categorie 2: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 
totaal) 
 

- Categorie 3: 6 basisallocaties (6,74 % van het totaal) voor een bedrag van 1.104,00 kEUR (0,48 % 
van het totaal) 

 

 
Percentage van het totale bedrag 

 
CONCLUSIE: 
 
Alle basisallocaties werden gecategoriseerd. 
 
Er werden 6 basisallocaties in categorie 3 geplaatst. De andere basisallocaties zijn geklasseerd onder 
categorie 1. Van enkele basisallocaties van categorie 1 kan afgevraagd worden of deze niet tot 
categorie 3 zouden kunnen behoren, zoals ‘Werkingsuitgaven met betrekking tot het 
communicatiebeleid’ (40.04.12.11.01) en ‘Dotatie aan de Nationale Arbeidsraad’ (51.10.41.40.02). 
 
Voor de basisallocaties van categorie 3 werd een gendertoelichting opgenomen in de 
verantwoording van de basisallocaties. Hierin wordt reeds duidelijk een aanzet gegeven over de 
manier waarop men rekening zal houden met de genderdimensie. 
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2.9. FOD Sociale Zekerheid (sectie 24) 
 
- Categorie 0: 21 basisallocaties (24,42 % van het totaal) voor een bedrag van 11.229.034,00 kEUR 

(43,44 % van het totaal) 
 

- Categorie 1: 54 basisallocaties (62,79 % van het totaal) voor een bedrag van 12.616.573,00 kEUR 
(48,80 % van het totaal) 
 

- Categorie 2: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 
totaal) 
 

- Categorie 3: 11 basisallocaties (12,79 % van het totaal) voor een bedrag van 2.006.330,00 kEUR 
(7,76 % van het totaal) 

 

 
Percentage van het totale bedrag 

 
CONCLUSIE: 
 
21 basisallocaties werden niet gecategoriseerd. 
 
Er werden 11 basisallocaties in categorie 3 geplaatst. De andere basisallocaties zijn geklasseerd onder 
categorie 1. Van enkele basisallocaties van categorie 1 kan afgevraagd worden of deze niet tot 
categorie 3 zouden kunnen behoren, zoals ‘Werking Academische Raad Pensioenen (57.51.12.11.01) 
en ‘Dotatie aan het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg’ (58.41.42.20.01). 
 
Daar er geen basisallocaties van categorie 2 waren, werd er geen gendernota teruggevonden. 
Voor de meeste basisallocaties van categorie 3, werden er gendertoelichtingen teruggevonden. 
Hoewel sommige gendertoelichtingen goed opgemaakt zijn, zouden anderen duidelijker kunnen 
vermelden op welke wijze er rekening gehouden zal worden met eventuele verschillen tussen 
vrouwen en mannen in plaats van enkel aan te geven dat de projecten of acties een doelpubliek 
betreffen dat zowel vrouwen als mannen omvat. Het is zeer positief dat het gebruik van naar 
geslacht uitgesplitste statistieken enkele malen vermeld wordt. 
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2.10. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (sectie 
25) 
 
- Categorie 0: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 

totaal) 
 

- Categorie 1: 162 basisallocaties (87,57 % van het totaal) voor een bedrag van 696.916,00 kEUR 
(84,40 % van het totaal) 
 

- Categorie 2: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 
totaal) 
 

- Categorie 3: 23 basisallocaties (12,43 % van het totaal) voor een bedrag van 128.847,00 kEUR 
(15,60 % van het totaal) 

 

 
Percentage van het totale bedrag 

 
CONCLUSIE: 
 
Alle basisallocaties werden gecategoriseerd. 
 
Er werden 23 basisallocaties in categorie 3 geplaatst. De andere basisallocaties zijn geklasseerd onder 
categorie 1. Van enkele basisallocaties van categorie 1 kan afgevraagd worden of deze niet tot 
categorie 3 zouden kunnen behoren, zoals, zoals ‘Informatiecampagne orgaandonatie’ 
(51.32.12.11.01), ‘Pilootprojecten beleid psychoactieve middelen – Toelagen’ (51.42.33.00.01) en 
‘Studies in het kader van EU verplichtingen’ (54.31.12.11.13). Aangezien het bestrijden van 
gendergerelateerd geweld (waaronder intrafamiliaal geweld) specifiek bijdraagt tot het bevorderen 
van de gelijkheid van vrouwen en mannen, kan de basisallocatie ‘Intrafamiliaal geweld’ 
(51.43.12.11.15) ondergebracht worden in categorie 2. 
 
Daar er geen basisallocaties van categorie 2 waren, werd er geen gendernota teruggevonden. 
Niet voor alle basisallocaties van categorie 3, werden er gendertoelichtingen teruggevonden. Hoewel 
sommige gendertoelichtingen goed opgemaakt zijn, zouden anderen duidelijker kunnen vermelden 
op welke wijze er rekening gehouden zal worden met eventuele verschillen tussen vrouwen en 
mannen in plaats van enkel aan te geven dat de projecten of acties een doelpubliek betreffen dat 
zowel vrouwen als mannen omvat. 
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2.11. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (sectie 32) 
 
- Categorie 0: 13 basisallocaties (7,14 % van het totaal) voor een bedrag van 45.462,00 kEUR (7,31 

% van het totaal) 
 

- Categorie 1: 168 basisallocaties (92,31 % van het totaal) voor een bedrag van 576.445,00 kEUR 
(92,66 % van het totaal) 
 

- Categorie 2: 1 basisallocatie (0,55 % van het totaal) voor een bedrag van 216,00 kEUR (0,03 % 
van het totaal) 
 

- Categorie 3: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 
totaal) 

 

 
Percentage van het totale bedrag 

 
CONCLUSIE: 
 
13 basisallocatie werden niet gecategoriseerd. 
 
Er werd 1 basisallocaties in categorie 2 geplaatst. De basisallocatie ‘Toelagen aan verenigingen voor 
de bescherming en de bevordering van de KMO’s en de zelfstandigen’ (45.10.31.32.05) lijkt echter 
eerder tot categorie 3 te behoren12. De andere basisallocaties zijn geklasseerd onder categorie 1. Van 
enkele basisallocaties van categorie 1 kan afgevraagd worden of deze niet tot categorie 3 zouden 
kunnen behoren, zoals ‘Tussenkomst in de publicatiekosten van verslagen en studies, evenals in de 
organisatiekosten van congressen en colloquia’ (21.40.33.00.01), ‘Subsidie voor de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven’ (21.40.41.40.02), ‘Prospectieve studies’ (42.60.12.11.21), ‘Subsidie voor de 
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen’ (45.10.41.40.02), 
‘Subsidies aan nationale statistische verenigingen’ (48.40.33.00.05) en ‘Dotatie aan het Federaal 
Planbureau’ (60.10.41.40.03) waarschijnlijk in categorie 3 thuis.  
 
Er werd geen gendernota teruggevonden voor de basisallocatie van categorie 2. Daar er geen 
basisallocaties van categorie 3 waren, werden er geen gendertoelichtingen teruggevonden. 

 
12 De genderdimensie zou geïntegreerd moeten worden in projecten die betrekking hebben KMO’s en de 
zelfstandigen. Indien er projecten voorzien zijn die specifiek betrekking hebben op gender, kan voor het 
(geschatte) bedrag van die projecten een gendernota opgemaakt worden. 



 

19 
 

2.12. FOD Mobiliteit en Vervoer (sectie 33)  
 
- Categorie 0: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 

totaal) 
 

- Categorie 1: 135 basisallocaties (95,74 % van het totaal) voor een bedrag van 3.561.733,00 kEUR 
(99,66 % van het totaal) 
 

- Categorie 2: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 
totaal) 
 

- Categorie 3: 6 basisallocaties (4,26 % van het totaal) voor een bedrag van 12.240,00 kEUR (0,34 
% van het totaal) 

 

 
Percentage van het totale bedrag 

 
CONCLUSIE: 
 
Alle basisallocaties werden gecategoriseerd. 
 
Verder werden er 6 basisallocaties in categorie 3 geplaatst. De andere basisallocaties zijn geklasseerd 
onder categorie 1. Toch zijn er basisallocaties die doen vermoeden dat er een genderdimensie 
aanwezig is. Zo horen o.a. ‘Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en 
diensten met uitzondering van de informatica-uitgaven’ (51.02.12.11.01) en ‘Bijdrage voor het 
binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst, ten gunste van de NMBS’ 
(51.10.31.22.02) waarschijnlijk in categorie 3 thuis.  
 
Daar er geen basisallocaties van categorie 2 waren, werden er geen gendernota’s teruggevonden. 
Voor de basisallocaties van categorie 3 werden er gendertoelichtingen teruggevonden.  
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2.13. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie 
(sectie 44) 
 
- Categorie 0: 5 basisallocaties (14,29 % van het totaal) voor een bedrag van 64.216,00 kEUR (3,68 

% van het totaal) 
 

- Categorie 1: 19 basisallocaties (54,29 % van het totaal) voor een bedrag van 1.654.491,00 kEUR 
(94,81 % van het totaal) 
 

- Categorie 2: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 
totaal) 
 

- Categorie 3: 11 basisallocaties (31,43 % van het totaal) voor een bedrag van 26.275,000 kEUR 
(1,51 % van het totaal) 

 

 
Percentage van het totale bedrag 

 
CONCLUSIE: 
 
5 basisallocaties werden niet gecategoriseerd. 
 
11 basisallocaties werden in categorie 3 geplaatst. De andere basisallocaties zijn geklasseerd onder 
categorie 1. Enkelen hiervan horen misschien toch in categorie 3 thuis, zoals ‘Toelagen organisaties 
doelgroepen’ (55.12.33.00.26).  

 
Daar er geen basisallocaties van categorie 2 waren, werd er geen gendernota teruggevonden. 
In de verantwoording van de basisallocaties werd voor elke basisallocatie aangegeven aan welke 
categorie deze toegekend is en waarom. Er werd een gendertoelichting teruggevonden voor de 
basisallocaties van categorie 3. Hoewel de meeste gendertoelichtingen goed opgemaakt zijn, zouden 
anderen duidelijker kunnen vermelden op welke wijze er rekening gehouden zal worden met 
eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen in plaats van enkel aan te geven dat de projecten 
of acties een doelpubliek betreffen dat zowel vrouwen als mannen omvat of dat vrouwen en mannen 
op dezelfde manier behandeld worden.  
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2.14. POD Wetenschapsbeleid (sectie 46)  
 
- Categorie 0: 3 basisallocaties (3,41 % van het totaal) voor een bedrag van 9.261,00 kEUR (1,76 % 

van het totaal) 
 

- Categorie 1: 75 basisallocaties (85,23 % van het totaal) voor een bedrag van 480.178,00 kEUR 
(91,24 % van het totaal) 
 

- Categorie 2: 0 basisallocaties (0 % van het totaal) voor een bedrag van 0 kEUR (0 % van het 
totaal) 
 

- Categorie 3: 10 basisallocaties (11,36 % van het totaal) voor een bedrag van 36.855,00 kEUR 
(7,00 % van het totaal) 

 

 
Percentage van het totale bedrag 

 
CONCLUSIE: 
 
3 basisallocaties werden niet gecategoriseerd. 
 
10 basisallocaties werden in categorie 3 geplaatst. De andere basisallocaties zijn geklasseerd onder 
categorie 1. Enkelen hiervan horen misschien toch in categorie 3 thuis, zoals ‘Begeleidende 
maatregelen’ (60.11.12.11.17) en ‘Steunverlening aan culturele organisaties’ (61.14.33.00.11).  
 
Daar er geen basisallocaties van categorie 2 waren, werd er geen gendernota teruggevonden. 
Voor de basisallocaties van categorie 3 werd een gendertoelichting toegevoegd in de verantwoording 
van de basisallocaties. Hierin wordt reeds duidelijk een aanzet gegeven over de manier waarop men 
rekening zal houden met de genderdimensie. 


