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Deze digitale brochure is het  resultaat van een gezamenlijke actie ter gelegenheid van de verkiezingen
van 26  mei 2019. Op uitnodiging van Amazone vzw-asbl verleenden de volgende verenigingen hun
medewerking: Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB), ella vzw, Europese
Vrouwenlobby (EWL), Furia vzw, Synergie Wallonie, Vrouwenraad en Wereldvrouwenmars (WVM). 
 
Met dank aan Dominique De Vos, bestuurslid van Amazone, om deze actie te initiëren.
 
Redactie en vertaling: Documentatiecentrum Genderbeleid Amazone asbl-vzw.
 

Lay-out: Piktochart en Amazone vzw-asbl

Amazone, kruispunt gendergelijkheid
Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
www.amazone.be

Met de steun van:

het Brussels Hoodstedelijk Gewest, de Fédération Wallonie-Bruxelles en het Waals Gewest

 

 

Amazone vzw-asbl geniet de steun van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
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http://www.piktochart.com/
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“Not One Single
Country
Has Achieved
Gender Equality”
Phumzile Mlambo-Ngcuka
Directr ice  van UN Women
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Agenda 2030 van de Verenigde Naties legt 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (DOD’s) vast die Lidstaten
moeten realiseren tegen 2030. De vijfde DOD is gendergelijkheid. Maar evenzeer onderstrepen de Verenigde
Naties het belang van de integratie van een genderaspect in alle werkzaamheden van de Agenda 2030 en
erkennen zo de hoogdringendheid om wereldwijd gendergelijkheid te realiseren.

Zoals in elke sociale beweging is ook de signatuur van vrouwenverenigingen divers en organisaties leggen eigen
accenten. Enkele eisen zijn nochtans zo fundamenteel dat zij gedragen worden door links en rechts, door
koepels en activisten en taalbarrières overwinnen.

Vrouwenverenigingen werken niet in een vacuüm en er is een lange weg afgelegd. Gelijkheid v/m is erkend als
een grondrecht en zowel regionaal, nationaal, Europees als internationaal is er een gedegen arsenaal aan
strategieën, beleidsmaatregelen en wetten ontwikkeld om dit recht te vrijwaren. Het is binnen dit wettelijk en
beleidskader dat de vrouwenbeweging haar analyse op scherp stelt en vraagt dat het beleid dit kader dat garant
staat voor vooruitgang respecteert. We moeten echter vaststellen dat er tot op de dag van vandaag geen enkel
land in slaagde om volledige v/m-gelijkheid te bereiken.

Deze brochure wil ook de expertise van de vrouwenbeweging aan bod laten komen. Het waarborgen van de
rechten van vrouwen en het bereiken van gendergelijkheidsdoelen vereist dat moedige politieke maatregelen
worden genomen op basis van de kennis en ervaring van vrouwenverenigingen.

Om deze fundamentele eisen duidelijk te maken startten de Vrouwenraad, ella vzw, Furia vzw, de
Wereldvrouwenmars, de Europese Vrouwenlobby, de Conseil des femmes francophones de Belgique en
Synergie Wallonie, op initiatief van Amazone vzw, een overleg dat resulteerde in de formulering van 4 x 3
speerpunten, die de verschillende bestuursniveaus doorkruisen.

De verkiezingen van 26 mei 2019 kunnen wel eens de verkiezingen van de laatste kans zijn. Zij moeten een
wetgevende macht installeren die werk maakt van een transitie naar duurzaamheid voor het te laat is. De tijd
dringt en ondertussen groeit de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in België en Europa.

Met het oog op een egalitaire en inclusieve samenleving laten de vrouwenverenigingen hun stem horen in het
politieke debat naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019. Als actoren in een proces van
democratische besluitvorming delen zij hun analyses en aanbevelingen met het oog op een beter beleid. Geen
duurzame samenleving zonder werkelijke gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Daarom vragen de Vrouwenraad, ella vzw, Furia vzw, de Wereldvrouwenmars, de Europese Vrouwenlobby, de
Conseil des femmes francophones de Belgique en Synergie Wallonie met aandrang dat het beleid de nodige
politieke moed zou betonen om het tij te keren. Dat het toekomstige beleid rekening houdt met hun
aanbevelingen is een must om een duurzame toekomst te verzekeren voor iedereen.

Samen met politici en politicae, de vrouwenbeweging en heel het maatschappelijk middenveld moeten we
gaan voor een maatschappelijk project dat op een evenwichtige manier rekening houdt met de 51% vrouwen in
ons land. Alleen zo wordt de transitie naar duurzaamheid een feit.
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Conseil des femmes francophones de Belgique asbl, www.cffb.be
 
De Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB) is de
pluralistische koepel van een vijftigtal vrouwenverenigingen en
individuele leden, die zij samenbrengt en vertegenwoordigt bij het
middenveld en beleid.

ella, kenniscentrum gender en etniciteit, www.ellavzw.be
 
Ella is het kenniscentrum gender en etniciteit dat actief werk maakt
van kruispuntdenken in de vrouwenbeweging, in het allochtone
middenveld, in het onderwijs, in de sociale en welzijnssector.

Europese Vrouwenlobby, www.womenlobby.org
 
De Europese Vrouwenlobby (EWL) is de grootste koepelorganisatie
van vrouwenverenigingen in Europa en vertegenwoordigt meer dan
2000 organisaties uit de verschillende lidstaten en kandidaat-lidstaten
en 19 Europese organisaties die de diversiteit van vrouwen en meisjes
weerspiegelen.
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Furia, www.furiavzw.be
 
Furia is de feministische denktank en actiegroep die ijvert voor een
solidaire en meer gelijke samenleving en jaarlijks op 11 november de
Nationale Vrouwendag organiseert.

http://www.cffb.be/
http://www.ellavzw.be/
http://www.womenlobby.org/
http://www.furiavzw.be/
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Vrouwenraad, www.vrouwenraad.be
 
De Vrouwenraad is de overkoepelende organisatie van een veertigtal
verenigingen die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen
in een interculturele samenleving in Vlaanderen en Brussel.

Synergie Wallonie, www.synergie-wallonie.org
 
Synergie Wallonie is de spreekbuis voor gelijke kansen v/m in
Wallonië. Hun leden zijn voornamelijk beroepsactieven die willen
werken aan de empowerment van vrouwen in Wallonië.
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Wereldvrouwenmars, www.wereldvrouwenmars.be
 
De Wereldvrouwenmars (WVM) is een netwerk van acties over heel
de wereld tegen armoede en voor de herverdeling van de rijkdom,
tegen geweld en voor de integriteit van vrouwen. In België bestaat de
WVM uit Frans- en Nederlandstalige verenigingen en de coördinatie
wordt waargenomen door Le monde selon les femmes.

Amazone asbl-vzw, www.amazone.be
 
Amazone asbl-vzw, kruispunt gendergelijkheid, ondersteunt
vrouwenverenigingen en actoren voor gendergelijkheid sinds 1995.
De vzw stimuleert de samenwerking tussen het middenveld, het
beleid en de academische wereld met het oog op een reële v/m-
gelijkheid.

DE VERENIGINGEN (2/2)

http://www.vrouwenraad.be/
http://www.synergie-wallonie.org/
http://www.wereldvrouwenmars.be/
http://www.amazone.be/


08

“Civil society, particularly women’s
organizations, play a key role in
holding governments accountable
for the full implementation of and
compliance with international
norms and standards on gender
equality and women’s
empowerment. Inclusive processes
and structures are needed for
women’s civil society organizations
—from grassroots to regional and
international levels—to effectively
participate in the implementation
and monitoring of the post-2015
development agenda and UN
Women will advocate for this
tirelessly and at the highest levels.”

Lakshmi Puri
Onder-secretaris-generaal van de Verenigde Naties en
onderdirecteur van UN Women



4 x 3

SPEERPUNTEN
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“Without women's
full inclusion at the
decision making
table, we cannot
have any healthy
decision making
that is good for
men and women
alike.”
Zainab Salbi 

 Schrijfster, stichtster van Women for Women International
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Vrouwen maken de helft van de
Belgische bevolking uit. België moet dus gaan
voor een 50/50 vertegenwoordiging van
vrouwen en mannen in de besluitvorming: in
de politiek, in de openbare besturen en in  het
bedrijfsleven.

Dezelfde kansen voor
vrouwen en mannen 1

Sekseongelijkheid wordt nog versterkt
door  andere discriminatiegronden zoals
sociale klasse, etniciteit, handicap, leeftijd of
seksuele voorkeur. Een gelijkekansenbeleid
die naam waardig houdt rekening met de som
van deze factoren.

Geen efficiënt gendermainstreamingsbeleid
zonder:

een minister voor gelijke kansen  op elk
bestuursniveau,  verantwoordelijk voor de
coördinatie van een actieplan  gender-
mainstreaming,
een begroting op basis van het principe van
gender budgeting,
genderstatistieken en –indicatoren.

Hokjesdenken vermijden

Met de juiste instrumenten aan de  slag

1 x 1

1 x 2

1 x 3

IN  CIJFERS
 
Vrouwen en besluitvorming

vrouwen in uitvoerende
functies op federaal
niveau

Politieke besluitvorming
Legislatuur 2014-2019

vrouwen in uitvoerende
functies op
de regionale niveaus

22,2%

33,3%

Besluitvorming bij de openbare
besturen

26% van de topmanagers in
de federale administratie
is vrouw

Besluitvorming in het bedrijfsleven

van de senior executives
in de bedrijven is vrouw14%

10% van de federale 
ambtenaren van rang 1 is
vrouw

vrouwen in de
bestuursraden van de
bedrijven

32%

Het goede voorbeeld geven met een
besluitvorming in v/m-evenwicht
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“Social protection
floors have an
important role to play
in redressing the
gender inequalities
inherent in many
social protection
policies and schemes,
and in f illing
gendered coverage
gaps.”
Internationale arbeidsorganisatie
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Kies voor een nieuwe werkverdeling 
die een evenwichtige combinatie tussen
werk en privé mogelijk maakt,
op basis van een collectieve
arbeidsduurvermindering met behoud van
loon,
met voor iedereen toegankelijke
verlofregelingen.

Transitie naar een
feministische economie 2

Ontwikkel een sterke sociale zekerheid
die periodes van zorg niet penaliseert,
die de overgang naar individuele rechten
in gang zet mits de wegwerking van
de loon- en loopbaankloof,
die extra  aandacht heeft voor
alleenstaande moeders  en oudere
vrouwen.

Garandeer
betaalbare zorg,
hoge kwaliteit,
voldoende publieke voorzieningen.

Voorzien in een correct opvangnet

Zorgen voor zorg

2 x 1

2 x 2

2 x 3

11

Anders gaan werken

IN  CIJFERS
 
Sociale situatie van vrouwen
 

Ouderschapsverlof

68%
Loonkloof

7,6% in uurlonen (2014)

20% in jaarlonen (2014)

Pensioenkloof

31% in België (2013)

Armoederisico 
 

16,9%

69% van de leefloners is
alleenstaande moeder
(2016)

46,3% personen geboren buiten
de EU (2017)

vrouwen (2017)

voor vrouwen (2017)

14,9% voor mannen (2017)
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“Not until the half of
our population
represented by
women and girls can
live free from fear,
violence and everyday
insecurity, can we truly
say we live in a fair and
equal world.”
 
 António Guterres
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

14



Realiseer een nieuw nationaal actieplan tegen
gendergerelateerd geweld (NAP)

dat op een   integrale manier  de Conventie
van Istanbul implementeert

Resoluut “neen” aan
gendergerelateerd geweld 3

Aanpak van alledaags seksisme en
de  correctionele vervolging van seksistische
haatspraak.

In alle sectoren van de arbeidsmarkt
specifieke  #MeToo cao, een  collectieve
arbeidsovereenkomst die seksueel geweld op
de werkvloer moet tegengaan.

Een correcte toepassing van de 
Istanbul-conventie

Een seksismevrije maatschappij

3 x 1

3 x 2

3 x 3
Een veilige werkplek

IN CIJFERS
 
Gendergerelateerd geweld

Huiselijk geweld

150 met fatale afloop (2018)

75,7% mannelijke daders (2018)

Verkrachting

4169 aangiften (2018)

97,1% mannelijke daders (2018)

Seksisme en seksuele intimidatie

98%

94%

op straat of in openbaar
vervoer

op het werk

Ervaring van vrouwen (2016):

* GREVIO (Group of Experts on Action against Violence
against Women and Domestic Violence)  is de groep van
deskundigen inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen
en huiselijk geweld die toezicht houdt op de uitvoering van het
Verdrag van Istanbul door de ratificerende landen.

en rekening houdt met het Schaduwrapport
voor GREVIO* van de vrouwen- en
feministische verenigingen.
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https://www.amazone.be/wp-content/uploads/2019/02/19rapportalternatif.pdf
http://mew.cipal.be/docman/docstore/afd3b3/1025.pdf


Peking Actieprogramma (§ 204, c)

“Te ondernemen actie
 
Door regeringen:
 
Nationale strategieën en
doelstellingen inzake
gelijkheid van vrouwen en
mannen bevorderen,
teneinde belemmeringen
voor de uitoefening van
rechten door vrouwen weg
te nemen en alle vormen
van discriminatie van
vrouwen ongedaan te
maken”

16



Voluit voor mensenrechten 4

Installeer een effectief  emancipatiebeleid dat 
de   gekruiste   aanpak   van meerdere
beschermde criteria,  waaronder sekse,
migratie, leeftijd, handicap en seksuele
geaardheid in alle vitale domeinen, waaronder
onderwijs en arbeidsmarkt, mogelijk maakt.

Eén loket om klachten over discriminatie te
melden.

Ontwikkel een gendergevoelig asiel- en
migratiebeleid.

Een effectief antidiscrIminatiebeleid

Eenvoudige klachtenmelding

4 x 1

4 x 2

4 x 3
Bescherming van alle vrouwen op het
grondgebied

IN CIJFERS

Ontbreken van  gekruiste stastistieken!  
 

35,4% werkloze vrouwen van niet-
Europese afkomst

Asielaanvragers

36,4% van de aanvragers is 
 vrouw (2017)

17,6% van de niet-begeleide
minderjarigen is
 meisje (2017)

Intersectionele aanpak

Discriminatie

276% stijging sinds 2009
 
 

Aangiften

41,1%
werkloze vrouwen van niet-
Europese afkomst
bij recente migratie

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

17



Maak gebruik van de expertise
op het terrein (1/2)

Memorandum Platform Alimentatiefonds 2019 – verkiezingen 2019

Vrouwenraad
De Vrouwenraad realiseerde twee memoranda die een brede waaier aan beleidsmaatregelen rond de
maatschappelijke situatie van vrouwen onder de loep nemen. Het eerste memorandum betreft het federale
bestuursniveau, het tweede het Vlaamse bestuursniveau. Telkens wordt er een analyse gemaakt van de
huidige stand van zaken en formuleert de Vrouwenraad een aantal eisen terzake. Beide memoranda worden
bovendien samengevat in een bondig ‘tien punten’-overzicht.

Tien punten voor een federaal gelijkekansenbeleid v/m – verkiezingen 2019

Memorandum voor een Vlaams gelijkekansenbeleid v/m – verkiezingen 2019

Tien punten voor een Vlaams gelijkekansenbeleid v/m – verkiezingen 2019

Memorandum gelijkekansenbeleid v/m 'Gendergerelateerd Geweld' – verkiezingen 2019
Memorandum gelijkekansenbeleid v/m 'Gezondheid' – verkiezingen 2019

Memorandum gelijkekansenbeleid v/m 'Wonen' - verkiezingen 2019

18

Memorandum voor een federaal gelijkekansenbeleid v/m – verkiezingen 2019

In het federale memorandum (196  p.)  krijgen de volgende thema’s aandacht: het federale
gelijkekansenbeleid, begroting, economie, werkgelegenheid, sociale zekerheid, justitie, fiscaliteit, duurzame
ontwikkeling, geweld, gezondheid, bio-ethische thema’s, binnen- en buitenlandse zaken, ontwikkelingsbeleid,
mobiliteit en vervoer, wetenschapsbeleid, digitale wereld en ICT, vrede, asielzoekers en personen met een
beperking.

In het Vlaamse memorandum (84  p.)  worden de volgende topics aangesneden: het Vlaamse
gelijkekansenbeleid v/m, besluitvorming, loo(n)pbaankloof v/m, geweld, gezondheid, zorglandschap,
Vlaamse sociale bescherming, groeipakket kinderen, begrippen gezinsinkomen en personen ten laste,
juridische bijstand en advies, wonen, duurzame ontwikkeling, armoede, gezinsbeleid, vrede, cultuur en
Vlaanderen internationaal.

Daarnaast diepte de Vrouwenraad een aantal thema’s uit en realiseerde de koepel afzonderlijke memoranda
op het gebied van ‘gendergerelateerd geweld’ (199 p.), ‘gezondheid/zorg, bio-ethiek en seksuele en
productieve rechten’ (250 p.) en ‘wonen’ (54 p.).

Als actief  lid schaart de Vrouwenraad zich bovendien achter het memorandum van het Platform
Alimentatiefonds (8p.).

http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=47818&ssn=3e3b2c603dd9da061501b4f231e146ab8bb8caba
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=46911&ssn=9305f38c47e299ce74ac64d8e2593ede5d806c51
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=46911&ssn=9305f38c47e299ce74ac64d8e2593ede5d806c51
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=46879&ssn=9305f38c47e299ce74ac64d8e2593ede5d806c51
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=46913&ssn=9305f38c47e299ce74ac64d8e2593ede5d806c51
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=46914&ssn=9305f38c47e299ce74ac64d8e2593ede5d806c51
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=47647&ssn=02d40142c9c5eb95cebc3eafd3976a3bae9a46f6
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=46912&ssn=9305f38c47e299ce74ac64d8e2593ede5d806c51


Maak gebruik van de expertise
op het terrein (2/2)

Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB)

Mémorandum du CFFB pour les élections régionales, fédérales et européennes du 26 mai  2019 résumé

Furia vzw

Furia memorandum verkiezingen 2019

Europese Vrouwenlobby (EWL) 

Manifesto for the elections

Het memorandum van de ‘Conseil des Femmes francophones de Belgique’ werd gerealiseerd door de
Commissie Politiek van de koepel. De nota (35 p.) gaat in op fundamentele maatregelen maar formuleert
evenzeer eisen voor een beleid inzake onderwijs, gezondheid en geweld en pleit voor een voldoende
vertegenwoordiging van vrouwen op alle beslissingsposten. Sommige van de aanbevelingen hebben een
transversaal karakter, zoals de oprichting van een ministerie voor vrouwenrechten op alle bestuursniveaus,
de implementatie van gendermainstreaming en genderbudgeting en de strijd tegen genderstereotypen en
seksisme. Ook de CFFB zorgde voor een toegankelijke samenvatting van hun eisen.

Onder het motto “Our Future starts Now!” (Onze toekomst start nu!”) roept de EWL de Europese
beleidsverantwoordelijken op om hun internationale en wettelijke verplichtingen op het vlak van
vrouwenrechten en gendergelijkheid na te komen. De koepel eist een 50/50 pariteit op EU-
beslissingsposten, economische onafhankelijkheid voor vrouwen, de uitbanning van gendergerelateerd
geweld en vrede, respect en veiligheid voor alle meisjes en vrouwen. Het Manifest telt amper 8 bladzijden
maar formuleert op een uitzonderlijk heldere manier eisen voor het EU- en het nationale niveau.

Furia is van mening dat, alhoewel gelijkheid v/m in de grondwet verankerd is, er nog flink wat werk te
verzetten valt aleer ze effectief verwezenlijkt is op Vlaams en federaal niveau. De denktank is er van
overtuigd dat beleidsmakers kunnen hier een reëel verschil kunnen maken. Het Furia-memorandum (9
p.)  formuleert eisen in tien hoofdstukken: 1. Een gecoördineerd en inclusief gelijkekansenbeleid, 2. Een
effectief antidiscriminatiebeleid, 3. Gelijke vertegenwoordiging, 4. Zelfbeschikkingsrecht als uitgangspunt,
5. Economische zelfstandigheid voor alle vrouwen, 6. Gelijke verdeling van de zorg, 7. Van #METOO naar
#WETOO, 8. Vrije keuze van relatie- en samenleefvormen, 9. Gelijke onderwijskansen en 10. Internationale
solidariteit.
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Wereldvrouwenmars

De Wereldvrouwenmars wil aan de volgende regering meedelen dat zij strijdt tegen armoede en vraagt in
haar memorandum op basis van 53 specifieke eisen (5 p.) een beleid op basis van een vooruitstrevende
sociale, economische en een vrouwvriendelijke politiek.

Eisenbundel 2019

https://www.cffb.be/wp-content/uploads/2019/04/M%C3%A9morandum-CFFB-2019-FINAL-1.pdf
https://www.cffb.be/wp-content/uploads/2019/04/M%C3%A9morandum-r%C3%A9sum%C3%A9-CFFB-2019-FINAL.pdf
https://www.furiavzw.be/standpunten/item/download/142_d061dedf7d8b9107a63e1a45f7856722
https://womenlobby.org/IMG/pdf/european_women_s_lobby_manifesto_2019_final_.pdf
http://mew.cipal.be/docman/docstore/d6291a/1114.pdf


Ken onze internationale
verplichtingen (1/2)

In 2010 nam de Raad van de Europese Unie het eerste Europees Pact voor Gendergelijkheid aan
voor de periode 2011–2020. Met dit Pact bevestigt de EU zijn engagement om de genderkloof te
dichten op het vlak van werkgelegenheid, onderwijs en sociale bescherming, een betere
combinatie van werk en privéleven te bevorderen en alle vormen van geweld tegen vrouwen te
bestrijden.

Het gelijkekansenbeleid in België krijgt vorm op alle bestuursniveaus. Het internationaal wetgevend kader is hierbij
richtinggevend. Voor een volledig overzicht van de in België geldende wetgeving op het vlak van gendergelijkheid,
consulteer: http://www.igvm-wetgeving.be. Een greep uit de basisteksten:

In de Agenda 2030 hebben alle Lidstaten van de Verenigde Naties zich geëngageerd om de nodige
initiatieven en beslissingen te nemen die nodig zijn om onze planeet en maatschappij op een
duurzame koers te brengen. De door de Agenda 2030 vooropgestelde 17 SDG’s (Sustainable
Development Goals) en 169 subdoelen beogen de uitbanning van armoede in al zijn vormen. Als
voorwaarde voor de realisatie ervan erkennen de VN-Lidstaten het belang en de noodzaak van
gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes (SDG 5) en van gendermainstreaming
doorheen alle doelstellingen van Agenda 2030.

De Conventie van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en
huiselijk geweld, kortweg 'Istanbul-conventie' is een minutieus en bindend instrument van
internationaal recht in de strijd tegen geweld op vrouwen. Het verdrag werd ondertekend op 11
september 2012 en ging van kracht op 1 juli 2016. De Istanbul-conventie bevat
minimumstandaarden voor een wettelijk kader, de opvang van slachtoffers en de toegang tot
rechten voor alle personen die op het grondgebied verblijven, ongeacht of zij wel of niet  over
verblijfspapieren beschikken.

European Women's LobbyAgenda 2030 en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) (2015)  
(officiële Nederlandse vertaling)

Istanbul-conventie (2011) (Wet en Vertaling)

Europees Pact voor Gendergelijkheid (2010)
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https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/17doelstellingenomonzewereldtetransformeren_nl.docx
http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2016/06/09/133480.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st07/st07370.nl11.pdf


Ken onze internationale
verplichtingen (2/2)

Het CEDAW-verdrag, het  Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van
vrouwen (ook bekend als het 'VN-Vrouwenverdrag') verplicht staten, die het verdrag geratificeerd
hebben, om de eigen regelgeving discriminatievrij te maken en om ervoor te zorgen dat andere
partijen (bedrijfsleven, politieke partijen etc.) vrouwen niet discrimineren. Een aanvullend protocol
laat privépersonen en verenigingen toe om zich tot het CEDAW-comité te richten als ze menen het
slachtoffer te zijn van een inbreuk tegen het verdrag. Het CEDAW-verdrag ging van kracht in 1981.
 

Verklaring van Peking en Peking Actieplatform (BPfA) (1995) en de Conclusies van de VN-
Commissie Status van de Vrouw (2000)

De Verklaring en het Beijing Actieprogramma (BPfA) waren het opzienbarend resultaat van de
Vierde Wereldvrouwenconferentie. Samen met de Conclusies van de VN-Commissie Status van de
Vrouw uit 2000 fungeren deze teksten sindsdien wereldwijd als referentiekader voor de uittekening
van genderbeleid. Het BPfA definieert 12 prioritaire actiedomeinen en lanceerde
gendermainstreaming als strategie om gendergelijkheid te verwezenlijken.

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW-
verdrag) (1979)
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https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/BDPfA%20EN.pdf
http://home.wxs.nl/~evenwild/wsts210/ivdv/verdrag/nedtekst.htm


Enkele fundamentele begrippen (1/2)

Gender
Sociale kenmerken en kansen verbonden met het vrouw- of man-zijn en met de relaties tussen
vrouwen en mannen en tussen  meisjes en jongens alsook met de relaties tussen vrouwen en
mannen onderling.

Gendermainstreaming
Systematische afweging van de verschillen tussen de voorwaarden, de situatie en de behoeften
van vrouwen en mannen in alle beleidsmaatregelen en acties.

Gender budgeting
De toepassing van gendermainstreaming in het begrotingsproces. Het omvat een
gendergevoelige beoordeling van budgetten en de incorporatie van een genderperspectief in alle
fasen van het begrotingsproces en de herstructurering van inkomsten en uitgaven met het oog op
de bevordering van gendergelijkheid.

Genderdiscriminatie
Elk onderscheid, elke vorm van uitsluiting of ongunstige behandeling op grond van geslacht dat
het gevolg of de intentie heeft vrouwen te benadelen en te kort te doen aan de erkenning, het
genot en de uitoefening van de rechten die vrouwen, ongeacht hun burgerlijke staat, genieten op
basis van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en op basis van mensenrechten en
fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal, cultureel, burgerlijk of enig ander vlak.

Onderstaande definities zijn, indien voorhanden, overgenomen uit het glossarium van het Europees
Instituut voor Gendergelijkheid en vertaald naar het Nederlands.
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https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1141
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1185
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1158
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1161
https://eige.europa.eu/thesaurus/overview


Enkele fundamentele begrippen (2/2)

Intersectionaliteit of kruispuntdenken
Analytisch hulpmiddel voor het bestuderen, het begrijpen en het reageren op manieren waarop
geslacht en gender samenkomen met andere persoonlijkheids-of identiteitskenmerken en hoe de
som van deze kenmerken de ervaring van discriminatie specifiek maakt en versterkt.

Gendergerelateerd geweld
Geweld dat iemand ondervindt op basis van zijn of haar  geslacht, genderidentiteit of
genderexpressie of geweld dat op een onevenredige manier personen van een bepaald geslacht
treft.

Loonkloof
Het percentage van loon dat vrouwen minder verdienen dan mannen uitgedrukt als het verschil
tussen het gemiddeld bruto-uurloon van vrouwelijke en mannelijke werknemers.

Pensioenkloof
De genderpensioenkloof verwijst naar het feit dat vrouwen over het algemeen een lager pensioen
ontvangen dan mannen. De genderkloof in pensioenen is het percentage waarmee het gemiddeld
pensioen van vrouwen lager is dan dat van mannen; het meet de mate waarin vrouwen
achterlopen op mannen (Bettio et al., 2012, p.7). 

Onderstaande definities zijn, indien voorhanden, overgenomen uit het glossarium van het Europees
Instituut voor Gendergelijkheid en vertaald naar het Nederlands.
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https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1263
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1153
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1196
https://www.ceps.eu/blog-posts/mind-gender-pensions-gap
https://eige.europa.eu/thesaurus/overview


Bronnen (1/2)

Website IGVM, https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/politiek/cijfers

Politieke besluitvorming, Legislatuur 2014-2019

Besluitvorming bij de openbare besturen

Eurostat newsrelease 43/2019 - 7 March 2019: 8 March 2019: International Women’s Day: Only 1 manager out of
3 in the EU is a woman...... even less in senior management positions 

Besluitvorming in het bedrijfsleven

Gender statistics database· EIGE, 
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_pwr_adm_nat__wmid_natadmin/datatable

Ouderschapsverlof

Loonkloof

Armoederisico

Pensioenkloof

Vrouwen en besluitvorming

Sociale situatie van vrouwen

IGVM (2016),  Studie naar de genderdimensie in ouderschapsverlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking, p.6

IGVM (2018), De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België, rapport 2017, p.7

EIGE (2015), Gender gap in pensions in the EU: research note to the Latvian Presidency, p.20

USAB (2018), Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2018, p.38

Vrouwenraad (2016), Empowerment van alleenstaande moeders in het OCMW: eindrapport project MIRIAM, p.7

Persbericht 25 september 2017: Top Skills 2.0: meer vrouwen in topfuncties
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https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/loonkloofrapport_2017.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9643473/3-07032019-BP-EN.pdf/e7f12d4b-facb-4d3b-984f-bfea6b39bb72
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/loonkloofrapport_2017.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/181001_verloven.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/loonkloofrapport_2017.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0415087ENN_Web.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container34686/files/Jaarboek%20Armoede%202018_WEB2_Auto.pdf
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/miriam_-_eindrapport_2016.pdf
https://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20170925/top-skills-20-meer-vrouwen-in-topfuncties


Bronnen (2/2)

JUMP (2016), Sexisme, bientôt fini = Where do we stand on sexism?, p.9

Seksisme en seksuele intimidatie

Aangiften

Intersectionele aanpak

Asielaanvragen

Discriminatie

IGVM (2018), Genderdiscriminatie in België: een stand van zaken: cijfers 2017: tussentijds rapport van het
Jaarverslag 2017, p.12

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid (2012), De situatie van allochtone vrouwen of vrouwen van
allochtone afkomst op de arbeidsmarkt in het Brussels Gewest: territoriale benadering, p.17

CGVS (2018), Jaarverslag 2017, p.14

IGVM (2019), Rapport soumis par la Belgique en application de l’article 68, paragraphe 1er de la Convention du
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique, p.109-110

Verkrachting

IGVM (2019), Rapport soumis par la Belgique en application de l’article 68, paragraphe 1er de la Convention du
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique, p.107

Huiselijk geweld

Gendergerelateerd geweld
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http://jump.eu.com/wp-content/uploads/2016/11/Full_Report-Sexisme-French_Englishweb.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/jaarverslag_2017.pdf
http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/NL/De%20situatie%20van%20allochtone%20vrouwen%20of%20vrouwen%20van%20allochtone%20afkomst%20op%20de%20arbeidsmarkt%20in%20het%20Brussels%20Gewest.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/jaaverslagen/jaarverslag_cgvs_2017.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/grevio-inf-2019-4_fre.docx.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/grevio-inf-2019-4_fre.docx.pdf


“Any serious shift
towards more
sustainable
societies has to
include gender
equality.”
Helen Clark
Voormalig Eerste Minister van Nieuw-Zeeland


