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1. Inleiding 

 
Éen van de vernieuwende aspecten van het ‘Tweede Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2013-2016), ter uitvoering van 
VN Veiligheidsraadresolutie 1325’ was de jaarlijkse rapportage die via actielijn 33 geïntroduceerd werd. Dit is zowel een instrument dat 
de betrokken departementen de mogelijkheid biedt hun eigen vorderingen te monitoren als een middel om de bevolking (in eerste 
instantie vertegenwoordigd door het Parlement en het maatschappelijke middenveld) te informeren over de voorziene en uitgevoerde 
acties. Deze rapportage aan het Parlement voldoet ook punt 2 van resolutie 5-665/5 van de Commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat. Dit punt vraagt om het Parlement op de hoogte te houden van de geboekte 
vooruitgang. 
 
De rapportage volgt de structuur van het tweede NAP. Ze is onderverdeeld in dezelfde 6 doelstellingen en herneemt alle 37 actielijnen. 
Per actielijn wordt er voor de vermelde opvolgingsinstrumenten aangegeven welke acties er uitgevoerd zijn en dit per betrokken 
departement. In het geval van bepaalde gezamenlijke acties is de informatie van verschillende departementen samengevoegd, om 
onnodige herhalingen zo veel mogelijk te voorkomen. 
 
De opvolgingsinstrumenten die in het NAP en deze rapportage opgenomen zijn, houden ook rekening met die indicatoren van de EU en 
de VN inzake resolutie 1325 die betrekking hebben op acties van de Lidstaten. 
 
In bijlage 3 van het tweede NAP was een ‘Stand van zaken eind 2012’ opgenomen. Ook deze volgde een gelijkaardige structuur als die 
van het NAP en de rapportage. Dit kan het mogelijk maken om voor bepaalde actielijnen de evolutie van de situatie op te volgen. 
 
Deze rapportage bevat informatie over de periode januari – december 2016. 
 
In bijlage 1 van deze rapportage kan een lijst met afkortingen teruggevonden worden. 
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2. Voornaamste verwezenlijkingen 
 
Zoals de rapportagematrix onder punt 3 aangeeft, heeft België in 2016 een hele reeks acties uitgevoerd om het thema ‘Vrouwen, Vrede 
en Veiligheid’ te ondersteunen. Om een idee te geven van de verwezenlijkte acties worden hieronder enkele voorbeelden per 
doelstelling aangehaald. 
 
 
Doelstelling 1. Internationaal normatief kader 

 
Internationaal plaatste België vrouwenrechten in 2016 op systematische wijze op de voorgrond, onder andere tijdens de Universal 

Periodic Reviews van derde landen en de verschillende interventies in het kader van de Commissie voor de Status van de Vrouw, de 
Mensenrechtenraad, de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN. Speciale aandacht bleef hierbij uitgaan naar de 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen. België zette ook haar bijdrage aan de algemene middelen voor UN 
Women verder en financierde projecten van dit VN-agentschap in Mali, DRC, Algerije, Afghanistan en Palestina. In Mali zit België 
samen met UN Women de thematische groep van de donoren rond gender voor. 
 
 
Doelstelling 2. Integratie van de genderdimensie door België in het kader van resolutie 1325 

 
De uitvoering van de ‘wet gender mainstreaming’ in België werd verder ondersteund, onder andere via adviezen en sensibilisering. Er 
werden binnen verschillende betrokken administraties opleidingen gender mainstreaming georganiseerd en netwerken opgericht om het 
thema gender transversaal te behandelen. Het genderaspect werd eveneens opgenomen in verschillende basisopleidingen en 
verdergezette opleidingen. Aandacht werd besteed aan de genderdimensie in de werkzaamheden rond radicalisering en in de opvang en 
begeleiding van vluchtelingen en de begunstigden van hervestigingsprogramma’s, waarbij onder andere aandacht besteed werd aan 
socioculturele oriëntatie en gendergevoelige kwaliteitsnormen rond infrastructuur, inboedel en veiligheid. Voor de meest kwetsbare 
vluchtelingen, zoals alleenstaande vrouwen met kinderen, werd extra opvolging voorzien en contact gemaakt met gespecialiseerde 
diensten in functie van hun specifieke behoeften. Er werd ook een nieuwe strategie rond gender en ontwikkelingssamenwerking 
aangenomen. Deze is vergezeld door een actieplan dat de verschillende actoren, zowel in België als op het terrein richtlijnen geeft om 
de genderdimensie te integreren in alle fases van een project of programma.  
België pleitte op internationaal niveau voor het toekennen van een betere plaats voor de genderdimensie in het kader van een 
geïntegreerde en coherente benadering van vredesopbouw en voor het behouden van genderadviseurs binnen de civiele 
crisisbeheersingsmissies van de EU. België heeft in partnerschap met het Malinese Ministerie voor de Bevordering van de Vrouw, het 
Kind en het Gezin een herlezing vanuit genderperspectief laten uitvoeren van het akkoord voor vrede en verzoening in Mali. Op basis 
daarvan werden aanbevelingen geformuleerd die gevalideerd werden door het middenveld. 
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Doelstelling 3. Bescherming van vrouwen en meisjes tegen alle vormen van geweld, met inbegrip van seksueel geweld 
 
België ratificeerde in 2016 het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) en riep andere landen op dit ook te doen. Het NAP ter bestrijding van alle vormen van 
gendergerelateerd geweld 2015-2019 is opgesteld binnen het kader van dit Verdrag. Naar aanleiding van dit NAP werd aan de 
diplomatieke posten gevraagd om informatie aan te leveren over de situatie en wetgeving op het vlak van gendergerelateerd geweld in 
de landen van hun jurisdictie, alsook over initiatieven die een bijdrage of steun genieten of kunnen genieten van België en de EU. De 
strijd tegen mensenhandel werd verdergezet, met name via aanpassing van de omzendbrief inzake de invoering van een 
multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of bepaalde zwaardere vormen van 
mensensmokkel en de organisatie van een opleiding inzake mensenhandel voor de actoren betrokken bij de opvang van asielzoekers. 
België pleitte opnieuw voor een beleid van nultolerantie inzake seksueel misbruik gepleegd in het kader van vredesoperaties en 
organiseerde in de marge van de organisatorische vergadering van de Mensenrechtenraad een event over ‘Fighthing impunity for 

conflict-related sexual violence’. In de marge van de Commissie voor Misdaadpreventie en Strafrecht van UNODC ondersteunde België 
een side-event over geweld tegen vrouwen en meisjes. België nam ook actief deel aan verschillende internationale conferenties over de 
strijd tegen alle vormen van geweld, waaronder de conferentie ‘5th International Conference on the Survivors of Rape’ in Stockholm en 
de ‘ILO Tripartite Meeting of Experts on Violence in the World of Work’ in Genève en benadrukte tijdens de tweede conferentie van 
verdragspartijen van het Wapenhandelsverdrag andermaal het belang van de specifieke referentie naar “serious acts of gender- based 

violence or serious acts of violence against women and children”.  
In de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking werden NGO’s gefinancierd om pleidooien, opleidingen en 
sensibiliseringsacties uit te voeren rond het thema van geweld tegen vrouwen. Tevens werden er audiovisuele producties gecofinancierd 
die sensibiliseren rond de impact van conflicten op vrouwen en hun inzet voor vrede en wederopbouw. België financierde ook de 
deelname van vijf Tanzaniaanse openbare aanklagers aan de voortgezette opleiding ‘The Prosecution of International Crimes: Thematic 

Focus on Sexual Violence Crimes’ en een internationale conferentie over ‘Prosecuting Sexual Violence Crimes in National and 

International Contexts: Exchanging experiences and Expertise’, evenals een programma inzake de strijd tegen seksueel geweld in DRC.  
 
 
Doelstelling 4. Deelname van vrouwen aan vredesprocessen en processen van vredesopbouw 

 
Ook rond de vertegenwoordiging van vrouwen werden in 2016 meerdere acties gevoerd. Met het oog op de fysieke ingangstesten voor 
het Belgische leger werden er sportsessies georganiseerd, die de kandidaten, en in het bijzonder de vrouwen, hielpen om beter 
voorbereid te zijn op de bestaande sportproeven en dus om een betere rangschikking te bekomen. Binnen de federale politie werd een 
onderzoek gevoerd met betrekking tot. de verzoening van het privéleven en de professionele carrière en zijn er verschillende 
sportnormen voor mannen en vrouwen beschikbaar. Verder werden vrouwelijke politieagentes en militairen in de kijker gezet in het 
kader van rekruteringsactiviteiten. Met het oog op een deelname aan een civiele crisisbeheersingsmissie, werden vrouwen extra 
aangemoedigd om de voorbereidende Basic Generic Training voor dergelijke missies te volgen. 
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België zette zich in om het aantal Belgische vrouwen in het VN systeem, in het bijzonder op hoge posten, te verhogen door een actieve 
ondersteuning van de kandidaturen van Belgische vrouwen. Om het belang te benadrukken dat België hecht aan de rol van vrouwen in 
de diplomatie, nodigde de Minister van Buitenlandse Zaken ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag alle vrouwelijke 
ambassadeurs uit die bij de koning geaccrediteerd zijn alsook de medewerksters van zijn kabinet. In de marge van het open debat over 
Vrouwen, Vrede en Veiligheid in de Veiligheidsraad van de VN organiseerde België samen met Costa Rica een side-event met als titel 
‘Bottom up approaches to Women, Peace and Security – lessons learned from Iraq, Libya and Kenya’. In DRC ondersteunde België het 
programma 'Appui aux droits et participation des femmes congolaises dans le cadre de la Résolution 1325’ dat moet helpen om 
vrouwen beter te betrekken bij processen van conflictoplossing, om hun leiderschaps- en onderhandelingscapaciteiten te verbeteren en 
om een Nationaal Secretariaat 1325 op te richten. 
 
 
Doelstelling 5. Steun voor de uitvoering van resolutie 1325 en het nationale actieplan 

 
 De bekroning van de vrouwen die resolutie 1325 ondersteunen of deze op het terrein uitvoeren tijdens de ceremonie van de 
Vredesvrouwen in de Senaat werd financieel en inhoudelijk ondersteund. Op multilaterale fora en in bilaterale onderhouden met 
vertegenwoordigers van andere landen pleitte België voor de uitvoering van de resoluties inzake Vrouwen, Vrede en Veiligheid, onder 
meer door middel van een nationaal actieplan, en drukte daarbij zijn bereidheid uit om goede praktijken uit te wisselen. Er werd actief 
deelgenomen aan de vergaderingen van de EU Informal Task Force on UNSCR 1325, de ‘gender breakfasts’ bij de OVSE en de 
rapportering over veiligheidsdialogen rond Vrouwen, Vrede en Veiligheid binnen het FSC. Bij de NAVO ondersteunde België verder 
het werk van de Speciale Vertegenwoordigster voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid, via interventies tijdens officiële vergaderingen en 
door de deelname aan de informele werkgroep ‘Vrienden van 1325’. België heeft tevens meegewerkt aan de uitwerking van richtlijnen 
over de operationalisering van resolutie 1325 op het vlak van wapencontrole en is sinds juni 2015 vicevoorzitter van het NATO 
Comittee on Gender Perspectives. 
 
 
Doelstelling 6. Opvolging, rapportering en monitoring 

 
België leverde een bijdrage voor het rapport van de Secretaris-generaal van de VN over de vooruitgang in de uitvoering van VNVR 
resolutie 1325, zoals gevraagd in VNVR resolutie 2242 (2015). Het rapport over de uitvoering in 2015 van het tweede NAP inzake 
Vrouwen, Vrede en Veiligheid werd midden 2016 bezorgd aan het Parlement en het overlegmoment met het Belgische maatschappelijk 
middenveld over dit NAP en de voorbereiding van het derde NAP vond plaats op 14 oktober.  
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3. Rapportagematrix per doelstelling 

 

DOELSTELLING 1. Internationaal normatief kader 
N° ACTIELIJNEN STAND VAN ZAKEN DEPARTEMENTEN 

1.a In België de internationale verdragen die de 
rechten van vrouwen verzekeren toepassen. 
 

Periodieke rapportering onder CEDAW.  

Zoals verzocht door het CEDAW Comité in zijn slotbemerkingen, heeft 
België in november 2016 informatie verstrekt aan het Comité over de 
opvolging van 3 aanbevelingen die het Comité als prioritair had aangeduid. 
Het betreft aanbevelingen inzake geweld tegen vrouwen en mensenhandel. 
Het antwoord werd samengesteld door het IGVM op basis van bijdragen van 
de betrokken departementen. 

Buitenlandse Zaken 
Ontwikkelingssamenwerking  
Defensie  
Binnenlandse Zaken  
Justitie 
Gelijke Kansen 

Beantwoorden van relevante vragenlijsten van de VN.  
België heeft een bijdrage geleverd voor het rapport van de VN Secretaris-
generaal over de vooruitgang in de tenuitvoerlegging van VNVR resolutie 
1325, zoals gevraagd in VNVR resolutie 2242 (2015).  
België antwoordde op de vragenlijst over de uitvoering van de resolutie van 
de Algemene Vergadering over kindhuwelijken en gedwongen huwelijken. 
In het kader van de UPR van België, die op 20 januari 2016 plaatsvond, 
antwoordde België op vragen en aanbevelingen inzake vrouwenrechten. 
In februari 2016 heeft het België geantwoord op de vraag van het OHCHR 
inzake resolutie A/RES 69/156 van de AVVN met betrekking tot de 
uitbanning van kinderhuwelijken, vroege en gedwongen huwelijken. 

Buitenlandse Zaken 
Ontwikkelingssamenwerking 
Defensie 
Binnenlandse Zaken 
Justitie 
Gelijke Kansen 

Opvolging Conventie van Istanbul  
België heeft de Conventie van Istanbul op 14 maart 2016 geratificeerd. Het 
IGVM werd op 11 april 2016 officieel benoemd tot orgaan verantwoordelijk 
voor de coördinatie, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van het 
beleid en de maatregelen die in België ondernomen worden in het kader van 
deze Conventie. Deze missie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met 
het geheel van de federale, gemeenschaps- en regionale departementen 
betrokken bij de preventie van en strijd tegen gendergerelateerd geweld. In 
december 2015 heeft België een nieuw NAP voorgesteld over de strijd tegen 
alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019. Dit schrijft zich 
volledig in in het kader van de Conventie van Istanbul (zie punt 14.a.), 
waardoor België, reeds voorafgaand aan de ratificatie van de Conventie van 
Istanbul, alle verplichtingen van het Verdrag opneemt en in concrete 
maatregelen/acties vertaalt. 

Buitenlandse Zaken 
Ontwikkelingssamenwerking 
Defensie 
Binnenlandse Zaken 
Justitie 
Gelijke Kansen 
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1.b Actief blijven optreden binnen het kader van de 

Algemene Vergadering van de VN, de CSW en 
de Mensenrechtenraad om vrouwenrechten op de 
voorgrond te plaatsen, vooral in landen van 
(post-)conflict. 

Acties CSW.  
Het prioritair thema van de 60e sessie van de CSW was ‘Empowerment van 
vrouwen en de link met duurzame ontwikkeling’, het review thema ging 
over de uitbanning en het voorkomen van alle vormen van geweld tegen 
vrouwen en meisjes.  
België benadrukte tijdens de openingssessie het belang van het integreren 
van gender in de doelstellingen van Agenda 2030 voor Duurzame 
Ontwikkeling en het nefaste effect van conflicten op mensenrechten, meer 
bepaald de gelijke rechten van vrouwen. België droeg ook bij aan de 
Ministeriële ronde tafel over het versterken van het normatief, wettelijk en 
beleidskader voor gender gelijkheid en empowerment van vrouwen, aan het 
revisiethema over de uitbanning en preventie van alle vormen van geweld en 
organiseerde mede een side-event over de participatie van vrouwen in 
beslissingsprocessen.  

Buitenlandse Zaken 
 

De beleidscel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en het IGVM 
hebben actief bijgedragen aan de voorbereiding van de Belgische positie 
voor deze sessie en aan de tussenkomsten van de Belgische delegatie. Het 
IGVM was aanwezig in New York tijdens de sessie. Tijdens de 
onderhandelingen over de overeengekomen conclusies werden onder andere 
de volgende punten verdedigd: de bevordering van de vrouwenrechten die 
integraal deel uitmaken van de universele en onvervreemdbare 
mensenrechten, de systematische integratie van de genderdimensie in de 
uitvoering van de 2030 Agenda en de uitsplitsing naar geslacht van de 
opvolgingsindicatoren van deze agenda. 

Gelijke Kansen 

Acties Mensenrechtenraad.  
België heeft vragen en aanbevelingen geformuleerd over vrouwenrechten 
tijdens de UPR van Estland, Griekenland, Haïti, Hongarije, Litouwen, 
Moldavië, Oeganda, Palau, Paraguay, Singapore, Sierra Leone, Soedan, 
Somalië, Syrië, Togo, Venezuela, Zimbabwe, en Zuid-Soedan.  
België heeft tevens op systematische wijze vrouwenrechten op de voorgrond 
geplaatst tijdens de verschillende sessies van de MRR, onder meer tijdens de 
interactieve debatten met de speciale rapporteurs voor geweld tegen 
vrouwen, het recht op voedsel, het recht op drinkbaar water en sanitaire 
voorzieningen, mensenhandel en met de werkgroep inzake discriminerende 
wetten en praktijken tegen vrouwen, alsook tijdens het jaarlijks debat over 
vrouwenrechten (met dit jaar vrouwenrechten en Agenda 2030 voor 
Duurzame Ontwikkeling als thema) ..  
Verder sloot België zich aan bij een gezamenlijke verklaring  naar 
aanleiding van internationale vrouwendag (maartsessie) en een gezamenlijke 
verklaring over geweld tegen inheemse vrouwen en meisjes (junisessie). 
België cosponsorde resoluties van de MRR over de uitbanning van 

Buitenlandse Zaken 
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discriminatie tegen vrouwen, geweld tegen vrouwen, het recht op een 
nationaliteit, de impact van meervoudige en intersectorale discriminatie en 
geweld in de context van  racisme, het recht op onderwijs voor meisjes, de 
uitbanning van genitale verminking, voorkombare moedersterfte en 
morbiditeit, en mensenhandel. België cosponsorde eveneens de resolutie 
over geweld tegen vrouwen, aangenomen door de Algemene Vergadering. 
België organiseerde verder op 31 augustus in de marge van de 
organisatorische vergadering van de MRR een event over het tegengaan van 
straffeloosheid voor conflict gerelateerd seksueel geweld (‘Fighthing 

impunity for conflict-related sexual violence' ).   
In overeenkomst met resolutie 15/23 van de MRR heeft België, op vraag 
van de Werkgroep inzake de kwestie van discriminatie ten aanzien van 
vrouwen in de wetgeving en in de praktijk, haar nieuwe wet rond seksisme 
voorgesteld aan de andere lidstaten. 

Gelijke Kansen 

1.c Alle landen systematisch oproepen om de 
verdragen die de rechten van vrouwen 
verzekeren  te onderschrijven en respecteren en 
hun voorbehouden in te trekken. 

Ondernomen interventies.  
België roept zowel in bilateraal als multilateraal verband op tot het intrekken 
van ongeoorloofde voorbehouden en tot de effectieve uitvoering en naleving 
van het CEDAW-verdrag. 
 België heeft deze kwestie aangekaart tijdens de UPR van Griekenland, 
Haïti, Hongarije, Litouwen, Moldavië, Palau, Paraguay, Sierra Leone, 
Singapore, Soedan, Somalië, Syrië, Togo, Venezuela en Zuid-Soedan. 
België roept tevens op tot ratificatie van het protocol bij het CEDAW-
verdrag en het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van 
Istanbul). België ratificeerde zelf dit verdrag op 14 maart. 
Tijdens het open debat van de VNVR op 28 maart, dat handelde over de rol 
van vrouwen in conflictpreventie en -resolutie in Afrika, moedigde België 
de Afrikaanse landen aan om het Maputoprotocol te ratificeren. 
België moedigde in zijn interventie tijdens het debat in de AVVN over 
Afghanistan op 17 november het land in kwestie aan om de strijd tegen elke 
vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes verder te zetten en benadrukte 
het belang van deelname van vrouwen aan het sociale, economische en 
politieke leven en processen van vredesopbouw. België heeft er ook over 
gewaakt dat vrouwenrechten en de uitvoering van resolutie 1325 
opgenomen werden in de jaarlijkse resolutie over Afghanistan. 

Buitenlandse Zaken 

Via de financiering die België toekent aan de algemene werkmiddelen en de 
specifieke programma’s van UN Women en UNFPA draagt ons land bij aan 
deze oproep omdat het deze VN-organisaties in staat stelt hun werk op dit 
gebied verder te zetten. 

Ontwikkelingssamenwerking 
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  Oproep inzake beleid en afgesloten verdragen.  

Zie onder 1.c ondernomen interventies. Buitenlandse Zaken 
In Mali is België samen met UN Women voorzitter van de themagroep 
Gender van de donoren. Ons land blijft dus pleiten voor vrouwenrechten en 
in het bijzonder voor resolutie 1325.  
Bovendien heeft het Diplomatiek Bureau van België in Mali er samen met 
het ministerie van de Vooruitgang van de Vrouw, het Kind en het Gezin 
voor gezorgd dat het Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali 
(Akkoord voor Vrede en Verzoening in Mali) vanuit genderstandpunt werd 
nagelezen. Zo werd elk artikel van het akkoord geanalyseerd en herzien 
vanuit het oogpunt van gender en vrouwenrechten. Vervolgens werden  
aanbevelingen geformuleerd, die door de civiele samenleving werden 
goedgekeurd en die het ministerie van de Vooruitgang van de Vrouw 
moeten helpen bij de uitvoering van het akkoord.  

Ontwikkelingssamenwerking 

2.a Opnemen van respect voor seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten in de 
humanitaire hulpprogramma’s en de 
programma’s voor de wederopbouw. 

Opname hiervan in het beleid en de procedures.  
De Belgische strategie op het gebied van humanitaire hulp erkent dat het 
belangrijk is om de genderdimensie te integreren in humanitaire situaties. In 
de programma’s en projecten die in 2016 werden gefinancierd, kunnen 
SRGR daarom een van de onderdelen van de genderdimensie vormen 
(SRGR maken over het algemeen deel uit van een globalere benadering, die 
met name gericht is op de bestrijding van alle vormen van geweld).  
In Burundi hebben de programma’s die België in de gezondheidssector 
financiert betrekking op een aantal activiteiten, waarvan SRGR integraal 
deel uitmaken. 

Ontwikkelingssamenwerking 

2.b Alle landen oproepen het respect voor seksuele 
en reproductieve rechten van vrouwen te 
waarborgen en deze rechten verdedigen op het 
internationaal niveau. 

Ondernomen interventies en verleende expertise.  
België deed dit in verschillende multilaterale fora, zowel tijdens CSW60 als 
tijdens de Mensenrechtenraad en de Algemene Vergadering. Zo wierp 
België de kwestie op tijdens de UPR van Oeganda, Paraguay en Venezuela. 

Buitenlandse Zaken 

Zoals aangegeven onder punt 1.c draagt de Belgische financiering voor UN 
Women, UNFPA en de Wereldgezondheidsorganisatie rechtstreeks en op 
lange termijn bij aan deze actie. België vermeldt dit geregeld wanneer het 
deelneemt aan de bestuursraden van deze multilaterale partnerorganisaties. 
In 2015 heeft België in Burkina Faso een nieuw bilateraal 
samenwerkingsprogramma opgezet. Een van de pijlers ervan heeft 
betrekking op een project van gedelegeerde samenwerking dat in 2016 met 
UNFPA werd ondertekend en een looptijd heeft van drie jaar: ‘Accélération 

de la réalisation des droits en matière de santé sexuelle et reproductive au 

Burkina Faso’. Het project heeft tot doel 1) jongeren in Fada n’Gourma en 
Tenkodogo betere toegang te verschaffen tot informatie en kwaliteitsvolle 
diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, 2) de 
weerbaarheid en de socio-economische empowerment te versterken van 

Ontwikkelingssamenwerking 
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plattelandsvrouwen in de regio’s Est en Centre-est die zich organiseren in 
verenigingen, en 3) te zorgen voor betrouwbare gegevens met betrekking tot 
de Burkinese bevolking en voor de opvolging van de vorderingen inzake de 
nationale en mondiale ontwikkelingsdoelstellingen. 

2.c Pleiten voor de vermelding van seksuele en 
reproductieve rechten in de relevante 
internationale documenten. 

Ondernomen interventies.  
België pleitte zowel binnen de EU als in VN fora (CSW, MRR, AVVN) 
voor een zo progressief mogelijk standpunt over SRGR bij 
onderhandelingen over relevante resoluties en overeengekomen conclusies. 

Buitenlandse Zaken 
 

Samen met gelijkgestemde landen dringt de Belgische samenwerking er bij 
de Europese Commissie regelmatig op aan om SRGR op te nemen in haar 
beleid en vooral in haar activiteiten en budget. Verschillende lidstaten, 
waaronder België, herinneren de Commissie er regelmatig aan 1) voldoende 
of zelfs extra financiële middelen vrij te maken voor dit thema, en 2) 
specifiek te rapporteren over haar actie op dit gebied. 

Ontwikkelingssamenwerking 

Het belang van de SRGR werd herhaald in de Belgische position paper en 
zijn toespraak tijdens de 60e zitting van de CSW en werd hevig verdedigd 
door België tijdens de onderhandeling voor de overeengekomen conclusies. 
Door telkens dit aspect blijvend op de internationale agenda te plaatsen, 
wordt België, samen met Frankrijk en de Noordse staten gezien als één van 
de meest hevige voorvechters van dit thema. 

Gelijke Kansen 

3.a Het Fonds voor Slachtoffers van het 
Internationaal Strafhof financieel steunen. 

Financiële steun.  
Een bedrag van 25.000 EUR werd door België verleend aan het Trustfonds 
voor slachtoffers als vrijwillige bijdrage voor 2016 (artikel 79 van het 
Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafgerechtshof hof). 

Justitie 

3.b Initiatieven ondersteunen die de toegang tot 
justitie voor vrouwen en meisjes faciliteren 
teneinde de bescherming van hun rechten te 
waarborgen (grond/erfenissen/discriminatie etc.). 

Gesteunde initiatieven.  

België ondersteunde de voortgezette opleiding in Nairobi voor openbare 
aanklagers over ‘The Prosecution of International Crimes: Thematic Focus 

on Sexual Violence Crimes’ en een internationale conferentie op 4 en 5 
augustus over ‘Prosecuting Sexual Violence Crimes in National and 

International Contexts: Exchanging experiences and Expertise’. België 
financierde de deelname van vijf Tanzaniaanse openbare aanklagers aan de 
opleiding en voor de organisatie van de conferentie. 

Buitenlandse Zaken 

De Belgische ngo RCN Justice et Démocratie voert in Burundi een 
transitieproject van een jaar (2016) uit. Het project is gericht op de 
bestrijding van seksueel en huiselijk geweld tegen vrouwen en bestaat in de 
capaciteitsopbouw van de rechtzoekenden.  
Nog in Burundi draagt een meerjarenprogramma van UNDP, dat uit het 
budget "Maatschappijopbouw" van de samenwerking wordt gefinancierd, bij 
tot de behandeling door de gerechtelijke politie van enkele honderden 
dossiers inzake seksueel geweld, die vervolgens worden overgedragen aan 
het parket. UNDP ondersteunde eveneens de operationalisering van 42 

Ontwikkelingssamenwerking  
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Kamers, gespecialiseerd in gendergerelateerd geweld, die bij alle 
rechterlijke instanties en parketten in het land werden opgericht.  
In Algerije is een programma van gedelegeerde samenwerking met UN 
Women in het bijzonder gericht op een betere voorkoming van geweld tegen 
vrouwen, ook op juridisch vlak. Het programma wordt momenteel 
uitgevoerd (vooropgestelde uitvoeringsperiode: 2015 tot en met 2017). 
Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Justitie 
Geen specifieke acties ondernomen in 2016 Binnenlandse Zaken 

3.c Alle landen oproepen om het Statuut van Rome 
inzake het Internationaal Strafhof te ratificeren. 

Ondernomen interventies.  
België heeft tijdens de UPR van de volgende landen opgeroepen het Statuut 
te ratificeren of – indien ze reeds geratificeerd hebben - hun wetgeving 
conform aan  te passen : Haïti, Moldavië, Paraguay, Palau, Niger, Somalië, 
Singapore, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand en Togo. 

Buitenlandse Zaken 

3.d Alle landen oproepen om de meest ruime 
definitie van seksueel geweld, zoals vastgesteld 
door het Internationaal Strafhof, toe te passen. 

Ondernomen interventies.  
België heeft deze oproep gedaan tijdens de UPR van de volgende: Haïti, 
Moldavië, Niger en Singapore.  

Buitenlandse Zaken 

4.a Prioriteit en financiële steun geven aan 
gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, 
in het bijzonder in staten in een fragiele situatie. 

Aspect binnen elk nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma en in alle 
projecten en programma’s met betrekking tot prioritaire sectoren van landen 
die zich in een fragiele situatie bevinden.  

 
 
 

Een hele reeks samenwerkingsprogramma’s voorziet in een genderdimensie 
of bevat een component gendergelijkheid voor de uitvoeringsactiviteiten 
(Mali, DRC, Marokko, Burkina Faso, Guinee, Algerije, Benin, Palestina). 
Deze activiteiten worden in de krachtlijnen hieronder nader beschreven, 
rekening houdend met het gekozen actiethema (bestrijding van seksueel 
geweld, deelname aan de besluitvorming, enz.). 
In Palestina wordt bijvoorbeeld bijzondere aandacht besteed aan de plaats 
van de vrouw in elk nieuw samenwerkingsprogramma en in alle projecten 
en programma’s van de prioritaire sectoren (onderwijs en lokaal bestuur), bij 
de indirecte samenwerking met de actoren van de niet-gouvernementele 
samenwerking en in het humanitaire programma. 

Ontwikkelingssamenwerking 

4.b. Benaderen van alle interventies op het terrein 
vanuit een strategisch en coherent kader dat de 
positie van vrouwen en hun empowerment 
versterkt.  

Kader uitgewerkt en toegepast.  
Op 8 maart 2016 publiceerde de Belgische samenwerking 1) een nieuwe 
‘Strategienota inzake gender in de Belgische samenwerking’ en 2) een 
bijbehorend actieplan. De strategienota bevat het regelgevend kader en de 
prioritaire thema’s. Het actieplan bevat de acties die moeten worden 
uitgevoerd evenals de richtsnoeren aan de hand waarvan de collega’s, meer 
bepaald die op het terrein, de genderdimensie in alle uitvoeringsfasen van 
een project of een programma kunnen integreren. 

Ontwikkelingssamenwerking 

4.c Expertise aanbieden en deelnemen aan het 
uitwisselen van goede praktijken. 

Geleverde steun.  
Zie punt 1c.: in Mali zit België samen met UN Women de themagroep 
Gender van de donoren voor. België begeleidt er het overleg, de 

Ontwikkelingssamenwerking 
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communicatie en de uitwisselingen tussen de partners die op dit gebied 
actief zijn. Het betreft institutionele partners of partners van de civiele 
samenleving. 
In Palestina werden twee nationale experts aangesteld die de taak hebben de 
hiaten en de uitdagingen op het gebied van de genderproblematiek in de 
twee prioritaire sectoren van de Belgische samenwerking in kaart te 
brengen. Aan de hand van de twee studies werden beleidsdraaiboeken 
ontwikkeld met het oog op een betere integratie van de genderproblematiek 
en om de uitwisseling en de ontwikkeling van goede praktijken te 
stimuleren. 
Het IGVM heeft op bilateraal en multilateraal niveau expertise en goede 
praktijken uitgewisseld over vrouwenrechten en de gelijkheid van vrouwen 
en mannen. In 2016 heeft het bijvoorbeeld in samenwerking met de 
Europese Commissie een uitwisseling van goede praktijken georganiseerd 
over het thema van loongelijkheid. Het IGVM heeft Marokkaanse, Nigerese 
en Syrische (in samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor 
Mannen en Vrouwen) delegaties ontvangen. Tevens werd ook de website 
www.seksueelgeweld.be, gelanceerd door de Staatssecretaris voor Gelijke 
Kansen en het IGVM, voorgesteld op de High Level Group gender 

mainstreaming van de EU als good practise.  

Gelijke Kansen 

4.d UN Women en haar rol ter bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen en van de 
empowerment van vrouwen steunen. 

Ondernomen interventies.   
UN Women werd uitgenodigd en in de kijker gezet tijdens de ontmoeting 
die de Minister van Buitenlandse Zaken organiseerde met de vrouwelijke 
ambassadeurs geaccrediteerd in België naar aanleiding van internationale 
vrouwendag. 

Buitenlandse Zaken 

De Belgische samenwerking handhaaft haar bijdrage aan de algemene 
werkmiddelen van UN Women op hetzelfde niveau: in 2016 werd een 
bedrag van 4 miljoen EUR uitgetrokken. België is de 12e donor wat de 
bijdragen aan de algemene middelen van UN Women betreft. Er wordt ook 
voorzien in de financiering van specifieke projecten en programma’s.  
In september 2016 ondertekende de Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking in New York een Framework Arrangement 
met UN Women: hierin wordt de samenwerking tussen de partijen 
bevestigd, worden de administratieve en financiële formaliteiten 
geharmoniseerd. De overeenkomst geeft de gedeelde prioriteiten aan en 
roept de partijen ook op goede praktijken en strategische informatie uit te 
wisselen. 

Ontwikkelingssamenwerking 

Projecten of programma's die bijdragen aan gendergelijkheid in de landen 
die zich in een fragiele situatie bevinden. 

 

Bijdrage aan het project van UN WOMEN: ‘Egyptian women and the 

democratic transition – Women’s political empowerment.’ 
Buitenlandse Zaken 



 14

 
  De Belgische samenwerking heeft ontwikkelingsprogramma’s lopen met 

UN Women in Mali, DRC, Algerije en Afghanistan, over het algemeen in 
het kader van de gedelegeerde samenwerking.  
In Palestina werd in het kader van de budgetallocatie Maatschappijopbouw 
zopas een gezamenlijk programma van UN Habitat/UN Women 
ondertekend: ‘Utilizing digital tools to promote human rights and create 

inclusive public spaces in the Gaza strip’. Het is vooral gericht op een 
sterkere participatie van vrouwen en jonge meisjes in wijkontwikkeling 
(meer bepaald door een beroep te doen op vrouwelijke architecten) en op de 
integratie van nieuwe technologieën als instrument voor de toepassing van 
de mensenrechten. 

Ontwikkelingssamenwerking 

Verleende expertise.  
Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Buitenlandse Zaken 
Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking 

4.e Steun aan het Actieplan voor de bevordering van 
gendergelijkheid van de speciale 
vertegenwoordiger voor genderkwesties van de 
OVSE. 

Ondernomen interventies.  
Regelmatige deelname aan de ‘Gender breakfasts’ georganiseerd door de 
Gender Section van het OVSE-Secretariaat. 

Buitenlandse Zaken 

4.f Optreden in het kader van politieke pleidooien 
en internationale verklaringen. 

Ondernomen interventies.  
Zie CSW onder vraag 1.b Buitenlandse Zaken 
Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking 
Indicatieve samenwerkingsprogramma’s.  

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking 
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DOELSTELLING 2. Integratie van de genderdimensie door België in het kader van resolutie 1325 

N° ACTIELIJNEN STAND VAN ZAKEN DEPARTEMENTEN 
5.a Het personeel informeren over gender 

mainstreaming. 
Gebruikte informatiemiddelen.  
Middels interne communicatie, de nieuwsbrief, werd het geheel van het 
personeel geïnformeerd omtrent het bestaan en de doelen van de cel gender 

mainstreaming, gender budgeting, het actieplan gender mainstreaming en 
de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.  
In het kader van het actieplan gender mainstreaming en gezien het belang 
van het regelmatig organiseren van opleidingen, werden twee directie-
specifieke opleidingen / infosessies georganiseerd en kregen ook de stagiairs 
diplomaten  een opleiding gender mainstreaming. 

Buitenlandse Zaken 
Ontwikkelingssamenwerking 

Het personeel van Defensie wordt geïnformeerd over gender mainstreaming 
en de noodzaak ervan via de gebruikelijke informatiekanalen: het intranet, e-
news, het personeelsblad ‘Dbriefing’, het jaarverslag HR en de website 
‘Diversiteit’. 
De website www.mil.be is vrij te raadplegen en geeft inlichtingen aan alle 
personen extern aan Defensie. 

Defensie 

FOD Binnenlandse Zaken: 
Een netwerk diversiteit/integriteit werd opgestart. Dit netwerk neemt de 
acties in het kader van gender mainstreaming in aanmerking. 
Acties in de pipeline: 
• Gender en radicalisering (AD Veiligheid en preventie) 
• Naar man/vrouw gesplitste gegevens (AD Civiele Veiligheid) 
• Genderdimensie in de communicatie en genderdiversificatie mbt. de 

oproepen tot kandidaatstelling binnen de brandweer.  
FEDPOL: 
Eind 2015 werd binnen de federale politie een nieuw diversiteitsbeleid 
gelanceerd. De nieuwe beleidstekst kwam er als reactie op eerdere 
jaarverslagen van Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum) dat stelde dat 
de politie een ‘wezenlijke verandering moest aanbrengen in haar visie, 
beleid en processen’. Unia concludeerde dat er nog te veel stereotypen 
bestaan met betrekking tot de wettelijke, beschermde criteria waaronder 
gender. 
In 2016 werd gestart met een verplichte opleiding “Basiswetgeving 
diversiteit” voor leidinggevenden van de federale politie. Meer dan 300 
personeelsleden werden op deze manier opgeleid. Tijdens de opleiding 
wordt het thema gender behandeld. 

Binnenlandse Zaken 
 
 
 
 
 
 
 
FEDPOL 

5.b Een strategie of een actieplan over de integratie 
van de genderdimensie ontwikkelen, toepassen 
en actualiseren. 

Aangenomen en uitgevoerde strategie.   
Op 8 maart 2016 publiceerde de Belgische samenwerking 1) een nieuwe 
‘Strategienota inzake gender in de Belgische samenwerking’ en 2) een 

Ontwikkelingssamenwerking 
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bijbehorend actieplan. De strategienota bevat het regelgevend kader en de 
prioritaire thema’s. Het actieplan bevat de acties die moeten worden 
uitgevoerd, evenals de richtsnoeren aan de hand waarvan de collega’s, meer 
bepaald die op het terrein, de genderdimensie in alle uitvoeringsfasen van 
een project of een programma kunnen integreren. 
In Benin heeft het Diplomatiek Bureau van België alle actoren van de 
rechtstreekse en onrechtstreekse samenwerking geïnformeerd over de 
nieuwe genderstrategie. 
Volgende stafdepartementen en volgende algemene directies hebben al een 
actieplan voor de integratie van de genderdimensie in uitvoering: 
• ACOS O&T 
• ACOS Strat: 

o is aangewezen als verantwoordelijke voor het opvolgen van de 
gender-thematiek in het kader van resolutie 1325 in de 
internationale fora - militaire en gemengd civiel-militaire - waarbij 
België betrokken is, met als doelstelling Defensie in zijn geheel 
voordeel te laten halen uit de lessen. Op dit moment gebeurt deze 
monitoring op afstand en enkel op theoretische wijze. 

• DG BudFin (in het kader van gender budgeting) 
• DG MR (in het kader van gender budgeting) 
• DG Com 

o er is geen gerichte strategie vanuit de DG Com naar de doelgroep 
‘vrouwen’ toe. 

• DG HR: 
o is verantwoordelijk voor de opvolging van 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 en het koninklijk besluit van 
26 januari 2010 tot vastlegging van de samenstelling, de 
opdrachten en de werkingsregels van een interdepartementale 
coördinatiegroep. 

Defensie 

5.c De departementen ondersteunen in de uitvoering 
van de wet gender mainstreaming. 

Geleverde steun.   
Het IGVM en de beleidscel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen 
hebben de uitvoering van de ‘wet gender mainstreaming’ en van het 
federaal plan gender mainstreaming ondersteund, onder andere via de 
organisatie van de bijeenkomsten van de Interdepartementale 
Coördinatiegroep, de deelname aan bilaterale bijeenkomsten en 
werkgroepen en de uitwerking van ondersteuningsinstrumenten. Het IGVM 
heeft ook opleidingen rond gender mainstreaming gefinancierd en 
georganiseerd voor 8 beleidscellen en 4 administraties. 

Gelijke Kansen 
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5.d Op lokaal vlak in de partnerlanden gender 
coördineren met alle betrokken partners. 

Rapportering over EU Gender Actieplan.  

In Benin wordt het verslag over het EU-genderactieplan jaarlijks uitgewerkt 
in samenspraak met de andere lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Nederland) en 
de delegatie van de EU. 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Beninse strategie 2016-2020 
van het genderactieplan. 
In Palestina neemt België actief deel aan de nationale inspanningen met 
betrekking tot de genderdimensie, met name in het kader van resolutie 1325 
en via de EU Gender Working Group. 

Ontwikkelingssamenwerking 

5.e Integreren van genderaspecten in de rapportage 
van de buitenposten over de lokale situatie. 

Ondernomen acties.  
Aan de posten werd gevraagd om aandacht te hebben voor mensenrechten 
van vrouwen in de landenfiches. Naar aanleiding van de lancering van het 
vijfde NAP over gender gerelateerd geweld werd hen eveneens gevraagd  
informatie aan te leveren over de situatie en wetgeving op het vlak van 
gender gerelateerd geweld in de landen van hun jurisdictie, alsook over 
initiatieven die een bijdrage of steun genieten of kunnen genieten van België 
en de EU. 
In 2016 heeft de post in Cotonou de landenfiche van Benin drie keer 
bijgewerkt met informatie over de bevordering van gendergelijkheid. 

Buitenlandse Zaken 
Ontwikkelingssamenwerking 

5.f Stimuleren van aandacht voor de genderdimensie 
bij het bepalen van de Belgische positie in 
multilaterale en bilaterale dossiers. 

Posities waarin de genderdimensie opgenomen is.  

Zowel de directie multilaterale zaken als bilaterale zaken hebben een 
effectief en plaatsvervangend lid aangeduid in de interne taskforce gender 
mainstreaming. Deze leden werden reeds herhaaldelijk gewezen op het 
belang van aandacht voor de genderdimensie bij het bepalen van de 
Belgische positie. Zij vormen het aanspreekpunt binnen hun directie. 

Buitenlandse Zaken 

Als transversaal thema van de wet betreffende de 
ontwikkelingssamenwerking wordt de genderdimensie systematisch in 
aanmerking genomen bij de standpuntbepaling van de Belgische 
samenwerking in multilaterale en bilaterale dossiers. 
In Benin neemt België deel aan de maandelijkse vergaderingen en de 
pleitbezorgingsactiviteiten van de Groupe Thématique Genre et Protection 

sociale, die alle technische en financiële partners samenbrengt die rond deze 
thema’s werken. Zo heeft België met de andere partners de politieke dialoog 
verdergezet om de strijd tegen gendergerelateerd geweld op te voeren, 
vrouwelijk leiderschap te bevorderen, vrouwen meer bij de besluitvorming 
te betrekken en de bestaande wetten en teksten toe te passen. 

Ontwikkelingssamenwerking 

6.a  De genderdimensie op een substantiële manier 
integreren in de basisopleidingen.  
 

Basisopleidingen die de genderdimensie integreren.   

De stagiairs-diplomaten ontvingen een opleiding over gender 

mainstreaming en gender en vrouwenrechten in het Buitenlands beleid van 
België.  

Buitenlandse Zaken  
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  In het kader van hun opleiding kregen de stagiairs-diplomaten in 2016 een 

opleiding over gender waarbij werd gefocust op de instrumenten die de FOD 
Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking bij haar dagelijks werk 
gebruikt. Een van de onderdelen van de opleiding had specifiek betrekking 
op de integratie van de genderdimensie in de ontwikkelingssamenwerking. 

Ontwikkelingssamenwerking 

Doel: stimuleren van de kennis van het personeel betreffende de 
genderdimensie. De basisvorming integreert de genderdimensie. Het 
diversiteits-/waardentheater is sinds 2006 geïntegreerd in de militaire 
basisvorming van de vrijwilligers, onderofficieren en officieren. De 
genderdimensie wordt substantieel behandeld tijdens deze voorstellingen en 
simulaties. Defensie verlengt deze vorm van sensibilisering tot 2020. 

Defensie 

FOD Binnenlandse Zaken: 
In april 2016 werd een opleiding gender mainstreaming gegeven. 
FEDPOL: 
Integratie van de “genderdimensie” in de opleiding van de aspirant-politie-
inspecteurs: 
• Tijdens de introductieweek worden de aspiranten uitgenodigd om het 

charter van gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gelijke kansen en 
diversiteit te ondertekenen. 

• De lijst van de attitudes waarmee voor de evaluatie rekening wordt 
gehouden bevat “Respect opbrengen voor diversiteit en er consequent 
naar handelen”. De definitie van diversiteit wordt  trouwens eveneens 
voluit hernomen. Diversiteit is een begrip dat verband houdt met 
verschil, met verscheidenheid, met een overvloed aan onderscheidende 
kenmerken of met niet-gelijkheid. Het diversiteitsbeleid, dat de basis 
vormt van het beleid van de dienst gelijkheid en diversiteit van de 
federale politie, berust op het concept “identitaire diversiteit”. Dit 
betekent dat diversiteit niet beperkt is tot gender en etnische afkomst, 
maar dat ook andere verschillen in rekening worden gebracht zoals 
seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, het kader waartoe men 
behoort, … die ook bronnen van discriminatie kunnen zijn. M.a.w. 
ieder individu is opgetrokken uit een geheel van verschillende 
bouwstenen die hem/haar uniek maakt,  met zijn/haar eigen identiteit.    

• In het kader van cluster 1: De politiediensten in relatie tot de 
bestuurlijke en gerechtelijke organisatie: 
Competentie 1.6. De samenwerking met de externe partners binnen de 
geïntegreerde politie plaatsen:  
Doelstelling: 1.6.7. De samenwerking van de geïntegreerde politie met 
de instellingen en instanties die de strijd aanbinden tegen discriminatie 
en racisme omschrijven aan de hand van voorbeelden.  
Pedagogische inhoud: 

Binnenlandse Zaken 
 
FEDPOL 
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o Aandacht besteden aan de juridische bevoegdheden van het 
Interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia)  

o Aandacht besteden aan de juridische bevoegdheden van het 
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen   

o De dienst Gelijkheid en Diversiteit van de federale politie  
o De lokale instanties, zoals de discriminatiecontactpunten 

• In het kader van Cluster 8: Politioneel onthaal en begeleiding: 
Competentie 8.2. Op gepaste wijze slachtoffers begeleiden     
Doelstelling: 8.2.2. Verschillende types van slachtoffers en hun 
specifieke behoeften onderscheiden.  
Pedagogische inhoud: 
o Kenmerken in functie van de algemene toestand van het 

slachtoffer, in het bijzonder in functie van de leeftijd en het 
geslacht van de slachtoffers, de nabijheid van hun entourage (bv. 
vrienden...)  

o Coherentie tussen houding en gedrag van de politieambtenaar 
met betrekking tot dat wat voorafgaat, Casus: slachtoffers van 
seksuele handelingen of seksueel geweld of slachtoffers van 
mensenhandel  

• In het kader van cluster 12: Maatschappelijke oriëntering 
Competentie 12.1. Maatschappelijke fenomenen integraal benaderen: 
Doelstelling: 12.1.1 Socio-culturele ontwikkelingen en fenomenen 
benoemen en omschrijven.  
Concepten:  
o cultuur (inhoud, draagwijdte, gevolgen)  
o minderheid en minoritaire groepen  
o diversiteit  

Analyse en discussie over de doelgroepen, de verschillende 
perspectieven (in functie van de toestand, vragen, hun zorgen en 
behoeften, hun verwachtingen):  
o de slachtoffers van mensenhandel of uitbuiting  
o holebi’s en transgenders 

6.b De genderdimensie integreren in de voortgezette 
opleidingen. 

Voortgezette opleidingen die de genderdimensie integreren.   
Voor de onderofficieren wordt in de Gemeenschappelijke Vorming 
Keuronderofficeren en de Gemeenschappelijke Vorming 
Hoofdonderoffieren de genderdimensie geïntegreerd, net als het aspect 
diversiteit in de meest brede zin, in de modules Leadership, Communication 
en verwezenlijking van een evaluatiegesprek. 
Voor de officieren tijdens de: 
• Basisstafvorming;  
• Vorming Kandidaat-Hoofdofficier; 
• Hogere Stafopleiding. 

Defensie 



 20

Voortgezette opleidingen die de genderdimensie integreren binnen de 
FEDPOL: 
• Vorming genderdiversiteit en transgender 
• Coördinatie inzake geïntegreerde aanpak van gender in samenwerking 

met het IGVM. 
• Er bestaan verschillende voortgezette opleidingen inzake diversiteit, 

die door de politiescholen georganiseerd worden, in samenwerking 
met UNIA (Interfederaal gelijkekansencentrum). In elk van deze 
opleidingen wordt de genderdimensie even aangeraakt maar UNIA wil 
niet in het vaarwater komen van het IGVM. 
o Diversiteit en de holebi thematiek 
o Concreet beheren van diversiteit in mijn eenheid 
o Diversiteit in actie – Basismodule 
o Diversiteit in actie – Opleidingsmodule voor uitgebreidere 

analyse 
o Diversiteit: Islam, migratie, vooroordelen 
o Diversiteitsmanagement 
o Integreren van de diversiteit in elke politieopleiding 
o Omgaan met de diversiteit van een multiculturele samenleving 
o Omgaan met diversiteit 
o Basismodule-antiracisme en antidiscriminatiewetgeving 

Binnenlandse Zaken-FEDPOL 

6.c De genderdimensie integreren in de opleidingen 
voor het personeel dat vertrekt op vredesmissie 
en civiele crisisbeheersingsmissie. 

Opleidingen die de genderdimensie integreren.  
De Basic Generic Training on civilian crisis management heeft een training 
unit over gender mainstreaming. 

Buitenlandse Zaken 

Het thema gender komt aan bod gedurende de opleiding en training: 
• Gepland in de individuele kernvaardigheden (Individual Common 

Core Skills) van het militair personeel van Defensie; 
• Geïntegreerd in de ‘Cultural Awareness Training’, georganiseerd door 

de Info Ops Gp voor alle deelnemers aan operaties; 
• Opgenomen in de certificatie-oefeningen voor operationele 

detachementen door integratie van het thema in incidenten, zowel voor 
soldaten als voor gespecialiseerd gender personeel (GFA/GFP). 

Defensie 

Dergelijke opleidingen worden bij FEDPOL gegeven, in samenwerking met 
het Egmont Instituut. 

Binnenlandse Zaken-FEDPOL 

6.d Ontwikkeling van pedagogisch materiaal voor de 
sensibilisering met betrekking tot gender. 

Materiaal dat werd ontwikkeld.  
Het diversiteits-/waardentheater is sinds 2006 geïntegreerd in de militaire 
basisvorming van de vrijwilligers, onderofficieren en officieren. De 
genderdimensie wordt substantieel behandeld tijdens deze voorstellingen en 
simulaties. 

Defensie 

7.a Genderexperten in de departementen voorzien en 
opleiden. 

Experten die werden voorzien en gevormd.  
Binnen de FOD Buitenlandse Zaken werd in de zomer van 2013 de cel Buitenlandse Zaken 
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gender mainstreaming opgericht. De coördinatrice gender mainstreaming 
staat in voor de tenuitvoerlegging van de wet gender mainstreaming van 
2007 en coördineert eveneens de interne taskforce gender mainstreaming. 
Hierin zetelen vertegenwoordigers van alle directies en de 2 beleidscellen. 
Binnen de taskforce buigt men zich over verschillende gendervraagstukken 
en alle leden kregen reeds tweemaal de opportuniteit tot het volgen van een 
opleiding gender mainstreaming. Daarnaast werden ook reeds verschillende 
directie-specifieke infosessies en opleidingen voorzien.  
De leden van de taskforce worden verondersteld het aanspreekpunt te zijn 
binnen hun directie met betrekking tot gender mainstreaming. De 
coördinatrice gender mainstreaming woont regelmatig opleidingen bij en 
pleegt eveneens regelmatig overleg met andere FOD’s en het IGVM binnen 
de Interdepartementale coördinatiegroep. 
Verschillende medewerkers van de Directie-generaal 
Ontwikkelingssamenwerking beschikken over een uitstekende kennis van de 
genderdimensie. Er is ook een genderdeskundige werkzaam die met name 
verantwoordelijk is voor de coördinatie van de uitvoering van de 
genderdimensie en de strategische en institutionele opvolging van UN 
Women.   

Ontwikkelingssamenwerking 

Er is in een genderadvisor voorzien in alle componenten. In 2015 heeft de 
genderadvisor van de Landcomponent een cursus “A Comprehensive 

Approach to Gender in Operations” gevolgd die in Den Haag werd gegeven 
(Dec 2015). Het is de bedoeling dat in 2016 de andere genderadvisors (Air 
en Medical Component) dezelfde cursus zouden kunnen volgen. 
Binnen de Landcomponent (Info Ops Gp) bevindt zich een pool van 
gevormde genderadvisors. 

Defensie 

Binnen de FOD Binnenlandse Zaken zijn een coördinatrice gender 

mainstreaming en een plaatsvervanger benoemd. De coördinatrice heeft de 
opleiding gender mainstreaming van het IGVM gevolgd. 

Binnenlandse Zaken 

Beide coördinattrices gender mainstreaming hebben de opleiding 
aangeboden door het IGVM gevolg. 

Justitie 

7.b Genderexperten voor vredesmissies voorzien en 
opleiden. 

Experten die werden voorzien en gevormd.  
In alle grotere detachementen die in aanraking kunnen komen met de lokale 
bevolking worden er genderdeskundigen aangeduid in een cumulfunctie. Zij 
volgen hiervoor een cursus voor vertrek binnen de Info Ops Gp, centre of 

reference voor Defensie. 

Defensie 

7.c Beheren en steunen van genderexpertise in de 
voorbereiding, uitvoering en monitoring van 
vredesoperaties. 

Database.  
Binnen Defensie maakt Gender deel uit van het diversiteitsbeleid. Naar 
aanleiding daarvan is een globale Gender database – evenals een beknopte 
inleiding tot het concept – terug te vinden op de Sharepoint pagina van DG 
HR. 

Defensie 
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  Ter beschikking gestelde experten.  

De genderdeskundigen worden via het Reach-Back Principle bijgestaan 
door de experten die zich in de Info Ops Gp bevinden en kunnen geactiveerd 
worden wanneer er uit het theater een vraag voor steun wordt gelanceerd. 
Deze steun kan bestaan uit het geven van advies of antwoorden op vragen 
maar ook uit het sturen van een contact team Gender wanneer dit nodig 
moest zijn . 

Defensie 

Opleidingsplan.  
In alle grotere detachementen die in aanmerking kunnen komen met de 
lokale bevolking worden er genderdeskundigen aangeduid in een 
cumulfunctie. Zij volgen hiervoor een cursus voor vertrek binnen de Info 
Ops Gp, centre of reference voor Defensie . 

Defensie 

8.a De aanwezigheid van de genderdimensie in 
subsidieaanvragen beschouwen als een 
belangrijk element bij de goedkeuring van de 
aanvragen. 

Subsidies toegekend aan projecten die expliciet rekening houden met de 
genderdimensie. 

 
 

De projecten voor vredesopbouw worden afgetoetst op de aanwezigheid van 
een genderdimensie. 

Buitenlandse Zaken 

De genderdimensie maakt integraal deel uit van de subsidieprocedures. Ontwikkelingssamenwerking 

8.b Tijdens donorconferenties de aandacht vestigen 
op gendergelijkheid. 

Ondernomen interventies.  
Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking 

9. Pleiten voor een integratie van de 
genderdimensie in de agenda en in de relevante 
rapporten en resoluties van internationale 
organisaties. 

Ondernomen interventies.  
België heeft gepleit voor de integratie van de genderdimensie in alle 
relevante resoluties van de MRR en de AVVN (thematische en 
landenresoluties).  
België nam het initiatief om, samen met Brazilië, een briefing te organiseren 
door de SRVN voor het recht op drinkbaar water en sanitaire voorzieningen 
over zijn recente rapport aan de Mensenrechtenraad betreffende 
gendergelijkheid en het recht op drinkbaar water en sanitaire voorzieningen.  

Buitenlandse Zaken 

10.a Goede praktijken en aanbevelingen inzake de 
integratie van de genderdimensie in 
vredesmissies verspreiden bij partners en pleiten 
voor de toepassing ervan bij volgende missies. 

Verspreiding goede praktijken.   
Sinds 2013 worden genderexperten ingezet in de Belgische detachementen 
in verschillende vredesmissies. De huidige opdrachten van de Belgische 
detachementen impliceren niet onmiddellijk een contact met de lokale 
bevolking, waardoor het aspect genderdimensie slechts minimaal aan bod 
komt. Daardoor kunnen we momenteel geen aanbevelingen voor goede 
praktijken doen aan partners . 

Defensie 

Pleidooi voor toepassing.  
Er worden genderexperts ingezet voor de operaties en er wordt intensief de 
nadruk gelegd op een diepgaande vorming van deze experts, door het volgen 
van cursussen in binnen- en buitenland (o.a. op SWEDINT). Ook wordt 
ernaar gestreefd tijdens de voorbereidingsfase van een operatie de nodige 
informatiesessies te geven aan alle deelnemers . 

Defensie 
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10.b Samenwerken met internationale organisaties en 
hun lidstaten inzake het verzamelen van 
relevante genderdata en ondersteunen van 
consultatie- en coördinatiemechanismen.  

Database ‘gender’.  
Defensie rapporteert jaarlijks de cijfers qua deelname van vrouwen aan 
Belgische operaties in internationale organisaties, via het BEL Gender 
Report (Begin 2016 voor het jaar 2015 ). 

Defensie 

Geleverde steun.  
Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Defensie 

10.c Bij de planning, de opleiding en uitwerking van 
SSR en DDR programma’s extra aandacht 
besteden aan de genderdimensie. 

Projecten of programma’s die bijdragen aan gendergelijkheid in de landen 
die zich in een fragiele situatie bevinden.  

 
 

Defensie neemt deel aan deze programma’s binnen een multinationaal kader 
(EU, VN, NAVO). Momenteel is België actief binnen drie dergelijke 
programma’s (Operation Resolute Support, EU Training Mission Mali & 
Centraal-Afrikaanse Republiek) en in elk van deze programma’s wordt aan 
het aspect Gender heel veel aandacht gegeven en is het opgenomen in de 
verschillende opleidingsprogramma’s. 

Defensie 

10.d Toezien op de integratie van de genderdimensie 
in de steunprogramma’s voor de 
veiligheidssector. 

Ondernomen interventies.  

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Buitenlandse Zaken 
Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking 

10.e Pleiten voor een structurele integratie van de 
genderdimensie in de voorbereidingen en 
analyses van het mandaat en het budget van 
vredesmissies en civiele crisisbeheersingsmissies 
en voor het behoud van de nodige middelen om 
dit te doen. 

Ondernomen interventies.  

In het kader van het onderzoek van het ‘Peace Operations review’ van 
deVN, is België blijven ijveren voor het schenken van voldoende aandacht 
aan genderkwesties. 

Buitenlandse Zaken 

10.f Binnen de PBC de integratie bevorderen van de 
genderdimensie in de voorbereiding van nieuwe 
‘Integrated Peacebuilding Strategies’ en in de 
tweejaarlijkse evaluaties van de strategische 
kaders. 

Ondernomen interventies.  

België heeft gepleit voor het toekennen van een betere plaats voor de 
genderdimensie in het kader van een geïntegreerde en coherente benadering 
van vredesopbouw en dit zowel door de actoren competent op het vlak van 
politiek, veiligheid en ontwikkeling als in de werkzaamheden van de 
commissie vredesopbouw zelf. België deed dit tijdens het vijfjaarlijks 
onderzoek van de ‘VN-vredesopbouw architectuur’, dat in april 2016 
afgesloten werd met de aanname van gemeenschappelijke resoluties in de 
Algemene Vergadering en in de Veiligheidsraad. België heeft bovendien 
tijdens dit onderzoek constant het belang van de rol van vrouwen, hun 
vertegenwoordiging en hun participatie in de preventie en oplossing van 
conflicten benadrukt met het oog op het verzekeren van een duurzame vrede 
in het kader van inclusieve samenlevingen.  

Buitenlandse Zaken  

10.g Bij ontwapenings- en rehabilitatieprocessen een 
civiele benadering promoten en pleiten voor de 
expertise van internationale organisaties of 
internationale civiele missies. 

Ondernomen interventies.  
Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Buitenlandse Zaken 
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11. Pleiten voor de integratie van de genderdimensie 

in documenten over de rechtstaat en transitionele 
justitie en mechanismen van transitionele justitie 
steunen die een reële impact hebben op 
gendergelijkheid. 

Ondernomen interventies.  

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Buitenlandse Zaken 
Actie die met name in Mali werd gerealiseerd, bij het herlezen van het 
Accord pour la Paix et la Réconciliation vanuit genderstandpunt (zie punt 
1.c hierboven).   

Ontwikkelingssamenwerking 

12. Uitvoeren en versterken van de procedure inzake 
de integratie van de genderdimensie in de 
overeenkomsten met humanitaire 
hulporganisaties die financiële steun ontvangen 

Gevolgde procedure.  

De Belgische strategie op het gebied van humanitaire hulp erkent 
rechtstreeks het belang van de integratie van de genderdimensie in 
crisissituaties. In de praktijk heeft dit uitwerking in de 
financieringsprocedures.  Zo moeten internationale ngo’s die een 
humanitaire subsidie vragen, verantwoorden op welke manier het 
voorgestelde project/programma de genderdimensie integreert. Met dit 
aspect wordt rechtstreeks rekening gehouden bij de selectie en de 
beoordeling van de gefinancierde projecten/programma’s. 

Ontwikkelingssamenwerking 

13.a De specifieke noden van vrouwen in overweging 
nemen bij asielaanvragen. 
 
 

Aantal en percentage mannelijke en vrouwelijke asielzoekers die het statuut 
van vluchteling hebben verkregen, of die hebben genoten van een 
subsidiaire bescherming. 

 

Beschermingsstatus (man/vrouw) 
Man Vrouw Totaal 

Dossiers Personen Dossiers Personen Dossiers Personen 
7.801 9.364 2.887 4.335 10.688 13.699 

 

 

Binnenlandse Zaken -
CGVS/DVZ 

Richtsnoeren.  

Er zijn geen specifieke richtsnoeren aangenomen geweest in 2015-2016. De 
reeds in het verleden genomen richtsnoeren blijven van toepassing (o.m. met 
betrekking tot kwetsbare personen). 

Binnenlandse Zaken -
CGVS/DVZ 

Informatie-uitwisselingen.  

Er zijn geen specifieke acties ondernomen geweest in 2015-2016. De reeds 
in het verleden genomen maatregelen en acties blijven van toepassing. 

Binnenlandse Zaken -
CGVS/DVZ 

13.b De specifieke noden van vrouwen in overweging 
nemen bij het onthaal en de opvang van 
vluchtelingen. 

Materiaal en gebouwen aangepast aan de specifieke noden van vrouwen.   

Fedasil: 
De gevalideerde minimale kwaliteitsnormen met betrekking tot: 
• materiële hulp; 
• infrastructuur; 
• inboedel; 
• algemene begeleiding;  

werden op 22/12/2015 naar het opvangnetwerk verstuurd en zijn sindsdien 
van toepassing op alle opvangfaciliteiten. Midden 2017 volgen de 

Binnenlandse Zaken-Fedasil 
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kwaliteitsnormen rond de thema's: 
• medische en psychologische begeleiding; 
• de specifieke normen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;  
• de gemeenschappelijke ruimten, studio's en appartementen in de 

opvangcentra. 
Bij het opstellen van de minimale normen wordt rekening gehouden met 
gender. Enkele voorbeelden: 
• aparte slaapkamers voor alleenstaande mannen en vrouwen; 
• gescheiden sanitair voor mannen en vrouwen; 
• tv-ruimte: aparte ruimte of andere openingsuren voor vrouwen en 

minderjarigen; 
• binnensportruimte: aparte ruimte of andere openingsuren voor 

vrouwen en minderjarigen.  
Specifieke normen opgesteld voor andere kwetsbare groepen met specifieke 
noden (zoals personen met fysieke en mentale beperking, zwaar zieken, 
zwangere vrouwen, ...) volgen. 
De Dienst Kwaliteit van Fedasil heeft in 2016 voornamelijk audits gedaan 
van de opvang via aanbesteding (privéoperatoren). Er werden ook vier 
audits gehouden in federale centra. De centra deden aanpassingen op basis 
van de vaststellingen tijdens de audit. 
Binnen de AMIF-cyclus 2016-2017 opteerde Fedasil voor 4 projecten met 
een focus op het creëren van een structurele aanpak voor asielzoekers met 
een psychosociale problematiek. Een van deze projecten is het project ‘FGM 
Global Approach’ van Gams en Intact: 
• Doelgroep:  

o Medewerkers uit de opvang- en asielsector. 
o Vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of dreigen te worden van 

besnijdenis. 
o De gemeenschappen afkomstig uit landen waar besnijdenis wordt 

toegepast. 
• Doelstellingen:  

o Versterken van de vaardigheden van de medewerkers, 
o Begeleiding van besneden vrouwen (individueel en groep-ateliers), 
o Sensibiliseren van gemeenschappen,  
o Creatie van een netwerk van actoren, delen van expertise en 

lobbyen. 
In dit kader werd een werkgroep opgestart waaraan de partners van het 
collectief opvangnetwerk van Fedasil deelnemen om een begeleidingstraject 
uit te werken voor meisjes en vrouwen, asielzoeksters, die het slachtoffer 
zijn of dreigen te worden van vrouwelijke genitale verminking. Het traject 
zal in 2017 geïntroduceerd worden in alle collectieve opvangstructuren. 
Verder beschikt Fedasil elk jaar over een budget om specifieke projecten 
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inzake opvang en vrijwillige terugkeer te ondersteunen. In 2016 kregen 16 
projecten rond opvang (begeleiding van specifieke doelgroepen, niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen, medische problemen) subsidies van 
Fedasil, waaronder: 
• een verderzetting van het project van vzw Form'anim voor de integrale 

begeleiding van zeer kwetsbare vrouwen in de overgang van materiële 
naar financiële hulp,  

• het project van de Nederlandstalige vrouwenraad ‘Installeren van een 
buddy systeem voor kwetsbare vrouwelijke vluchtelingen’, waarbij 
vrijwilligers voorbereid worden om als buddy te functioneren voor 
vluchtelingenvrouwen (met een hogere erkenningsraad en op weg naar 
of in transitie) en hen bijstaan om beter hun weg vinden in de 
samenleving en om sociale contacten op te bouwen om een vlottere 
transitiefase te realiseren. 

Opleidingen 2016: 
In het kader van het project ‘FGM, Global Approach’ organiseerde GAMS 
opleidingen voor terreinmedewerkers van Fedasil en psychologen over het 
traject rond genitale verminking van vrouwen dat GAMS uitgewerkt heeft in 
samenwerking met vzw Intact.  
In samenwerking met het International Centre for Reproductive Health 
(UGent) organiseerde Fedasil in november en december 2016 de opleiding 
“(H)erkennen van slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd geweld” 
met het doel professionals op het terrein in staat te stellen om slachtoffers 
van seksueel en gendergerelateerd geweld te detecteren en op de juiste 
manier op te vangen en door te verwijzen, en waar mogelijk aan preventie te 
doen. Deze opleiding staat op voor artsen, verpleegsters, leden van het 
psychosociaal team, voogden en maatschappelijk werkers. Er zijn nog twee 
extra sessies voorzien begin 2017. 
Studie Kwetsbare personen met specifieke opvangbehoeften: 
De Dienst Studie en Beleid van Fedasil startte in 2015 met een uitgebreide 
studie m.b.t. identificatie en zorg voor kwetsbare personen met specifieke 
behoeften in de opvang, waaronder zwangere vrouwen, alleenstaande 
meisjes en moeders, slachtoffers van gendergerelateerd geweld e.a. Eind 
2016 publiceerde Fedasil het eerste deel van de studie. Dit eerste 
syntheserapport bevat de belangrijkste bevindingen, gebaseerd op een 
literatuurstudie, een juridische analyse, observaties in de opvangstructuren 
en gesprekken met verschillende diensten en partners.  
De studie toont onder meer aan dat de wijze waarop de opvang 
georganiseerd is de kwetsbaarheid van personen kan beïnvloeden zoals de 
ligging van een opvangstructuur (bv. in afgezonderde, kleine dorpen), de 
grootte van opvangstructuren (bv. weinig mogelijkheden tot privacy, een 
gebrek aan individuele ruimtes), de voorzieningen in de opvangstructuur 
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(bv. gebrek aan aangepaste sanitaire voorzieningen) en de nabijheid van 
externe hulpverleningsdiensten (zowel algemene hulpverleningsdiensten 
zoals ziekenhuis en apotheek als meer gespecialiseerde hulpverlening zoals 
psychiater en psycholoog) die bereikbaar zijn in termen van afstand, maar 
ook toegankelijk en laagdrempelig zijn.. Een nood aan meer aangepaste 
opvangstructuren werd vastgesteld. 
Wat betreft noden op niveau van de opvangstructuur, hebben kwetsbare 
niet-begeleide minderjarigen (NBMV) in het bijzonder nood aan een veilige, 
stabiele en zorgende omgeving, waar het leggen van sociaal contacten en het 
uitbouwen van een ondersteunend netwerk mogelijk is. Om dit te 
waarborgen wordt een continuïteit in zorg en het beperken van het aantal 
transfers aangeraden. Slachtoffers van mensenhandel hebben nood aan een 
veilige en vertrouwelijke omgeving om te vermijden dat mensenhandelaars 
opnieuw contact nemen met het slachtoffer. Voor personen die aan ernstige 
vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld zijn blootgesteld is de 
toegang tot gezondheidszorg een belangrijke nood. Zo heeft vrouwelijke 
genitale verminking meerdere negatieve lange en korte termijn gevolgen 
voor de gezondheid. Vrouwen en meisjes leggen bij eventuele klachten 
echter niet vanzelfsprekend een verband met de besnijdenis. Klachten 
worden gezien als horend bij het ‘vrouw-zijn’, niet als gevolg van de 
besnijdenis. Een doorverwijzing naar gespecialiseerde artsen die vertrouwd 
zijn met VGV is daarom noodzakelijk. 
Voor zwangere vrouwen of vrouwen die net bevallen zijn werd vastgesteld 
dat bepaalde opvangstructuren aangepaste sanitaire voorzieningen voor deze 
bewoners of in het geval van vrouwen die net bevallen zijn, aangepaste 
voeding voor de baby ontberen. 
In 2017 zal de tweede fase van de studie van start gaan. In deze fase staan de 
ervaringen van de personen in het opvangnetwerk zelf centraal. 

13.c De specifieke noden van vrouwen in overweging 
nemen bij hervestiging in België. 

Naar geslacht opgesplitst aantal kwetsbare vluchtelingen die in België zijn 
hervestigd. 

 

Fedasil 
In 2016 zijn (op 09/11/2016) 438 personen effectief aangekomen in België, 
in het kader van het hervestigingsprogramma. 216 van de 438 vluchtelingen 
die in 2016 hervestigd werden, waren vrouwen (96 onder hen waren bij hun 
aankomst minder dan 18 jaar oud).  
Zodra ze in België aankomen, worden de begunstigden van het 
hervestigingsprogramma in vier federale opvangcentra opgevangen, voor 
een duur van 3 tot 7 weken, en dit in functie van de bezettingsgraad van het 
opvangnetwerk (indien de bezettingsgraad zeer hoog is, zoals tijdens de 
tweede helft van 2015, wordt het verblijf in het centrum tot ongeveer 3 
weken beperkt). Indien de context het mogelijk maakt om de personen 
gedurende 7 weken in het centrum vast te houden, worden, boven de 

Binnenlandse Zaken-CGVS-
Fedasil 
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toegang tot de diensten die beschikbaar zijn, in het centrum modules voor 
socioculturele oriëntatie gegeven, om de autonomie en de integratie van de 
hervestigde vluchtelingen voor te bereiden. Op het einde van het verblijf in 
het Fedasil-centrum wordt aan de begunstigden, gedurende een periode van 
6 maanden, een individuele opvangplaats toegewezen (lokaal 
opvanginitiatief in een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn – 
OCMW). Na afloop van deze periode kan het OCMW aan de hervestigde 
personen voorstellen om een private woning ter beschikking te stellen en om 
OCWM-partners van het hervestigingsprogramma te worden.  
Het OCMW dat op het lokaal niveau bevoegd is en een van de 2 NGO-
partners van het programma (Caritas en Convivial) zorgen voor de 
maatschappelijke opvolging. Elke NGO werkt met een biculturele 
medewerker die de contacttaal spreekt en de hervestigde vluchtelingen van 
zijn persoonlijke ervaring kan laten genieten. Deze interculturele 
bemiddelaars begeven zich, in functie van de behoeften, regelmatig of 
minder regelmatig naar de woonplaats van de vluchtelingen. Voor de 
kwetsbaarste vluchtelingen, zoals alleenstaande vrouwen met kinderen, 
wordt de opvolging na de eerste 12 maanden voortgezet. De 
maatschappelijk werkers waken erover dat de begunstigden met de 
geschikte gespecialiseerde diensten in contact worden gebracht, en dit in 
functie van hun specifieke behoeften (medische zorgen, psychologische 
steun,  taalcursussen, hulp op het gebied van opleiding en tewerkstelling, 
uiteenlopende ondersteuningsdiensten, enz.). 
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 DOELSTELLING 3. Bescherming van vrouwen en meisjes tegen alle vormen van geweld, met inbegrip van 

seksueel geweld 
N° ACTIELIJNEN STAND VAN ZAKEN DEPARTEMENTEN 

14.a Op het politieke en operationele niveau prioriteit 
geven aan de strijd tegen alle vormen van geweld 
tijdens en na gewapende conflicten, met 
bijzondere aandacht voor seksueel geweld.  
 

Ondernomen interventies.  
België intervenieerde in juni 2016 in de VNVR in het open debat over 
seksueel geweld in gewapende conflicten met een focus op mensenhandel. 
België ondersteunde in haar interventie de aanbeveling van de Secretaris-
generaal om conflict gerelateerd seksueel geweld in het werk van de 
sanctiecomités op te nemen.  
Op 7 juni organiseerde België samen met UN Women te New York een 
evenement voor de lancering van het boek ‘Prosecuting Conflict-related 

Sexual Violence at the ICTY’ waaraan onder meer de Procureur van het 
ICTY en de SVSG voor seksueel geweld in gewapende conflicten 
deelnamen.  
Op 25 oktober legde België een verklaring af tijdens het open debat in de 
VNVR over VVV ten voordele van enerzijds een hogere participatie van 
vrouwen in de politiek, het rechtswezen en  vredesprocessen en anderzijds 
de strijd tegen straffeloosheid en terrorisme. De dag nadien organiseerde 
België met Costa Rica in de marge van dit jaarlijkse debat een side-event 
met als titel ‘Bottom up approaches to Women, Peace and Security – 

lessons learned from Iraq, Libya and Kenya’.  
België organiseerde verder op 31 augustus in de marge van de 
organisatorische vergadering van de MRR een event over het tegengaan 
van straffeloosheid voor conflict gerelateerd seksueel geweld (‘Fighthing 

impunity for conflict-related sexual violence' ).   
In de marge van de 25ste sessie van de Commissie voor Misdaadpreventie 
en Strafrecht (Wenen, 23-27 mei 2016) van UNODC ondersteunde België 
een side-event over geweld tegen vrouwen en meisjes, georganiseerd door 
het ‘International Juvenile Justice Observatory’ samen met de ‘Academic 

Council of United Nations , de Academy of Criminal Justice Sciences en 

de World Society of Victimology’, met als titel “Gender-Based Violence 

against Girls and the Criminal Law”. Het Fundamental Rights Agency 
van de EU en UNODC namen eveneens deel aan dit evenement.  
België moedigde in zijn interventie tijdens het debat in de AVVN over 
Afghanistan op 17 november het land in kwestie aan om de strijd tegen 
elke vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes verder te zetten. België 
heeft er ook over gewaakt dat  vrouwenrechten en de uitvoering van 
resolutie 1325 opgenomen worden in de jaarlijkse resolutie over 
Afghanistan. 
België ondersteunde de voortgezette opleiding in Nairobi voor openbare 

Buitenlandse Zaken 
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aanklagers over ‘The Prosecution of International Crimes: Thematic 

Focus on Sexual Violence Crimes’ en een internationale conferentie op 4 
en 5 augustus over ‘Prosecuting Sexual Violence Crimes in National and 

International Contexts: Exchanging experiences and Expertise’. België 
financierde de deelname van vijf Tanzaniaanse openbare aanklagers aan 
de opleiding en voor de organisatie van de conferentie.  
België gaf ook een financiële bijdrage aan het project ‘Les enfants de 

Panzi et d’ailleurs’ in de DRC. Dit project betreft de verzorging van 
kinderen die het slachtoffer werden van seksueel geweld.  
In Gaza worden in het kader van de financiering door de Belgische 
samenwerking projecten opgezet. Een voorbeeld hiervan is de steun die 
via het Humanitarian Pooled Fund wordt verleend aan de vereniging 
Aisha, die bijstand verleent aan vrouwen die het slachtoffer zijn van 
gendergerelateerd geweld. Hierbij valt op te merken dat een van de pijlers 
van het onder punt 4.d genoemde project in Palestina, namelijk het project 
UN Habitat/UN Women, specifiek betrekking heeft op de inrichting van 
‘safe public spaces for women’. 

Ontwikkelingssamenwerking 

Naast de deelname van België aan verschillende internationale processen, 
aangehaald in de laatste stand van zaken, is het belangrijk om te 
benadrukken dat het Belgisch defensiebeleid zich volledig inschrijft in de 
‘Zero Tolerance Policy’ van de VN m.b.t. seksueel geweld. 
ACOS Strat heeft tevens deelgenomen aan de opmaak in Coormulti van de 
antwoorden te geven aan de VN op haar vragen in verband met seksueel 
misbruik door leden van vredeshandhavingsoperaties. 
Binnen de NAVO zijn de ‘Military Guidelines on the prevention of and 

response to, conflict-related sexual and gender based violence’ (IWMS-
0016-2015); voorgesteld tijdens de top van Warschau. 

Defensie 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Binnenlandse Zaken 
Justitie heeft de ratificering van het Verdrag van Istanbul over geweld 
tegen vrouwen ondersteund. Het is in werking getreden op 1 juli 2016. 
Geweld in gewapende conflictsituaties in één van de vier grote domeinen 
van het Verdrag.  
Justitie maakt deel uit van de interderpartementele werkgroep die het NAP 
gendergerelateerd geweld opvolgt, uitvoert, monitort en evalueert. In dit 
NAP wordt ook verwezen naar geweld in gewapende conflictsituaties. 

Justitie 

Het NAP ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 
2015-2019 werd officieel voorgesteld op 10 december 2015. Het omvat 
235 maatregelen en is toegespitst op zes globale objectieven, waaronder de 
strijd tegen geweld op het internationaal niveau. Voor de eerste keer werd 
de strijd tegen seksueel geweld opgenomen in het NAP geweld, meer nog, 
de strijd tegen seksueel geweld werd als absolute prioriteit opgenomen in 
het NAP. 41 maatregelen hebben in het bijzonder betrekking op de strijd 

Gelijke Kansen 



 31

tegen seksueel geweld. Een interdepartementale groep, die het geheel van 
de federale, gemeenschaps- en regionale departementen betrokken bij de 
uitvoering van het NAP 2015-2019, werd opgericht door het IGVM. 
Verder werd er een specifieke werkgroep rond de verzameling van 
statistieken inzake gendergerelateerd geweld opgericht en onder de 
coördinatie van het IGVM geplaatst. 
Een haalbaarheidsstudie over de oprichting van multidisciplinaire 
referentiecentra voor seksueel geweld werd gelanceerd door de 
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Nu moeten slachtoffers van seksueel 
geweld immers nog steeds zelf hun weg zoeken in het aanbod van 
hulpverlening, politie en de juridische werking. Dit leidt ertoe dat veel 
slachtoffers van geweld geen aangifte doen en eigenlijk volledig aan hun 
lot worden overgelaten. Het doel van de Staatssecretaris is om slachtoffers 
van seksueel geweld centraal te plaatsen en hen door een multidisciplinair 
team op medisch, psychologisch, politioneel en justitieel vlak op te 
vangen. In het kader van deze studie is een Belgische delegatie naar 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk geweest om lessen te trekken uit de 
reeds bestaande opvangcentra die in die landen voorzien zijn. Een tweede 
studie, getiteld ‘Voor een holistische aanpak van seksueel geweld in 
België: voorbereiding van het pilootproject Belgische centra seksueel 
geweld’, werd gestart op 1 september 2016.  
Het IGVM heeft ook deelgenomen aan verschillende internationale 
conferenties over de strijd tegen alle vormen van geweld, waaronder de 
conferentie ‘5th International Conference on the Survivors of Rape’ in 
Stockholm en de ‘ILO Tripartite Meeting of Experts on Violence in the 

World of Work’ in te Genève. 
Steun voor en aanname van resoluties, adviezen of aanbevelingen.  
België cosponsort de resoluties over geweld tegen vrouwen in zowel de 
MRR als de AVVN. 

Buitenlandse Zaken 

Tijdens zijn optreden op de World Humanitarian Summit in Istanbul op 24 
mei 2016 heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking herinnerd 
aan de noodzaak om alle vormen van seksueel en gendergerelateerd 
geweld te beëindigen en te voorkomen, met name tijdens gewapende 
conflicten en bij rampen.  
"Ending and preventing such violence, protecting the victims/survivors 

and providing adequate responses to their needs is a critical humanitarian 

concern. All states and authorities should be reminded of their obligation 

to comply with and implementing existing prohibition under (…) 

international human rights law. Belgium also encourages its humanitarian 

partners organizations to pay particular attention to the gender 

perspective, more specifically to sexual violence, and this at the strategic 

as well as at the operational level." 

Ontwikkelingssamenwerking 
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Meer recent is België direct betrokken geweest in discussies binnen de 5e 
commissie (Cross-cutting topics) om een sterke reactie te formuleren op 
de beschuldigingen van seksueel misbruik binnen vredesoperaties. België 
heeft er zijn streng en eenduidig beleid ten opzichte van zijn eigen 
blauwhelmen herhaald. Door dit standpunt en de ervaring van het 
verleden, wordt België door de VN beschouwd als een van de meest 
geloofwaardige acteurs . 

Defensie 

Geen specifieke acties ondernomen in 2014. Binnenlandse Zaken 
Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Justitie 
Op vraag van de Europese Commissie, heeft het IGVM in juni 2016 
bijgedragen tot de ‘Advisory Committee opinion on women migrants and 

refugees in Europe’ . 

Gelijke Kansen 

14.b In België en in de partnerlanden 
sensibiliseringsacties ondersteunen over het 
probleem van seksueel geweld voor, tijdens en 
na gewapende conflicten. 

Ondernomen interventies.  
De dimensie ‘Ontwikkelingseducatie’ van de Belgische samenwerking zet 
sensibiliseringsacties op rond de problematiek van seksueel geweld in de 
vorm van een financiering van ngo’s die zelf opleidingen en 
pleitbezorgings- en sensibiliseringsacties organiseren (zoals Oxfam-
Solidariteit of Le Monde selon les femmes) of van audiovisuele producties 
die door de ontwikkelingseducatie worden medegefinancierd en die zijn 
gericht op vrouwen die het slachtoffer zijn van conflicten in het Zuiden en 
hun strijd voor vrede en wederopbouw. In 2016 werden al verschillende 
producties uitgezonden (‘L’homme qui répare les femmes’, waarin het 
verhaal en de strijd wordt verteld van dokter Mukwege in het Oosten van 
de DRC; een uitzending in de reeks ‘Belges au bout du monde’ over het 
werk van een vrouw die aan het hoofd staat van een vredeorganisatie in 
Ivoorkust). Andere producties komen in 2017 op het scherm (de 
documentaire "Caravane Touareg" over Mali; de speelfilm "Insyriated" 
die het begin van de oorlog in Syrië toont vanuit het standpunt van burgers 
en met name het accent legt op de problematiek van dood en verkrachting; 
de documentaire ‘Au temps où les Arabes dansaient’, die het verhaal 
vertelt van vrouwelijke kunstenaars die streven naar gelijkheid en toont 
hoe islamisten de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen, en hoe 
dat vooral vrouwelijke kunstenaars treft).   

Ontwikkelingssamenwerking 

14.c De aanwezigheid van een justitie-expert voorzien 
als opleider betreffende geweld tegen vrouwen. 

Interne communicatie ten aanzien van potentiële experten.   

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Justitie 
15. Tijdens de voorbereiding van vredesmissies en 

de pre-deployment training in België aandacht 
vragen voor geweld tegen vrouwen en kinderen 
en de noodzaak om hen hiertegen te beschermen 
benadrukken. 

Concreet ondernomen acties.   

Tijdens de Pre-Deployment Training van alle militairen die op opdracht 
vertrekken – zowel binnen een groot detachement als individuele 
augmentee – wordt de thematiek gender in detail en aangepast aan de 
cultuur van het operationeel theater behandeld. De genderthematiek wordt 
geïntegreerd binnen de ‘Culture Awareness’ briefing. 

Defensie 
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Tijdens de vorming van de GFP’s waarin binnen de grotere detachementen 
voorzien is, wordt deze thematiek in detail behandeld als ook de 
rapportage en acties die nodig zijn opdat er op een correcte wijze 
opgetreden kan worden. 

16.a Vervolgen van de daders van seksueel geweld 
binnen Defensie. 

Ratio van het aantal klachten ten aanzien van het aantal vervolgingen.  

Defensie heeft sinds 2009 geen klachten ontvangen. Defensie 
Ratio van het aantal vervolgingen ten aanzien van het aantal 
veroordelingen. 

 

Defensie heeft sinds 2009 geen klachten ontvangen. Defensie 
16.b Opstellen van een Belgische Gedragscode en 

deze nultolerantie hierin onderlijnen. 
Opgestelde Belgische code.   
Defensie heeft sinds april 2013 de 7 waarden van Defensie voor het 
militair personeel. Deze zijn loyaliteit, eergevoel, integriteit, plichtsbesef, 
inzet, moed en respect. 
In de toekomst zullen alle personeelsleden van Defensie tijdens hun 
jaarlijkse postbeoordeling eveneens beoordeeld worden op een aantal 
generieke gedragscompetenties. Deze zijn: flexibel zijn, integer handelen, 
organisatieloyaliteit tonen, respecteren van anderen en samenwerken. 

Defensie 

16.c Toepassen van de VN en NAVO Gedragscode 
binnen het Belgische leger en deze internationaal 
promoten. 

Toepassing en promotie.  

De ‘NATO/UN Standards of Behaviour’ worden verspreid over de 
detachementen op vredesmissie via een aanhangsel aan de bijlage RR 
(Gender Perspective) en worden via het vademecum (met gedragsregels 
voor de soldaat) aan alle deelnemers van een missie overgemaakt. 

Defensie 

17.a Programma’s en projecten steunen die erop 
gericht zijn de rechtsstaat te herstellen teneinde 
de straffeloosheid van de daders van geweld 
tegen vrouwen te bestrijden. 

Ondernomen interventies.  
Zie actie in Mali betreffende het herlezen van het Accord pour la Paix 
vanuit genderstandpunt (punt 1.c). 
In Peru financiert de Belgische samenwerking de organisaties van de 
lokale civiele maatschappij die geweld tegen vrouwen bestrijden, met 
name de organisatie Demus, die ijvert voor meer gendergelijkheid door 
een rechtssysteem uit te werken dat beantwoordt aan de behoeften van 
vrouwen in landelijke en stedelijke regio’s die het slachtoffer zijn van 
geweld. Hetzelfde geldt voor Instituto de Defense Legal, een lokale ngo 
die zich bezighoudt met het verdedigen en beschermen van de 
grondrechten van vrouwen, met name van vrouwen die deel uitmaken van 
de ordehandhavingsdiensten of van minderjarigen die illegaal worden 
gerekruteerd.  
In Palestina is er een consortiumproject en een interventie in zone C 
(afbraak van infrastructuur). Deze interventie is niet uitsluitend op 
vrouwen gericht, maar op de hele gemeenschap die wordt bedreigd door 
de afbraak van infrastructuur in zone C. 

Ontwikkelingssamenwerking 
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17.b Initiatieven aanmoedigen die in derde landen de 

nationale wetgeving ter bestraffing van seksueel 
geweld helpen ontwikkelen en uitvoeren en die 
vrouwen en meisjes aanmoedigen klacht in te 
dienen in geval van seksueel geweld. 

Ondernomen interventies.  
België ondersteunde de voortgezette opleiding in Nairobi voor openbare 
aanklagers over ‘The Prosecution of International Crimes: Thematic 

Focus on Sexual Violence Crimes’ en een internationale conferentie op 4 
en 5 augustus over ‘Prosecuting Sexual Violence Crimes in National and 

International Contexts: Exchanging experiences and Expertise’. België 
financierde de deelname van vijf Tanzaniaanse openbare aanklagers aan 
de opleiding en voor de organisatie van de conferentie. 

Buitenlandse Zaken 

Zie actie in Burundi (punt 3.b hierboven) die met name betrekking heeft 
op de operationalisering van kamers,  gespecialiseerd in gendergerelateerd 
geweld, die bij alle rechterlijke instanties en parketten in het land werden 
opgericht.  
In Benin steunt België samen met de andere technische en financiële 
partners de toepassing van wet nr. 2011-26 van 9 januari 2012 betreffende 
de voorkoming en de bestraffing van geweld tegen vrouwen. 

Ontwikkelingssamenwerking 

Momenteel is er op het niveau van de Raad van Europa een werkgroep in 
de schoot van het Comité voor Mensenrechten die specifiek aandacht 
besteedt aan het fenomeen van de vrouwelijke genitale verminkingen en 
gedwongen huwelijken. Justitie, maakt deel uit van deze werkgroep. Er 
wordt gewerkt aan een gids voor goede praktijken en Staten die de 
Conventie van Istanbul nog niet geratificeerd hebben, worden 
aangemoedigd dit te doen. De Conventie vraagt aandacht voor de 
vervolging van alle vormen van geweld op vrouwen. 

Justitie 

17.c Het mandaat van de Speciale Rapporteur van de 
VN inzake geweld tegen vrouwen blijven 
ondersteunen. 

Ondernomen interventies.  
België nam deel aan het interactief debat met de SRVN tijdens de 
junisessie van de MRR. België feliciteerde de SRVN met haar benoeming 
en haar eerste rapport en ondersteunde haar visie op de nood aan een 
holistische en omvattende benadering van de problematiek.   

Buitenlandse Zaken 

Steun voor relevante resoluties.  
België heeft de resoluties van de MRR en de AVVN over geweld tegen 
vrouwen  gecosponsord. 

Buitenlandse Zaken 

17.d De staten aanmoedigen om de strijd tegen 
geweld te integreren in de mechanismen van 
transitionele justitie en strafrecht en om de strijd 
tegen seksueel geweld te beschouwen als een 
verantwoordelijkheid eigen aan elke staat 
(ownership). 

Ondernomen interventies.  

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Buitenlandse Zaken 
Zie punt 1.c en punt 3.b hierboven.   Ontwikkelingssamenwerking 

17.e Pleiten voor de bestrijding van straffeloosheid en 
aanmoedigen van maatregelen op nationaal en 
internationaal niveau. 

Ondernomen interventies.  

België heeft dit gedaan tijdens de UPR van Soedan, Estland en Paraguay. 
 België heeft geantwoord op verschillende vragenlijsten van het Bureau 

Buitenlandse Zaken 
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van de Speciale Coördinator voor het verbeteren van de acties van de 
Verenigde Naties tegen seksuele uitbuiting en misbruik en gedetailleerde 
informatie verschaft over de Belgische wet en de van toepassing zijnde 
bepalingen over vervolgingen van Belgisch personeel in uniform ingezet 
in het kader van vredeshandhaving operaties. [Opmerking: het Bureau van 
de Speciale Coördinator werd opgericht op 8 februari 2016 door de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties].  
België blijft bovendien pleiten voor een beleid van nultolerantie inzake 
seksueel misbruik gepleegd in het kader van vredesoperaties. België 
bepleitte dit met name in de 5de en de 6de Commissie van de AVVN en in 
het Comité 34, het speciaal comité voor de vredesoperaties. België 
ondersteunt dan ook de inspanningen van de Secretaris-generaal ter 
uitvoering van de maatregelen  ter preventie, repressie en 
schadeloosstelling, goedgekeurd door de AVVN en de VNVR.   

18.a De situatie van vrouwen in interventiezones 
opvolgen en een specifiek systeem van 
rapportage opzetten met betrekking tot geweld 
tegen vrouwen. 

Monitoring/Early warning indicators.  

Dit is enkel mogelijk wanneer de Belgische militairen in de 
interventiezones in contact komen met de lokale bevolking. Tijdens de 
vorming van de GFP’s waarin binnen de grotere detachementen is, zijn 
wordt deze thematiek in detail behandeld als ook de rapportage en acties 
die nodig zijn opdat er op een correcte wijze opgetreden kan worden . 

Defensie 

De Belgische samenwerking neemt sinds 2010 deel aan de financiering 
van het door Unicef uitgevoerde ‘Monitoring and Reporting Mechanism 

(MRM) on grave violations against children’. Dit programma voert een 
rapporteringssysteem in om schendingen van kinderrechten tijdens 
gewapende conflicten, met inbegrip van seksueel geweld tegen vrouwen 
en kinderen, beter te voorkomen en te bestrijden. 
Daarnaast is er het systeem ‘Monitoring/Early warning indicators’, dat 
met name wordt gefinancierd via de ondersteuning van het Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs. 

Ontwikkelingssamenwerking 

Ondernomen interventies.  

Dit is enkel mogelijk wanneer de Belgische militairen in de 
interventiezones in contact komen met de lokale bevolking. Tijdens de 
vorming van de GFP’s waarin binnen de grotere detachementen is, zijn 
wordt deze thematiek in detail behandeld als ook de rapportage en acties 
die nodig zijn opdat er op een correcte wijze opgetreden kan worden . 

Defensie 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking 
18.b Verderzetten van de actie in het kader van het 

Verdrag inzake het verbod op clustermunitie en 
antipersoonsmijnen met een bijzondere nadruk 
op de effecten van deze wapens op kinderen en 
vrouwen. 

Ondernomen interventies.  
Tijdens de zesde bijeenkomst van verdragspartijen van de 
Clusterconventie van 5 tot 7 september 2016 te Genève heeft België zijn 
voortgezette steun uitgesproken voor internationale hulp en toegenomen 
samenwerking inzake bijstand aan slachtoffers en het opruimen van 

Buitenlandse Zaken 
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mijnen. In 2016 besteedde België  600.000 EUR aan projecten inzake 
bijstand aan slachtoffers en het opruimen van mijnen. Het gendercriterium 
wordt systematisch afgetoetst bij het toekennen van fondsen voor 
dergelijke projecten.  
Tijdens de 15de bijeenkomst van de Verdragspartijen van het Verdrag van 
Ottawa (Santiago de Chile, 28/11-1-12/2016), onderlijnde België de 
directe link die bestaat tussen de geïntegreerde steun aan slachtoffers en de 
gender benadering. België heeft op besliste wijze gepleit voor een 
multidimensionale alomvattende en gendergevoelige benadering in elke 
anti-mijn actie. Aansluitend bij deze benadering, werd het grootste 
gedeelte van de 2.500.000 EUR bedoeld voor anti-mijn acties in 2016 
aangewend voor acties met een expliciete gender benadering.  
Niet van toepassing. Defensie 

18.c Blijvende aandacht besteden aan het respect voor 
artikel 7.4 in de uitvoering van het 
Wapenhandelsverdrag (exportverbod in geval 
van ‘gender-based violence / violence against 

women and children’). 

Opname gender-aspect in EU-gemeenschappelijke actie ter ondersteuning 
van de implementatie van het wapenhandelsverdrag in derde landen. 

 

Op de tweede conferentie van verdragspartijen van het 
Wapenhandelsverdrag van 22 tot  26 augustus 2016 in Genève heeft 
België andermaal de nadruk gelegd op het belang van een specifieke 
referentie naar ‘gender based violence or serious act of violence against 

women and children’ in het Verdrag. 
Daarnaast co-organiseerde de FOD Buitenlandse Zaken samen met de 
NAVO op 29 april 2016 in het Egmontpaleis een seminarie over de 
uitvoering van VNVR resolutie 1325 op het vlak van wapenbeheersing. 
Het seminarie spitste zich toe op de controle van kleine en lichte wapens 
en de strijd tegen mijnen. De uitkomst van dit seminarie voedde de 
debatten binnen de NAVO die uiteindelijk geleid hebben tot het opstellen 
van een voorstel van algemene richtlijnen inzake de implementatie van 
VNVR resolutie 1325 binnen het domein van de kleine en lichte wapens 
en de strijd tegen mijnen.  
Op 30 november en 1 december werd er een tweede seminarie over de 
uitvoering van resolutie 1325 op het vlak van wapencontrole, acties tegen 
de accumulatie en het bezit van illegale lichte en kleine wapens en 
ontmijning door België onthaald. Het seminarie liet een constructieve 
uitwisseling toe tussen de NAVO teams en de vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, die projecten en programma’s uitvoeren in 
de drie ontwapeningsdomeinen die besproken werden. België steunt dus 
zowel politiek als logistiek en financieel de integratie van het 
genderperspectief in de ontwapeningsacties die de NAVO stap voor stap 
toepast.  

Buitenlandse Zaken 
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18.d Speciale aandacht besteden aan de inspraak van 

vrouwen inzake ontmijningsprogramma’s en 
vrouwen betrekken bij de beslissing welke zones 
eerst zullen worden ontmijnd. 

Creatie gender-criterium dat systematisch afgetoetst wordt bij beoordeling 
van nieuwe ontmijningsprojecten. 

 

Het gendercriterium wordt systematisch afgetoetst bij de beoordeling van 
nieuwe ontmijningsprojecten. 

Buitenlandse Zaken 

Niet van toepassing. Defensie 

18.e De initiatieven ondersteunen van internationale, 
Belgische en lokale NGO’s die zich richten op 
de bescherming van vrouwen en die strijden 
tegen seksueel geweld, onder andere door een 
geïntegreerde aanpak van medische en 
psychosociale zorg, door sociaaleconomische 
herintegratie van de slachtoffers en door het 
aanbieden van bescherming en huisvesting. 

Ondersteunende acties.  

België gaf een financiële bijdrage aan het project ‘Les enfants de Panzi et 

d’ailleurs’ in de DRC. Dit project betreft de  verzorging van kinderen die 
het slachtoffer werden van seksueel geweld.  

Buitenlandse Zaken  

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking 

Projecten of programma’s die bijdragen aan gendergelijkheid in staten die 
zich in een fragiele situatie bevinden. 

 

België ondersteunde de voortgezette opleiding in Nairobi voor openbare 
aanklagers over ‘The Prosecution of International Crimes: Thematic Focus 

on Sexual Violence Crimes’ en een internationale conferentie op 4 en 5 
augustus over ‘Prosecuting Sexual Violence Crimes in National and 

International Contexts: Exchanging experiences and Expertise’. België 
financierde de deelname van vijf Tanzaniaanse openbare aanklagers aan de 
opleiding en voor de organisatie van de conferentie.  

Buitenlandse Zaken  

In de DRC loopt nog steeds het Programme conjoint (PNUD, UNICEF, 

FNUAP) de prévention et réponses coordonnées de lutte contre les 

violences sexuelles dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu in het 
kader van de derde STAREC-allocatie. Een aantal verwezenlijkingen van 
het programma zijn sensibiliseringsacties in scholen, de holistische opvang 
(medisch, psychosociaal, gerechtelijk, re-integratie) van slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld en de opleiding van overheidspersoneel en niet-
overheidsactoren die bij de verzameling van gegevens over 
gendergerelateerd geweld zijn betrokken. 
Het onderdeel Gezondheid van het tussentijds samenwerkingsprogramma 
2014-2015 (bilaterale samenwerking) met de DRC voorziet in de 
uitvoering van een programma van de BTC ter bestrijding van seksueel 
geweld, Het driejarig project dat in 2017 van start gaat, zal voortbouwen 
op de ervaring van het Panzi-ziekenhuis. De verwachte resultaten zijn 
uiteenlopend: betere gedecentraliseerde gezondheidsstructuren voor de 
opvang van slachtoffers van seksueel geweld, de invoering van een 
preventiesysteem in de gemeenschap en in middelbare scholen, betere 
opvang van slachtoffers van seksueel geweld en het ontwikkelen van 
therapieën die aan de specifieke socioculturele context zijn aangepast en 
ervoor zorgen dat gespecialiseerde centra deze toepassen. 

Ontwikkelingssamenwerking 
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In het kader van het nieuwe samenwerkingsprogramma werd in Guinee in 
2016 een programma van gedelegeerde samenwerking opgezet voor een 
periode van drie jaar. Het programma ‘Contribution à la réalisation des 

droits à la santé sexuelle et reproductive pour les femmes, adolescents et 

jeunes des régions de Kindia, Mamou et Conakry’ wordt geleid door 
UNFPA. Het is met name gericht op een betere toegang tot gezinsplanning 
in de gemeenschappen waar het programma loopt, de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld, met inbegrip van vrouwelijke genitale 
verminking, en een betere toegang van adolescenten/jongeren tot 
informatie en diensten op het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid.  
In Marokko voorziet het in mei 2016 ondertekende nieuwe 
samenwerkingsprogramma in vier grote thematische/sectorale 
programma’s waarbij vooral de genderdimensie een belangrijke rol speelt. 
Zo behelst het programma 1) een interventie met het oog op de 
bescherming van vrouwen tegen geweld (gedelegeerde samenwerking met 
UNFPA); 2) een interventie ter ondersteuning van de ngo’s die zich 
inzetten voor de begeleiding van vrouwen die het slachtoffer zijn van 
geweld (rechtstreekse samenwerking met de BTC); 3) een interventie die 
is gericht op het sensibiliseren en het informeren van de bevolking met 
betrekking tot het bestrijden van geweld tegen kinderen (gedelegeerde 
samenwerking met Unicef).  
Nog in Marokko worden de Belgische ngo’s gefinancierd via de directie 
Civiele Maatschappij. Zo is Dokters van de Wereld actief in de regio 
Oriental in het kader van een programma dat specifiek tot doel heeft betere 
toegang tot geïntegreerde zorg te verlenen aan personen die in een heel 
onzekere situatie verkeren, met name vrouwen, slachtoffers van geweld en 
migrantenbevolkingen. 
In Mozambique zet de ngo Oxfam-Solidariteit zich in voor de bestrijding 
van gendergerelateerd geweld in de regio’s Marracuene en Manhiça via 
een betere toepassing van de concepten en praktijken voor de opvang en 
verzorging van vrouwen die het slachtoffer zijn van of worden bedreigd 
door gendergerelateerd geweld en via een effectieve samenwerking van de 
verschillende diensten voor de opvang van slachtoffers bij de politie. 
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19.a Rekening houden met de bescherming van 

vrouwen en meisjes bij humanitaire taken, DDR 
en SSR programma’s zoals het bouwen van 
vluchtelingenkampen. 

Projecten of programma’s die bijdragen aan gendergelijkheid in staten die 
zich in een fragiele situatie bevinden.  

 

Defensie neemt deel aan deze programma’s binnen een multinationaal 
kader (EU, VN, NAVO). Momenteel is België actief binnen drie van zulke 
programma’s (Operation Resolute Support, EU Training Mission Mali & 
Centraal-Afrikaanse Republiek) en in elk van deze programma’s wordt 
aan het aspect Gender heel veel aandacht gegeven en is het opgenomen in 
de verschillende opleidingsprogramma’s. 

Defensie 

19.b Vragen aan hulporganisaties om bij de 
organisatie en het beheer van 
vluchtelingenkampen de veiligheid van vrouwen 
en meisjes als een prioriteit te beschouwen. 

Gevolgde procedure.  
Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking 

20.a Van de bestrijding van mensenhandel een 
prioriteit maken in het Nationaal 
Veiligheidsplan. 

Aanwijzingen van deze prioriteit.  

Mensenhandel i.c. seksuele en economische uitbuiting staat vermeld als 
een prioriteit in de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 en in 
navolging hiervan in het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019. 

Binnenlandse Zaken 
Justitie 

20.b Hulp en begeleiding aanbieden aan de 
slachtoffers van mensenhandel in België. 

Instrumenten voor hulp en begeleiding.   

DVZ: 
Er zijn geen specifieke acties ondernomen geweest in 2015-2016. De reeds 
in het verleden genomen maatregelen en acties blijven van toepassing. 
Fedasil:  
In november 2016 organiseerde Fedasil een opleiding Mensenhandel met 
als doelstellingen het verder zetten van de sensibilisatie van het personeel 
van Fedasil en haar partners en het verbeteren van het systeem van detectie 
en bescherming van de slachtoffers van mensenhandel binnen de 
opvangstructuren voor asielzoekers. 
De opleiding moet de terreinmedewerkers ook toelaten om tools te 
verwerven voor het verbeteren van de detectie en oriëntatie van 
slachtoffers van mensenhandel. De opleiding wordt in twee delen 
verzorgd, waarbij de eerste opleidingsdag theoretisch van aard is. Een 
tweede opleidingsdag zal georganiseerd worden in de loop van januari 
2017 en zal meer gericht zijn op netwerking en intervisie vanuit de 
ervaringen op het terrein. 
Deze opleiding wordt gerealiseerd in samenwerking met de Dienst 
Vreemdelingenzaken (Cel MINTEH), de Interdepartementale 
Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel, 
de gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel 
(Pag-Asa, Surya, Payoke) en de beschermde opvangstructuren voor 
minderjarigen (Esperanto en Minor-Ndako). 
De opleiding richt zich in de eerste plaats tot maatschappelijke werkers die 

Binnenlandse Zaken-DVZ 
Justitie 
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instaan voor de sociale begeleiding van bewoners (volwassenen en 
NBMV) binnen het netwerk van Fedasil en maatschappelijke werkers die 
(zullen) fungeren als SPOC Mensenhandel binnen hun opvangstructuur. 
Justitie: 
Hieromtrent kan verwezen worden naar actiepunt 5.4. van het Nationaal 
Actieplan ter bestrijding van mensenhandel 2015-2019, namelijk de 
aanpassing van de omzendbrief van 26 september 2008 inzake de 
invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de 
slachtoffers van mensenhandel en/of bepaalde zwaardere vormen van 
mensensmokkel. De werkzaamheden ter actualisering van deze 
omzendbrief werden afgerond en de omzendbrief werd in 2016 ter 
ondertekening aan de bevoegde ministers en het college van procureurs-
generaal voorgelegd. 
Aantal slachtoffers van mensenhandel die een verblijfsvergunning hebben 
verkregen. 

 

 

Periode 01/01/16 tot 30/09/2016 M V Totaal 
Afgifte BGV 45 dagen 3 4 7 
Afgifte attest van immatriculatie 48 49 97 
Verlenging attest van immatriculatie 2 17 19 
Afgifte BIVR tijdelijk 28 33 61 
Verlenging BIVR tijd 232 111 326 
Afgifte onbeperkt 40 16 56 
Totaal 353 230 583 

 

 

Binnenlandse Zaken-DVZ 
Justitie 

Aantal slachtoffers van mensenhandel die werden beschermd.  
 

Periode 01/01/16 tot 30/09/2016 M V Totaal 
Economisch 41 9 50 

Prostitutie 0 35 35 

Mensensmokkel 8 4 12 

Divers 3 0 3 
Bedelen 0 1 1 

Totaal 52 49 101 
 

 

Binnenlandse Zaken-DVZ 
Justitie 

20.c Verdergaan met het integreren van 
mensenhandel in de bilaterale akkoorden inzake 
politiële samenwerking. 

Akkoorden waarin mensenhandel opgenomen is  
Het sluiten van dergelijke akkoorden en de integratie van het fenomeen 
gebeurt, net zoals de vorige jaren, op basis van een analyse van de 
behoeften, zowel op Belgisch niveau als op niveau van het betrokken 
partnerland. 

Binnenlandse Zaken 
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20.d De nadruk leggen op mensenhandel in het kader 
van het concept ‘human security’ tijdens 
militaire operaties.  

Ondernomen interventies.  

Sinds 2006 heeft Defensie een algemeen beleid (DGHR-APG-ETHIQ-
001) dat haar standpunt bespreekt betreffende de strijd tegen 
mensenhandel en mensensmokkel. Bovendien wil deze richtlijn, en de 
daaruit voortvloeiende acties, bijdragen tot de bewustwording van het 
personeel op het gebied van mensenhandel en mensensmokkel. 
Deze problematiek wordt ook steeds aangehaald tijdens de Pre-
Deployment Training van zowel de Detachementen als individuele 
augmentees. 
DG JM/LEGAD-Ops heeft in haar briefings ter voorbereiding van 
operaties een onderdeel geïntegreerd betreffende mensenhandel (nota 
JMLEGAD 14-00360572 van 8 augustus 2014). 

Defensie 

20.e Het mandaat van de Speciale Rapporteur van de 
VN inzake mensenhandel blijven ondersteunen.  

Ondernomen interventies.  
België nam deel aan het interactief debat met de SRVN tijdens de 
junisessie van de MRR en sprak daarbij waardering uit voor het werk van 
de SR.  
België nam  in juni deel aan het open debat in de VNVR over seksueel 
geweld in gewapende conflicten met een focus op mensenhandel. België 
ondersteunde in zijn toespraak de interventie van de SR.  

Buitenlandse Zaken 

Steun voor relevante resoluties.  
België heeft de resolutie over mensenhandel van de MRR gecosponsord.  Buitenlandse Zaken 
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DOELSTELLING 4. Deelname van vrouwen aan vredesprocessen en processen van vredesopbouw 

N° ACTIELIJNEN STAND VAN ZAKEN DEPARTEMENTEN 
21. Een actief rekruteringsbeleid voeren, de evolutie 

in de aanwerving van vrouwen analyseren en het 
rekruteringsbeleid aanpassen op basis van deze 
analyse. 

Ondernomen acties binnen het rekruteringsbeleid om vrouwen aan te 
trekken.  

 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Buitenlandse Zaken 
Ontwikkelingssamenwerking 

De website van Defensie (www.mil.be), in het onderdeel Jobs: 
http://www.mil.be/nl/pagina/diversiteit, bevat een filmpje en een artikel 
“Iedereen verschillend … iedereen gelijk” met aandacht voor de 
genderdimensie bij Defensie . 

Defensie 

In 2016 werden geen specifieke initiatieven ondernomen gericht op de 
aanwerving van vrouwen. Tijdens rekruteringsactiviteiten bij de federale 
politie zijn er steeds vrouwelijke collega’s aanwezig. In de 
rekruteringscampagnes wordt steeds rekening gehouden met het thema 
gender.  
Begin 2016 werd binnen de federale politie een onderzoek gevoerd mbt. de 
verzoening van het privéleven en de professionele carrière. De resultaten 
zullen gebruikt worden door de Taskforce Gender en zullen het voorwerp 
uitmaken van een artikel voor Lead@Pol (een intern tijdschrift van de 
politie) waarbij de personeelsleden tevens geïnformeerd zullen worden over 
de aspecten van gender mainstreaming. 
Normen dagelijks werk en finaal examen cluster 14 ‘Sport’:  
De politie hanteert ook verschillende normen voor mannen en vrouwen. Er 
is een wetenschappelijk bewezen verschil dat ervoor zorgt dat de fysieke 
prestaties van mannen en vrouwen verschillend zijn. Dit wordt gestaafd door 
de ervaring van de sportmonitoren tijdens de tests die de afgelopen jaren 
uitgevoerd werden. Zo kan men ervan uitgaan dat de uitdaging 
gelijkwaardig zou zijn voor mannen en voor vrouwen (verschillende 
sportnormen mannen/vrouwen beschikbaar, indien nodig). 

Binnenlandse Zaken-FEDPOL 
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  Aandeel mannen – vrouwen onder de diplomaten, de consuls en de attachés 

ontwikkelingssamenwerking, de militairen en de geïntegreerde politie 
 

 

Functie M V Totaal 

Ambassadeur 70 8 78 

Hoofd Belgian Office 1   1 

Hoofd Consulaat 3 2 5 

Consul-Generaal 14 3 17 

Hoofd Diplomatiek Bureau 6 2 8 

Permanent Vertegenwoordiger 8   8 

Totaal 102 15 117 

Ministerraad 5 0 5 
 

 Klasse/niveau Geslacht Totaal 

  M V  

Buitenlandse 
loopbaan 

A5 14   14 

A4 83 14 97 
A3 110 19 129 

A2 200 92 292 

A1 27 16 43 
Consulaire loopbaan niveau C 24 15 39 

 Totaal 458 156 614 
 

 

Buitenlandse Zaken 
Ontwikkelingssamenwerking 

 

2015 V M 

Officieren 532 3974 

Onderofficieren 878 12.031 

Vrijwilligers 881 11.385 

Totaal 2.291 27.390 

 

 

Defensie 

Het aandeel van vrouwen bij de geïntegreerde politie is ongeveer 30%. Binnenlandse Zaken-FEDPOL 
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22. Aanmoedigen van de Belgische vrouwelijke 

kandidaturen voor internationale organisaties. 
Aanmoedigingsacties.  

Tijdens het afgelopen jaar heeft België zich actief ingezet om de het aantal 
Belgische vrouwen die tewerkgesteld zijn in het VN systeem, in het 
bijzonder deze op hoge posten, te verhogen door de kandidaturen van 
Belgische vrouwen aan te moedigen en actief te ondersteunen:   

• België ondersteunde dit jaar actief de kandidaturen van zes Belgische 
vrouwen voor hogere functies (D1, ASG) binnen het VN systeem.  

• België steunde het “Senior Women Talent Pipeline” initiatief van de 
Secretaris-generaal van de VN, dat gericht is op de bevordering van 
externe vrouwelijke kandidaten voor Directeursposten in VN 
vredesmissies.  

• België maakt samen met een tiental andere VN Lidstaten deel uit van 
de vriendengroep gender pariteit. Deze vriendengroep komt om de 6 
tot 8 weken samen om ideeën en initiatieven uit te wisselen voor het 
bevorderen van vrouwen in leidinggevende functies in VN 
Vredesmissies. 

België houdt daarnaast rekening met genderdimensies bij het bepalen van de 
Belgische electorale voorkeuren voor verkiezingen in VN experten organen, 
zoals bijvoorbeeld de verschillende mensenrechtencomités.  

Buitenlandse Zaken 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking 
De oproepen die door de DG HR/HRB-IOrg verspreid worden, zijn per 
definitie ‘gender-/vrouwvriendelijk’, aangezien deze opengesteld zijn voor 
alle militairen van een bepaalde doelgroep (vereisten veelal gebaseerd op 
competenties). 
Een vrouwelijke hoofdofficier van de Belgische Defensie is verkozen voor 
de functie van Chair Elect (vicevoorzitster) (juni 2015-juni 2017) en van 
Chair (voorzitster) (juni 2017 – juni 2019) voor het NCGP. 

Defensie 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Binnenlandse Zaken 
Een Belgische, vrouwelijke magistraat is rechter bij de Kosovo Specialist 
Chambers, speciaal tribunaal voor Kosovo (Den Haag) en Justitie 
ondersteunt o.a. de kandidatuur van een Belgische, vrouwelijke magistraat 
bij een internationaal hof. 

Justitie 

23.a Aanmoedigen van de Belgische vrouwelijke 
kandidaturen voor vredesmissies. 

Evolutie van het percentage Belgische vrouwen in vredesmissies.  
De cijfers van het BEL Gender Report 2015 tonen aan dat voor alle operaties 
het aantal vrouwen representatief is ten opzichte van hun 
vertegenwoordiging bij Defensie. Hierbij wordt geen positieve discriminatie 
gemaakt – de geschiktste man/vrouw wordt voor een functie genomen. In 
alle functies, ook voor die van bevelvoerende commandant, komen vrouwen 
in aanmerking. 

Defensie 
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23.b Aanmoedigen van vrouwen bij de federale politie 
om zich kandidaat te stellen voor civiele 
crisisbeheersingsmissies. 

Aanmoedigingsacties.  

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Binnenlandse Zaken-FEDPOL 
Aandeel mannen – vrouwen onder het personeel dat deelneemt aan civiele 
crisisbeheersingsmissies van de EU. 

 

2 vrouwen op een totaal van 10 mensen op EU missie in 2016. Binnenlandse Zaken-FEDPOL 
23.c Vrouwen aanmoedigen deel te nemen aan de 

‘basic generic training’ voorafgaand aan de 
uitzending voor een civiele 
crisisbeheersingsmissie. 

Aanmoedigingsacties.  
Vrouwen worden extra aangemoedigd om de voorbereidende training Basic 

Generic Training te volgen om deel te nemen aan civiele missies voor  
crisisbeheer. Een grotere pool van vrouwelijke experten zal hopelijk leiden 
tot groter aantal kandidaturen.  

Buitenlandse Zaken 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking 
In totaal hebben in 2016 voor de FOD Justitie, zeven kandidaten aan de 
Basic Generic Training deelgenomen, waaronder drie vrouwen. 

Justitie 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Binnenlandse Zaken-FEDPOL 
23.d Op internationaal niveau pleiten voor de 

participatie van een groter aantal vrouwen in 
vredesmissies en civiele 
crisisbeheersingsmissies. 

Ondernomen interventies.  
België ondertekende mee een non-paper om de EU crisismanagement 
structuren ertoe aan te zetten gender beter te mainstreamen in de missies en 
de voorbereidende documenten. In opvolging van deze non-paper werd 
intussen een Special Advisor on Gender aangesteld die de uitvoering van 
deze non-paper moet verzekeren. 

Buitenlandse Zaken 

De noodzaak tot een grotere deelname van vrouwen aan operaties is erkend 
door Defensie en geïntegreerd in het Actieplan Strategie, dat zich inzet om 
de rol van vrouwen in het vredesproces, DDR en SSR te accentueren in zijn 
bilaterale contacten. 

Defensie 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Binnenlandse Zaken 
24.a Consultaties met lokale vrouwen en 

vrouwenorganisaties systematiseren bij fact 
finding missions en deze informatie verspreiden 
via de betrokken partners. 

Consultaties.  
Niet van toepassing Defensie 

24.b Bij vredesprocessen die door België ondersteund 
worden aandacht vragen voor het opnemen van 
vrouwelijke mediatoren en onderhandelaars. 

Aantal en percentage van bemiddelaarsters, onderhandelaarsters en 
vrouwenorganisaties aanwezig bij formele en informele 
vredesonderhandelingen, met de steun van België.  

 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Buitenlandse Zaken 
Steun voor de deelname van vrouwen aan vredesonderhandelingen.  

België steunde het ‘Senior Women Talent Pipeline’ initiatief van de SG van 
de VN en maakt deel uit van de vriendengroep gender pariteit (zie vraag 22).  
België maakt daarnaast ook deel uit van de EU groep van vrienden van 
bemiddeling. Binnen deze vriendengroep pleit België er voor om actoren aan 
te moedigen om vrouwen in hun delegatie op te nemen. Ook in het kader van 
de herziening van VN Peace Operations review en de Peacebuilding review 

Buitenlandse Zaken 
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pleitte België ervoor om voldoende aandacht te besteden aan 
genderaspecten. 

24.c Op internationaal niveau pleiten voor het 
opnemen van meer vrouwen in delegaties die 
deelnemen aan onderhandelingen en processen 
van vrede en democratisering. 

Ondernomen interventies.  
Tijdens het open debat in de VNVR op 28 maart, dat handelde over de rol 
van vrouwen in conflictpreventie en -resolutie in Afrika, moedigde België in 
zijn tussenkomst de lidstaten van de VN aan om meer vrouwen te betrekken 
in vredesprocessen en aandacht te hebben voor de verschillende 
invalshoeken van resolutie 1325, met name preventie, participatie en 
bescherming. 
Op 25 oktober legde België een verklaring af tijdens het open debat in de 
VNVR over VVV ten voordele van enerzijds een hogere participatie van 
vrouwen in de politiek, het rechtswezen en vredesprocessen en anderzijds de 
strijd tegen straffeloosheid en terrorisme. De dag nadien organiseerde België 
met Costa Rica in de marge van dit jaarlijkse debat een side-event met als 
titel ‘Bottom up approaches to Women, Peace and Security – lessons 

learned from Iraq, Libya and Kenya’.  
België moedigde in zijn interventie tijdens het debat in de AVVN over 
Afghanistan op 17 november het land in kwestie aan om de strijd tegen elke 
vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes verder te zetten en benadrukte 
het belang van deelname van vrouwen aan het sociale, economische en 
politieke leven en processen van vredesopbouw. België heeft er ook over 
gewaakt dat vrouwenrechten en de uitvoering van resolutie 1325 opgenomen 
werden in de jaarlijkse resolutie over Afghanistan. 

Buitenlandse Zaken 

24.d Pleiten voor de consultatie van lokale vrouwen 
en vrouwengroepen bij de voorbereiding en 
bespreking van vredesmissies en civiele 
crisisbeheersingsmissies.  

Ondernomen interventies.  
Elke civiele crisisbeheer missie van de EU heeft een gender adviseur. Het is 
zijn of haar taak om ervoor te zorgen dat er aandacht is voor gender in de 
missie. België bepleit voor het behouden van dergelijke adviseurs en 
onderlijnt het belang van hun rol. 

Buitenlandse Zaken 

25.a De aanwezigheid van plaatselijke vrouwen 
aanmoedigen in het lokaal juridisch apparaat en 
binnen de politie en het leger. 

Ondernomen interventies.  
Op 25 oktober legde België een verklaring af tijdens het open debat in de 
VNVR over VVV ten voordele van enerzijds een hogere participatie van 
vrouwen in de politiek, het rechtswezen en vredesprocessen en anderzijds de 
strijd tegen straffeloosheid en terrorisme. De dag nadien organiseerde België 
met Costa Rica in de marge van dit jaarlijkse debat een side-event met als 
titel ‘Bottom up approaches to Women, Peace and Security – lessons 

learned from Iraq, Libya and Kenya’. 

Buitenlandse Zaken 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking 
Dit is een verantwoordelijkheid van de multinationale organisaties die SSR 
en DDR leiden binnen een bepaald crisisgebied. In zulke operaties 
waarbinnen de Belgische Defensie deelneemt, gebeurt dit ook. 

Defensie 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Binnenlandse Zaken-FEDPOL 
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Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Justitie 
25.b Steunen van initiatieven die gericht zijn op het 

versterken van de participatie van vrouwen in de 
besluitvorming op elk niveau (lokaal, regionaal 
en nationaal) in staten in fragiele situatie. 

Steun voor de participatie van vrouwen aan vredesonderhandelingen.  
Actie in Mali via de herlezing van het Vredesakkoord door het Belgische 
diplomatieke bureau vanuit een genderoptiek (zie punt 1.c hierboven).  
In Algerije is in het programma voor gedelegeerde samenwerking met UN 
Women een krachtlijn opgenomen voor specifieke interventie om deelname 
van vrouwen aan het beleid te bevorderen, met name door middel van een 
capaciteitsversterking van de vrouwen die verkozen zijn in het Parlement, en 
dit op nationaal, wilayal (staat gelijk aan departementaal) en lokaal niveau, 
zodanig dat vrouwen een echte invloed kunnen krijgen op het 
besluitvormingsproces en zodanig dat de wetten en beleidslijnen die worden 
aangenomen, meer aandacht hebben voor de genderdimensie.  
In Benin bevat het Indicatief Samenwerkingsprogramma 2013-2017 een 
duidelijke strategische richtlijn op het vlak van gender. Zo werd in de 
concentratiesector Landbouw een principeakkoord gesloten met alle 
landbouworganisaties om ervoor te zorgen dat de teksten die op  deze 
organisaties van toepassing zijn een effectieve vertegenwoordiging van 
vrouwen in de besluitvormingsorganen ervan garanderen. Vrouwen die in de 
landbouworganisaties werden verkozen, hebben opleidingen gekregen over 
gender en ontwikkeling, vrouwelijk leiderschap en retorische vaardigheden.  
Nog in Benin werd in het programma in de concentratiesector van de 
gezondheid de nadruk gelegd op de beschikbaarheid van kwalitatief 
verzorgend personeel in de gezondheidscentra (met name vroedvrouwen), op 
de vertegenwoordiging van vrouwen in het verenigingsleven, op het overleg 
tussen de diverse actoren van de Plaatselijke Gezondheidssystemen en op de 
ontwikkeling van een systeem voor dataverzameling met aandacht voor 
gender.  
In Afghanistan wordt een meerjarenprogramma (2014-2017), dat wordt 
uitgevoerd door UN Women, gefinancierd via de begrotingsallocatie 
Maatschappijopbouw. Een van de drie pijlers van het programma heeft 
betrekking op de deelname van vrouwen aan het beleid.  
In Palestina zijn initiatieven van dit type opgenomen in het sectorale 
programma Lokaal Bestuur van het bilaterale samenwerkingsprogramma. 
Zie ook het project dat net werd ondertekend in Palestina en dat wordt 
gefinancierd via de begrotingsallocatie Maatschappijopbouw: het betreft hier 
een samenwerking tussen UN Habitat en UN Women rond ruimtelijke 
ordening in Gaza dat vrouwen en jonge meisjes bij het project wil betrekken.  

Ontwikkelingssamenwerking 

25.c Steunen van lokale vrouwennetwerken en –
organisaties om hun juridische, economische, 
politieke en sociale capaciteiten te versterken. 

Geleverde steun.  
In Palestina wordt deze steun georganiseerd in het kader van de bilaterale 
samenwerking en in het kader van de indirecte samenwerking met Belgische 
spelers uit de non-gouvernementele samenwerking.  

Ontwikkelingssamenwerking 
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25.d Aanmoedigen van lokale verwezenlijkingen 
geënt in het maatschappelijke middenveld, 
gericht op een betere socio-economische 
participatie van vrouwen. 

Projecten of programma’s die bijdragen aan de gendergelijkheid.  

In DRC worden 4 Programma's ter ondersteuning van het technisch 
onderwijs en de beroepsopleiding georganiseerd in verschillende provincies 
(Hoog-Katanga, Tshopo, Oost-Kasai, Mongala, Zuid-Ubangi). De 
programma's willen ondernemerschap steunen bij jonge meisjes die 
uitstekende schoolresultaten halen, opleidingsbeurzen toekennen aan meisjes 
uit het 3e tot 6e jaar van de middelbare school. Meer bepaald heeft de steun 
betrekking op de omkadering, begeleiding en informele opleiding van 
tienermoeders op het gebied van verwerking en verhandeling van 
landbouwproducten (fruit en groenten).  
Nog in DRC voert de ngo Le Monde selon les Femmes, via de financiering 
van de directie Civiele Maatschappij (D3), een project uit rond vrouwelijk 
leiderschap in de landbouwsector en de strijd tegen seksueel geweld in Oost-
Kasai en in Kinshasa. Het project beoogt in het bijzonder de 
capaciteitsversterking van het Comité National Femme et Développement, 
een netwerk van vrouwenverenigingen in DRC die de genderbenadering 
promoot.  
In Marokko omvat het programma voor bilaterale samenwerking dat in mei 
jongstleden werd ondertekend, in Programma 3 een krachtlijn die de 
ontwikkeling van ondernemerschap bij vrouwen en jongeren wil 
ondersteunen, in samenwerking met het Departement Tewerkstelling en het 
Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences. Het 
programma zal zich baseren op de resultaten van het Min Ajliki-project en 
zal worden uitgevoerd in samenwerking met de BTC. 
Nog in Marokko zijn de organisaties uit de civiele samenleving al actief op 
het vlak van sociaaleconomische samenwerking. Zo ontplooit de ngo 
Solidarité Socialiste er haar actieprogramma, waarbij de aandacht van de 
organisatie vooral uitgaat naar de mannelijke én vrouwelijke burgers uit de 
volkswijken en hun beslommeringen. De strategieën die ten uitvoer worden 
gelegd, willen de ongelijkheid ten aanzien van vrouwen en kinderen 
verkleinen, een minimaal sociaal vangnet creëren, met bijzondere nadruk op 
toegang tot de gezondheidszorg, de arbeidsomstandigheden en toegang tot 
een inkomen verbeteren voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zoals 
vrouwen die aan thuiswerk doen. De ngo werkt met name samen met 
AFAQ.  
Op het vlak van ondernemerschap bij vrouwen is de Association pour la 
Promotion de l'Enseignement et de la Formation à l'Etranger samen met de 
lokale Marokkaanse partners actief in verschillende regio's in Marokko. Er 
wordt gewerkt rond bewustmaking op het vlak van ondernemingsgeest, 
ondernemersvaardigheden van vrouwen of participatief beheer binnen het 
programma.  
We willen er verder op wijzen dat de ngo Oxfam-Solidariteit met 

Ontwikkelingssamenwerking 
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financiering van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Peru, El 
Salvador, Guatemala en Cuba activiteiten uitvoert die allemaal sterk de 
nadruk leggen op sociaaleconomische participatie van vrouwen en op 
capaciteitsversterking op dit vlak. 
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DOELSTELLING 5. Steun voor de uitvoering van resolutie 1325 en het nationale actieplan 

N° ACTIELIJNEN STAND VAN ZAKEN DEPARTEMENTEN 
26.a Opstellen van een Belgisch NAP voor de 

toepassing van resolutie 1325. 
Aannemen van het NAP.  
Het NAP werd voorgesteld op de Ministerraad in juli 2013. Vanaf midden 
2016 werd de voorbereiding voor het derde NAP aangevat. 

Buitenlandse Zaken 
Ontwikkelingssamenwerking 
Defensie 
Binnenlandse Zaken 
Justitie 
Gelijke Kansen 

26.b Steun verlenen aan de administraties en 
strategische cellen via het aanbieden van 
expertise met betrekking tot gender. 

Verleende expertise.  

Twee leden van het Instituut zetelen in de ‘Adviesraad Gender en 
Ontwikkeling’, respectievelijk als lid en als plaatsvervangend lid. 
In het kader van de rapportage 2015 heeft het IGVM aan de verschillende 
departementen suggesties gedaan in verband met mogelijke acties ter 
uitvoering van de verschillende engagementen in het NAP. 
In het kader van de ‘Basic Generic Training on Civilian Crisis Management’ 
werkte het IGVM de modules ‘Gender and Peacebuilding’ en ‘Women in 

Armed Conflict’ uit. Een lid van het IGVM gaf deze modules op 26 oktober 
2016. 
In 2016 heeft het IGVM bijstand verleend aan verschillende betrokken 
administraties en beleidscellen in het kader van het NAP 1325 of daaraan 
gelinkte onderwerpen. 
Met het oog op de uitwerking van een derde NAP 1325 heeft het IGVM een 
analyse uitgevoerd van de opvolgresoluties en andere relevante documenten 
die publiek gemaakt zijn na de aanname van het tweede NAP. 

Gelijke Kansen 

26.c Goede praktijken, aanbevelingen en ‘lessons 
learned’ verspreiden en overnemen. 

Ondernomen interventies.  
Belgische deelname aan de workshop ‘National Action Plans: Challenges 

and Opportunities’, georganiseerd door het Nederlandse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, EDEO, EPLO en WO=MEN (Amsterdam, 7 maart) 
voor EU lidstaten. Doel van de workshop was kennis en ‘lessons learned’ uit 
te wisselen over de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van nationale 
actieplannen VVV.  

Buitenlandse Zaken 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking - 
Er is binnen ACOS O&T een geïnstitutionaliseerd proces van ‘Lessons 

Identified, Lessons Learned’ waarbij ook de genderthematiek aan bod komt. 
In het kader van het NCGP: het thema van 2016 was “How the NATO and 

Partner community can strengthen military leadership and accountability to 

implement a gender perspective” en er was een Belgische deelname van 4 
personen. 

Defensie 
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Indien het gaat om personeel van Defensie zijn de gebruikte 
informatiekanalen het intranet, e-News, het personeelsblad ‘Dbriefing’, het 
jaarverslag van DG HR en de website ‘Diversiteit’. 
Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Binnenlandse Zaken 
Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Justitie 
Het IGVM nam o.a. deel aan de vergaderingen van de ‘EU Informal Task 

Force on UNSCR 1325’ in juli en oktober 2016 en deelde de verslagen en 
documentatie met de bij het NAP 1325 betrokken departementen. 

Gelijke Kansen 

27. Opstellen van of steun verlenen aan 
sensibiliseringsacties met betrekking tot resolutie 
1325. 

Sensibiliseringsacties.   
Tijdens het open debat in de VNVR op 28 maart, dat handelde over de rol 
van vrouwen in conflictpreventie en -resolutie in Afrika, moedigde België in 
zijn tussenkomst de lidstaten van de VN aan om meer vrouwen te betrekken 
in vredesprocessen en aandacht te hebben voor de verschillende 
invalshoeken van resolutie 1325, met name preventie, participatie en 
bescherming. Zie ook andere interventies en organisatie van evenementen 
onder punt 14 a.  
Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, nodigde de Minister van 
Buitenlandse Zaken alle vrouwelijke ambassadeurs uit die bij de koning  
geaccrediteerd zijn en de medewerksters van zijn kabinet, als teken van het 
belang dat de Minister hecht aan de rol van vrouwen in de diplomatie. UN 
Women, het IGVM, het Federaal Migratiecentrum Myria en het 
Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia kregen die dag tevens de kans om 
zich aan de aanwezigen voor te stellen. In een internationale hoofdstad als 
Brussel worden deze instellingen regelmatig voorgesteld als rolmodellen 
voor bezoekende delegaties van over de hele wereld. N.a.v. deze dag werd 
tevens een perscommuniqué verspreid.  

Buitenlandse Zaken 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking 
Het IGVM stuurde midden 2016 de rapportage over de uitvoering van het 
NAP rond resolutie 1325 in 2015 door aan het Parlement. 
Het IGVM zette zijn steun verder aan het Belgisch Actieplatform 1325, een 
samenwerkingsverband van organisaties die resolutie 1325 ondersteunen en 
pleiten voor de concrete uitvoering hiervan. Op 15 december 2016 werd in 
de Senaat voor de vijfde keer de ceremonie ‘Vredesvrouwen’ georganiseerd: 
vrouwen die resolutie 1325 ondersteunen of deze op het terrein uitvoeren 
hebben er de titel ‘Vredesvrouw’ ontvangen. Het IGVM heeft financiële en 
logistieke steun voor de organisatie van deze ceremonie aangeleverd. 
Verschillende organisaties die structurele werkingssubsidies krijgen van het 
IGVM werken ook rond het thema ‘Vrouwen, vrede en oorlog’.  

Gelijke Kansen 

28.a Toevoegen van een hoofdstuk ‘Vrouwen, Vrede 
en Veiligheid’ aan de vragenlijst inzake de ‘Code 
of Conduct on politico-military aspects of 
Security’ van de OVSE. 

Toevoeging hoofdstuk.   
Ook in 2016 verstrekte België een antwoord op een aantal bijkomende 
vragen met betrekking tot de problematiek VVV, overeenkomstig de 

Buitenlandse Zaken 
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verbintenis in die zin van alle EU-lidstaten, Canada en IJsland d.d. 13 juli 
2011. 

28.b Ondersteunen van initiatieven om het thema van 
resolutie 1325 op de agenda van de OVSE te 
houden. 

Ondernomen interventies.  
Blijvende steun van België aan het ‘OSCE-wide action plan on Women, 

Peace and Security’ en actieve deelname aan en rapportage over 
veiligheidsdialogen over UNSCR 1325  in het Forum for Security 

Cooperation.  
België nam op 18 november deel aan de OVSE Conferentie over VNVR 
resolutie 1325 in Berlijn.  

Buitenlandse Zaken 

28.c Samenwerken met de NAVO en ondersteunen 
van de opstelling en uitvoering van hun actieplan 
en indicatoren voor resolutie 1325. 

Ondernomen interventies.   
Bij de NAVO ondersteunt België het werk van de SVSG voor VVV, Marriët 
Schuurman, via interventies tijdens officiële vergaderingen en door de 
deelname aan de informele werkgroep “Vrienden van 1325”, die de 
integratie van de VVV agenda steunt in het NAVO beleid. In 2016 heeft 
België bij de NAVO actief deelgenomen aan de onderhandelingen voor de 
herziening van een actieplan VVV voor de periode 2016-2018 en heeft mee 
geijverd voor het opnemen van een paragraaf over resolutie VVV in de nota 
van de NAVO-top in Warschau. België heeft tevens meegewerkt aan de 
uitwerking van richtlijnen over de operationalisering van resolutie 1325 op 
het vlak van wapencontrole. België heeft tevens steun tweemaal (een eerste 
keer in april  en een tweede keer in november-december) verleend aan de 
organisatie van een workshop in het Egmontpaleis over dit laatst vermelde 
onderwerp. Zie ook 18.c.  

Buitenlandse Zaken 

28.d Aanmoedigen en steunen van de toepassing van 
resolutie 1325 en de vervolgresoluties door 
internationale en regionale organisaties. 

Ondernomen interventies.  
België pleit op multilaterale fora en in bilaterale onderhouden voor de 
uitvoering van de resoluties VVV d.m.v. een nationaal actieplan.  

Buitenlandse Zaken 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking 
ACOS Strat volgt de werkzaamheden in het kader van resolutie 1325 in de 
verschillende internationale en regionale organisaties waarbij België 
aangesloten is, zodat ze Defensie kan laten genieten van de resultaten en 
teneinde in staat te zijn om de lessen van deze werkzaamheden binnen het 
Belgisch defensiebeleid ten uitvoer te leggen. 

Defensie 

28.e Binnen de EU pleiten voor een versterking van 
de inspanningen met betrekking tot de uitvoering 
van resolutie 1325, met inbegrip van het 
Gemeenschappelijk Veiligheids- en 
Defensiebeleid, en het bijstaan van de EEAS in 
deze taak. 

Ondernomen interventies.  

België neemt actief deel aan de vergaderingen van de EU Task Force over 
resolutie 1325.   

Buitenlandse Zaken 
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28.f De toepassing van resoluties 1325, 1820, 1960, 

1888 en 1889 blijven vragen bij alle 
vredesmissies en civiele 
crisisbeheersingsmissies, zowel bij de 
voorbereiding als bij de uitvoering.  

Ondernomen interventies.  

Zie EU non-paper over Gender, Peace and Security (antwoord vraag 23d).  Buitenlandse Zaken 
Defensie blijft de toepassing eisen van UNSCR 1325 en volgende bij de 
planning en uitvoering van haar missies in het kader van NAVO- en VN-
mandaten, evenals voor nationale operaties en interventies. 

Defensie 

29.a Via de diplomatie en 
ontwikkelingssamenwerking pleiten voor de 
toepassing van resolutie 1325 in landen die zich 
in een fragiele situatie bevinden. 

Ondernomen interventies.  
België pleit op multilaterale fora en in bilaterale onderhouden voor de 
uitvoering van de resoluties VVV d.m.v. een nationaal actieplan. 

Buitenlandse Zaken 

Het Nationale Actieplan 1325 van Palestina werd in augustus 2016 
gelanceerd. Het Belgische diplomatieke bureau in Palestina is actief via de 
EU Gender Working Group en wil meewerken aan de integratie van het 
Palestijnse NAP 1325 in de bestaande nationale plannen, en eveneens in het 
gezamenlijke programma van de EU.  

Ontwikkelingssamenwerking 

29.b De partnerlanden stimuleren om een NAP te 
ontwikkelen en deze landen bijstaan in de 
daadwerkelijke toepassing van hun NAP. 

Landen die steun ontvangen met betrekking tot nationale actieplannen of 
ander nationaal beleid en gebruikte instrumenten.  

 

België pleit op multilaterale fora en in bilaterale onderhouden voor de 
uitvoering van de resoluties VVV d.m.v. een nationaal actieplan. 

Buitenlandse Zaken 

In het kader van het nieuwe programma voor bilaterale samenwerking dat 
België en Mali in juni 2016 ondertekenden, zal UN Women in 
samenwerking met het Malinese ministerie van de Vooruitgang van de 
Vrouw, het Kind en het Gezin een programma voor gedelegeerde 
samenwerking ten uitvoer leggen. Het gaat om het Steunprogramma voor de 
invoering van resolutie 1325 in het Vredesproces in Mali.  
In DRC is in het programma voor bilaterale samenwerking een component 
opgenomen met als titel Steun aan de rechten en participatie van Congolese 
vrouwen in het kader van resolutie 1325. Die wordt op dit moment 
uitgevoerd en omvat onder andere de volgende activiteiten: de vulgarisering 
van de nationale juridische instrumenten om vrouwen beter te betrekken bij 
het proces van conflictoplossing; de capaciteitsversterking van 
leidinggevende vrouwen in onderhandelingen (om de besluitvorming te 
beïnvloeden); de creatie en stimulering van een kader voor overleg tussen de 
vertegenwoordigers van de vrouwenverenigingen en de nationale en 
provinciale overheden om rekening te houden met gender in het instrument 
dat wordt gehanteerd om over de vrede te onderhandelen en deze te 
bewaren; de invoering van een Nationaal Secretariaat van 1325 en de 
opleiding van de leden ervan; technische ondersteuning van de Commission 
Electorale Nationale Indépendante om de participatiegraad van vrouwen bij 
de werving in de pilootsite van Noord-Ubangi op te voeren. 

Ontwikkelingssamenwerking 
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30. Steunen van het werk rond 1325 van het ‘NATO 

Office on Gender Perspectives’. 
Ondernomen interventies.  
Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Buitenlandse Zaken 
De huidige ‘Chair Elect’ van het NCGP 2015-2017 en dus het 
voorzitterschap 2017-2019 wordt door België waargenomen. Luitenant-
kolonel SBH D’Hert staat in nauw contact met de Sectie Transversaal van 
ACOS Strat voor de realisatie van haar mandaat. 
ACOS Strat heeft het woord genomen tijdens de conferentie van het NCGP 
2016 en heeft de volgende elementen naar voren gebracht:  
• de nood aan vooruitgang op het gebied van de promotie van vrouwen 

op beslissing nemende posities binnen de militaire structuur, zonder 
echter in de fout te vallen van positieve discriminatie; 

• een gecoördineerde actie betreffende strategische communicatie, 
onderwijs, vorming en in de ontwikkeling van het wervingsbeleid; 

• de doelstellingen kunnen enkel door middel van een inclusief 
leadership bereikt worden. Het voorbeeld moet van het 
topmanagement komen. 

Defensie 

31. Steunen van verticale acties en/of specifieke 
acties inzake resolutie 1325, waarbij vooral 
aandacht gegeven wordt aan kwetsbare 
vrouwengroepen.  

Projecten of programma’s die bijdragen aan gendergelijkheid in staten die 
zich in een fragiele situatie bevinden. 

 

Geen specifieke acties ondernomen in 2016. Ontwikkelingssamenwerking 

32. De aandacht vestigen op de uitvoering van 
resolutie 1325 bij de coördinatie van donoren in 
partnerlanden en, naast de bestaande 
gendercoördinatie, een versterking vragen van de 
coördinatie inzake de toepassing van resolutie 
1325. 

Ondernomen interventies.  
Het Nationale Actieplan 1325 van Palestina werd in augustus 2016 
gelanceerd. Het Diplomatiek Bureau van België in Palestina is actief via de 
EU Gender Working Group en wil meewerken aan de integratie van het 
Palestijnse NAP 1325 in de bestaande nationale plannen, en eveneens in het 
gezamenlijke programma van de EU.  

Ontwikkelingssamenwerking 
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DOELSTELLING 6. Opvolging, rapportering en monitoring 
33. Vanaf 2015 jaarlijks rapporteren over de 

geboekte vooruitgang voor elke actielijn en elk 
opvolgingsinstrument. 

Aan het Parlement overgemaakte rapporten.  
Midden 2016 stuurde het IGVM de rapportage over 2015 door naar het 
Parlement.  
In augustus 2016 stuurde het IGVM de betrokken departementen de vraag 
om hun bijdragen voor het tweede rapport tegen midden oktober 2016 door 
te sturen. Op basis van deze bijdragen stelde het IGVM het derde rapport 
voor het Parlement op. 

Gelijke Kansen (coördinatie) 

Bijdrage ontvangen op 28/11/2016. Buitenlandse Zaken 
Bijdrage ontvangen op 14/11/2016. Ontwikkelingssamenwerking 
Bijdrage ontvangen op 21/11/2016. Defensie 
Bijdrage ontvangen op 24/11/2016. Binnenlandse Zaken 
Bijdrage ontvangen op 10/11/2016. Justitie 

34. Verzekeren van de uitwisseling van informatie, 
de netwerking van de in België beschikbare 
genderexpertise en het overleg met het 
maatschappelijke middenveld, in elk geval in het 
midden en aan het einde van de periode die het 
NAP beslaat. 

Organisatie van twee evenementen van rapportering en overleg.  

Het tweede overlegmoment met het maatschappelijk middenveld vond plaats 
op 14 oktober 2016. Het werd georganiseerd door de FOD Buitenlandse 
Zaken, in samenwerking met de andere betrokken Federale 
Overheidsdiensten. 

Buitenlandse Zaken 
(coördinatie) 
Ontwikkelingssamenwerking 
Defensie 
Binnenlandse Zaken 
Justitie 
Gelijke Kansen 

35. De uitwisseling van informatie verzekeren en het 
maatschappelijke middenveld uitnodigen deel te 
nemen aan de opvolging door te rapporteren over 
elementen doorgegeven door lokale organisaties 
die deel uitmaken van hun netwerk, in het 
bijzonder lokale organisaties in partnerlanden 
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

Uitnodigingen en resultaten.   
In Mali heeft België als medevoorzitter van de Werkgroep Gender van de 
donorlanden regelmatig contact met de Malinese civiele samenleving, 
waarmee ze informatie over hun respectieve activiteiten uitwisselt. 

Ontwikkelingssamenwerking 

36. Antwoorden op vragen voor input over de 
opvolging van de EU-indicatoren betreffende 
resolutie 1325. 

Verstrekte informatie.  
België heeft de vragenlijst voor EU Lidstaten over de opvolging van de EU-
indicatoren in de periode 2013-2015 ingevuld. 

Buitenlandse Zaken 

37. Antwoorden op vragen voor input van het VN-
Secretariaat betreffende de opvolging van 
resolutie 1325. 

Verstrekte informatie.  
België heeft een bijdrage geleverd voor het rapport van de VN SG over de 
vooruitgang in de tenuitvoerlegging van VNVR resolutie 1325, zoals 
gevraagd in VNVR resolutie 2242 (2015).  

Buitenlandse Zaken 
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3. Conclusie  

 
De uitwerking en goedkeuring van een tweede NAP inzake resolutie 1325 van de VNVR was een teken van het blijvende engagement 
van het Belgische federale niveau om te werken aan de uitvoering van deze resolutie. De matrixstructuur van het NAP gaf dan weer 
blijk van de wil om deze uitvoering zo concreet mogelijk te maken. 
 
Engagementen en blijken van goede wil zijn natuurlijk slechts de eerste stap. Het komt er op aan om concrete acties te voeren die 
moeten leiden tot de verwezenlijking van deze engagementen, tot de uitvoering van resolutie 1325 en tot het uiteindelijke doel: de 
verbetering van de situatie van vrouwen en meisjes in situaties van gewapend conflict en vredesopbouw. 
 
Hoewel er niet voor alle actielijnen concrete initiatieven weergegeven konden worden, geeft deze rapportage in ieder geval aan dat er 
heel wat concrete acties uitgevoerd zijn. Zowel op het niveau van de ondersteuning en versterking van het internationale, normatieve 
kader inzake vrouwenrechten, als op het niveau van de integratie van de genderdimensie werden er door de betrokken departementen 
verschillende initiatieven genomen. Ook het beleid inzake de bescherming van vrouwen en meisjes tegen geweld en dat inzake de 
deelname van vrouwen aan vredesprocessen en processen van vredesopbouw werd verder uitgebouwd. Ten slotte werden er ook 
sensibiliseringsacties en uitwisselingen van goede praktijken inzake de uitvoering van resolutie 1325 georganiseerd en kan deze 
rapportage op zich gezien worden als een resultaat van de monitoring van het NAP. 
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Bijlage 1: Afkortingen  
 
ACOS IS: Stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid van het Ministerie van Landsverdediging 

ACOS O&T: Stafdepartement Operaties en Training van het Ministerie van Landsverdediging 

ACOS Strat: Stafdepartement Strategie van het Ministerie van Landsverdediging 

AVVN: Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

BGV: Bevel Grondgebied te Verlaten 

BIVR: Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister 

BTC: Belgische Technische Coöperatie 

CEDAW: Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen 
van discriminatie tegen vrouwen)  

CGVS: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

CHOD: Chief of Defense (Chef Defensie) 

CIMIC: Civil Military Co-operation (Burgerlijk-militaire samenwerking) 

CSW: Commission on the Status of Women (Commissie voor de Status van de Vrouw) 

DDR: Disarmament, Demobilization and Reintegration (Ontwapening, Demobilisatie en Reïntegratie) 

DG BudFin: Algemene Directie Budget en Financiën van het Ministerie van Landsverdediging 

DG Com: Algemene Directie Communicatie van het Ministerie van Landsverdediging 

DG Fmn: Algemene Directie Vorming van het Ministerie van Landsverdediging 

DG HR: Algemene Directie Human Resources van het Ministerie van Landsverdediging 

DG HR/HRB-IOrg: Algemene Directie Human Resources/Divisie Beheer/Intergeallieerde Organisaties van het Ministerie van  
Landsverdediging  

DG JM/LEGAD-Ops: Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling/Divisie Juridische Adviezen van het Ministerie van  
Landsverdediging 

DG JM/LITIG: Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling/Divisie Geschillen van het Ministerie van Landsverdediging 
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DG MR: Algemene Directie Material Resources van het Ministerie van Landsverdediging 

DRC: Democratische Republiek Congo 

DVZ: Dienst Vreemdelingenzaken 

EEAS: European External Action Service (Europese Dienst voor Extern Optreden) 

EU: Europese Unie 

EUTM: EU Training Mission (EU Trainingsmissie) 

EVDB: Europees Veiligheids- en Defensiebeleid 

Fedasil: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers 

FEDPOL: Federale Politie 

FOD: Federale Overheidsdienst 

FSC: Forum for Security Cooperation 

FYROM: Former Yugoslav Republic of Macedonia (Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) 

GENAD: Gender Advisor 

GFA: Gender Field Advisor 

GFP: Gender Focal Point 

HR: Human resources 

ICPD: International Conference on Population and Development (Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling) 

Info Ops Gp: Information Operations Group van het Ministerie van Landsverdediging 

IGVM: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 

MRR: Mensenrechtenraad 

NAP: Nationaal Actieplan 

NAVO: Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 

NATO: North Atlantic Treaty Organisation (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) 

NCGP: NATO Committee on Gender Perspectives 
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NGO: Niet-gouvernementele organisatie   

OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  

OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van 
de mens) 

OSCE : Organisation for Security and Co-operation in Europe (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) 

OTAN: Organisation du traité de l'Atlantique Nord  

OVSE: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 

PBC: Peacebuilding Commission (Commissie Vredesopbouw)  

PKO: Peacekeeping Operations (Vredesoperaties) 

SG: Secretaris-generaal 

SRGR: Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 

SRVN: Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties 

SSR: Security Sector Reform (Hervorming van de veiligheidssector) 

SVSG: Speciale Vertegenwoordiger-ster van de Secretaris-Generaal  

UN: United Nations (Verenigde Naties) 

UNDP: United Nations Development Programme (VN Ontwikkelingsprogramma) 

UNFPA: United Nations Population Fund (VN Bevolkingsfonds) 

UN Habitat: United Nations Human Settlements Programme (VN Programma voor Menselijke Nederzettingen) 

UNHCR: Office of the United Nations High for Refugees (Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen) 

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime (VN Bureau voor Drugs en Misdaad) 

UNSCR: United Nations Security Council Resolution (Resolutie van de VN-Veiligheidsraad) 

UN Women: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (Entiteit van de Verenigde Naties voor 
Gendergelijkheid en de Empowerment van Vrouwen) 

UPR: Universal Periodic Review (Universeel Periodiek Onderzoek) 
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VN: Verenigde Naties 

VNVR: VN Veiligheidsraad 

VVV: Vrouwen, Vrede en Veiligheid 


