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Inleiding 
 
Om de concrete uitvoering van resolutie 1325 inzake Vrouwen, Vrede en Veiligheid te 
bewerkstelligen, riep de VNVR in 2004 alle lidstaten op om rond dit thema een eigen Nationaal 
Actieplan (NAP) uit te werken. Nationale Actieplannen worden immers beschouwd als de 
efficiëntste manier om de doelstellingen van de resolutie te bereiken.  
 
Na de uitvoering van een eerste (2009-2012) en tweede NAP (2013-2016), voerde België in de 
periode 2017-2021 een derde Nationaal Actieplan uit. Dit NAP hernam de structuur en werkwijze 
van het tweede NAP, met – waar nodig – aangepaste doelen, actielijnen en indicatoren. De zes 
doelstellingen van het NAP waren: 
 

1. Bevorderen van de implementatie van het internationaal normatief kader; 
2. Integreren van de genderdimensie in de Belgische acties rond conflict, vrede en veiligheid; 
3. Strijden tegen alle vormen van geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes, in het bijzonder 

seksueel geweld; 
4. Bevorderen van de deelname van vrouwen aan processen rond conflict, vrede en veiligheid; 
5. Ondersteunen van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid Agenda; 
6. Opvolgen en monitoren van de uitvoering van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid Agenda; 

 
De uitvoering van dit NAP is zowel van toepassing in België als in het beleid van België ten aanzien 
van de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, de landen waarmee België 
bilaterale betrekkingen onderhoudt, de internationale organisaties waar België lid van is, de landen 
waar de Belgische strijdkrachten actief zijn en ten aanzien van derde landen. De uitvoering van het 
NAP werd verdiept op drie focuslanden, met name Burkina Faso, de Democratische Republiek 
Congo en Mali.  
 
De coördinatie en uitvoering van dit NAP werd verzekerd door het Instituut voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen (IGVM) en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking in samenwerking met het Ministerie van Defensie, de FOD 
Binnenlandse Zaken en de FOD Justitie.  
 
Over de uitvoering van dit NAP wordt jaarlijks gerapporteerd aan het Parlement, met een overzicht 
van de acties die tijdens het voorgaande jaar werden uitgevoerd. Deze rapporteringen zijn 
beschikbaar op de website van het IGVM1. Dit eindrapport heeft een bredere opzet en geeft een 
overzicht van de voornaamste acties en verwezenlijkingen over de volledige uitvoeringsperiode van 
het NAP: 2017-2021, onderverdeeld per doelstelling. Rekening houdend met het belang van de VN 
Veiligheidsraad voor de realisatie van de VVV-agenda en het feit dat de Belgische 
verwezenlijkingen in de VNVR de onderverdeling per doelstelling overstijgen, is een apart onderdeel 
van dit rapport gewijd aan het Belgisch lidmaatschap in de VNVR (2019-2020).  
 
 

 
1 https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/overview?f%5B0%5D=im_field_publication_theme%3A2585  
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Belangrijkste verwezenlijkingen 
 
België als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad (2019-2020) 
 
Tijdens het Belgisch lidmaatschap in de VN Veiligheidsraad (VNVR) in de periode 2019-2020 stond 
ons land bekend als actieve en toonaangevende verdediger van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid 
agenda. De focus lag daarbij op gender mainstreaming en de concrete uitvoering van VNVR 
resolutie 1325 en de opvolgresoluties. België had stelselmatig aandacht voor de Vrouwen, Vrede en 
Veiligheid agenda in relevante landendossiers: niet alleen door middel van mondelinge interventies 
tijdens de reguliere debatten en het regulier overleg in de VN Veiligheidsraad, maar ook door 
consequent vast te houden aan overeengekomen taal (agreed language) in bestaande resoluties en 
andere tekstproducten van de VN Veiligheidsraad, of te pleiten voor een versterking hiervan.  
 
Ons land heeft daarbij mee onderhandeld aan de twee meest recente opvolgresoluties van VNVR 
resolutie 1325 (S/RES/2467 en S/RES/2493) en trad zeer actief en constructief op in het nastreven 
van met name de versterking van mechanismen voor de berechting van conflictgerelateerd seksueel 
geweld en een grotere focus op de uitvoering van bestaande Vrouwen, Vrede en Veiligheid resoluties 
van de VN Veiligheidsraad. Het was er België in beide gevallen om te doen zoveel mogelijk aan 
negatieve druk te weerstaan van behoudsgezinde leden van de VN Veiligheidsraad die de VVV-
agenda wensten te ondergraven door een systematische inperking van mensenrechtentaal in teksten 
van de VN Veiligheidsraad. Ook bij de onderhandelingen over VNVR resolutie S/RES/2538 over de 
inzet van vrouwelijke blauwhelmen in VN-missies heeft België voor zo sterk mogelijke taal gepleit, 
met nadruk op het belang van verhoogde samenwerking tussen VN-lidstaten en het VN-Secretariaat 
met het oog op gendergelijkheid en het creëren van een ondersteunende omgeving. Speerpunten van 
België tijdens deze onderhandelingen waren het belang van gender mainstreaming en van participatie 
op alle niveaus en functies, het vermijden van stereotyperingen en een goede balans tussen enerzijds 
een focus op vrouwen (training en opportuniteiten) en anderzijds op het wegwerken van structurele 
barrières. Ook in dit geval was het België er om te doen zoveel mogelijk aan negatieve druk te 
weerstaan van behoudsgezinde leden van de VN Veiligheidsraad.  
 
Daarnaast zette ons land ook in op de versterking van de VVV-agenda door het steunen van 
vrouwelijke briefers aan de Raad alsook de thematische versterking van de agenda, bijvoorbeeld 
door de link te versterken tussen de VVV-agenda en het thema mensenhandel. Daartoe organiseerde 
België in oktober 2019 een druk bijgewoonde en breed gewaardeerde informele Arria vergadering 
van de VN-Veiligheidsraad over het thema.  
 
Ons land kan gezien worden als een van de meest actieve pleitbezorgers van de Vrouwen, Vrede en 
Veiligheid agenda in de toenmalige samenstelling van de VN Veiligheidsraad.  
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Doelstelling 1. Bevorderen van de implementatie van het internationaal normatief kader 
 
In de uitvoeringsperiode van dit NAP zette België zich in voor de versterking van de verschillende 
vrouwenrechteninstrumenten. Dit zowel in België als in het buitenland, in bilaterale relaties met 
derde landen, in het kader van de Europese Unie en in de relevante regionale en internationale 
organisaties (Commissie voor de Status van de Vrouw, VN Veiligheidsraad, VN Mensenrechtenraad, 
VN Algemene Vergadering, Raad van Europa, en andere).  
 
Tijdens de Commissie voor de Status van de Vrouw pleitte België steeds voor sterke en progressieve 
agreed conclusions en een sterke en progressieve politieke verklaring rond de 25e verjaardag van de 
Verklaring en het Actieplatform van Beijing (Beijing+25), met onder meer een focus op 
mensenrechten, aandacht voor toekomstige uitdagingen, de bevordering van een 50/50 gender balans 
op alle niveaus van besluitvorming, een holistische aanpak van participatie in het publieke leven, de 
erkenning van de link tussen gendergerelateerd geweld en participatie van vrouwen en het belang 
van het middenveld en vrouwelijke mensenrechtenverdedigers. België organiseerde verschillende 
side events, onder meer inzake toegang tot gezondheidszorg, veerkracht bij klimaatsverandering, de 
strijd tegen geweld op vrouwen in de politiek, de situatie van meisjes in gewapend conflict en hun 
toegang tot internationale justitie, de toekomst van vrouwen op de werkvloer en abortus. Tijdens de 
regionale UNECE conferentie inzake Beijing+25 in oktober 2020, organiseerde België een side 
event met als titel « Het Verdrag van Istanbul in de praktijk, holistische zorg voor slachtoffers van 
seksueel geweld ». Ons land heeft hierbij niet alleen een brede ratificatie van het Verdrag van 
Istanbul aangemoedigd, maar legde meteen ook de focus op een goed voorbeeld voor de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag. 
 
In februari 2019 heeft België aan de Raad van Europa zijn staatsverslag overgemaakt over de 
maatregelen die uitvoering geven aan de bepalingen van het Verdrag van de Raad van Europa inzake 
het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het zogeheten Verdrag 
van Istanbul). In de week van 7 tot 11 oktober 2019 heeft België een GREVIO-delegatie ontvangen 
die als doel had bepaalde punten van het staatsverslag en het alternatieve verslag van het 
maatschappelijk middenveld te verduidelijken. België heeft ook een leidende rol gespeeld in de 
werkzaamheden die geleid hebben tot de goedkeuring van Verdrag nr. 190 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie op het werk. 
 
Tijdens de verschillende sessies van de VN Mensenrechtenraad heeft België op systematische wijze 
vrouwenrechten op de voorgrond geplaatst, onder meer tijdens thematische en landenspecifieke 
interactieve dialogen en doorheen de onderhandelingen van resoluties. Zo heeft België tijdens de 
Speciale Sessie inzake de mensenrechtensituatie in Afghanistan bijvoorbeeld succesvol gepleit voor 
sterkere taal inzake vrouwen- en meisjesrechten. Ons land was co-sponsor van verschillende 
resoluties en Gezamenlijke Verklaringen (Joint Statements) m.b.t. vrouwenrechten en 
gendergelijkheid, soms met een directe link naar VNVR resolutie 1325, zoals de resolutie inzake de 
bevordering en bescherming van de mensenrechten van vrouwen en meisjes in conflict- en 
postconflictsituaties ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van VNVR resolutie 1325 (2000). 
Daarbij pleitte ons land onder meer succesvol voor de inclusie van een verwijzing naar de 
belangrijke rol van het middenveld bij de Vrouwen, Vrede en Veiligheid agenda, en het belang van 
dialoog met middenveld en vrouwenorganisaties. Tijdens de 41ste sessie van de Mensenrechtenraad 
en de 74ste sessie van de VN Algemene Vergadering (2019) heeft België een Gezamenlijke 
Verklaring geïnitieerd ter gelegenheid van de 40e verjaardag van het Verdrag inzake de uitbanning 
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van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW) en de 20e verjaardag van het bijhorende 
Facultatieve Protocol. Deze verklaring werd door een brede groep aan landen uit alle continenten 
gesteund, waarbij alle landen werden opgeroepen om tot een universele ratificatie van het Verdrag te 
komen, eventuele voorbehouden ten aanzien van bepaalde artikels in het Verdrag in te trekken, in te 
zetten op een effectieve uitvoering van het Verdrag en het facultatieve protocol te ratificeren. 
 
België heeft daarnaast systematisch gebruik gemaakt van het Universeel Periodiek Onderzoek om de 
positie van vrouwen en meisjes wereldwijd te bevorderen. Zo heeft ons land, voor de 5-jaarlijkse 
periode van het NAP (2017-2021), vragen en aanbevelingen geformuleerd inzake vrouwenrechten 
aan meer dan 50% van de landen waar België is tussengekomen (Afghanistan, Albanië, Angola, 
Armenië, Bhutan, Bolivia, Bulgarije, Cambodja, Chili, Costa Rica, de Democratische Republiek 
Congo, de Dominicaanse Republiek, Egypte, El Salvador, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Ethiopië, Fiji, 
Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Irak, Italië, Ivoorkust, Jemen, Kazachstan, Kenia, Kirgizstan, 
Kroatië, Laos, Liberia, Libië, Malawi, Malediven, Marshall Eilanden, Mongolië, Nicaragua, Nieuw-
Zeeland, Noord-Korea, Noord-Macedonië, Panama, Portugal, Qatar, Slowakije, Turkije, Vanuatu, de 
Verenigde Staten van Amerika, Vietnam, Zweden Denemarken, Estland, Georgië, Griekenland, 
Hongarije, India, Letland, Libanon, Mauritanië, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Oman, 
Oostenrijk, Paraguay, Sierra Leone, Singapore, Soedan, Somalië, Suriname, Swaziland, Tajikistan, 
Tanzania en Trinidad & Tobago). 
 
Elk jaar financiert de Belgische ontwikkelingssamenwerking multilaterale organisaties die de 
gelijkheid van vrouwen en mannen en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten willen 
bevorderen. In dit verband financiert België, via kernbijdragen, UN Women met 4 miljoen euro per 
jaar, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) met 9 miljoen euro per jaar, UNICEF 
met 15.000.000 EUR per jaar en de organisatie UNAIDS (3.000.000 EUR per jaar). De strijd tegen 
gendergerelateerd geweld en voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten behoren tot de 
prioriteiten van deze organisaties. Daarnaast financiert België ook, op een geoormerkte manier, 
UNFPA-bijdragen tot 2.000.000 EUR per jaar, evenals She Decides. Projecten van UN Women 
werden gefinancierd in Algerije, Burundi, Mali, Marokko, Mozambique, Palestina en Rwanda. In 
Guinée liep een studie met het oog op de uitbouw van een strategisch multi-actorenplan om seksuele 
en reproductieve rechten te bevorderen, dat bedoeld is om het wet- en regelgevend kader voor 
seksuele en reproductieve gezondheid, met inbegrip van gendergerelateerd geweld, bij te schaven en 
te handhaven. In Mozambique werd in december 2020 een nieuwe vrijwilligerscoalitie opgericht, 
waaraan België bijdroeg om meer belang te hechten aan gendergelijkheid, gendergerelateerd geweld, 
empowerment en aan vrouwen, vrede en veiligheid, en om over die gevoelige aspecten een 
constructieve dialoog met de regering op te bouwen, in het bijzonder tegen de achtergrond van het 
onlangs ondertekende vredesakkoord en gelet op de uitdijende gewapende conflicten in Centraal- en 
Noord-Mozambique, maar ook in het licht van de COVID-19-pandemie, die geleid heeft tot een 
enorme toename van gendergerelateerd geweld. In 2021 lanceerde de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking een oproep tot het indienen van projecten die gericht waren op de 
volgende twee assen: enerzijds transformatieve mannelijkheid, het engagement van mannen en 
jongens en de strijd tegen genderdiscriminatie en stereotypen in de context van empowerment van 
vrouwen en vrouwelijk leiderschap, en anderzijds capaciteitsopbouw van lokale organisaties die 
actief zijn in de verwezenlijking van gendergelijkheid en de verdediging van de mensenrechten 
(vrouwen- en meisjesrechten, seksuele en reproductieve rechten, met inbegrip van de rechten van de 
LGBTIQ+-bevolking). Het geografische zwaartepunt van deze oproep (met een budget van 
6.311.964,8 EUR) ligt in Burundi, Burkina Faso, Marokko, Palestina, de Democratische Republiek 
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Congo, Rwanda en Senegal. Met de werkzaamheden inzake mannelijkheden wordt beoogd 
gendergerelateerd geweld te bestrijden en de emancipatie en het leiderschap van vrouwen te 
bevorderen.  
 
De Belgische expertise rond gendergelijkheid werd bilateraal gedeeld met onder andere Bahrein, 
Marokko, Mexico, Niger, Qatar, Tajikistan, Thailand, Tunesië en Zuid-Korea. Binnen België werden 
verschillende acties georganiseerd rond de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en 
gedwongen huwelijken. België nam ook deel aan het virtueel evenement ‘Beijing+25: Realizing 
Gender Equality and the Empowerment of All Women and Girls’ van de Commission on Narcotic 
Drugs en de Commission on Crime Prevention and Criminal Justice.  
 
 
Doelstelling 2. Integreren van de genderdimensie in de Belgische acties rond conflict, vrede en 
veiligheid 
 
De uitvoering van de Wet Gender mainstreaming in België werd verder ondersteund door het 
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, onder andere via de coördinatie van de opmaak 
van het Federaal Plan Gender mainstreaming, de coördinatie van de Interdepartementale 
Coördinatiegroep en de rapporten over de uitvoering van gender mainstreaming, de deelname aan 
werkgroepen en bilaterale bijeenkomsten en de organisatie van opleidingen rond gender en gender 
mainstreaming. Het genderaspect werd opgenomen in verschillende basisopleidingen en 
verdergezette opleidingen.  
 
Het Directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken keurde in november 2021 het Actieplan Gender 
Mainstreaming goed voor de periode 2021-2024. De voornaamste doelstelling van dit plan bestaat 
erin om de logica van de Wet Gender mainstreaming van 2007 verder te verankeren in de werking 
van de FOD.  
 
Om de systematische aandacht voor gender in het Belgisch buitenlands beleid te realiseren werden 
door de FOD Buitenlandse Zaken alle Belgische ambassades en posten regelmatig geïnformeerd over 
het Belgisch beleid inzake vrouwenrechten en het belang van gender mainstreaming. Bovendien 
werden op het hoofdbestuur opleidingen gender mainstreaming aangeboden, in samenwerking met 
het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Ook werd er een specifieke opleiding 
‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ georganiseerd voor de Directoraten-Generaal Bilaterale Zaken, 
Multilaterale Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en voor de Belgische Permanente 
Vertegenwoordiging bij de EU. Daarbij werd ruime aandacht besteed aan het belang van gender 
mainstreaming en de Vrouwen, Vrede en Veiligheid agenda binnen de verschillende diensten van de 
FOD Buitenlandse Zaken.  
 
Er werd een tweede stripverhaal over de waarden van Defensie, waaronder gendergelijkheid, 
verspreid. Binnen de Belgische Defensie werd de implementatie van de genderthematiek binnen het 
Stafdepartement Operaties en Training herzien. Het waarden/diversiteits-theater dat wordt gegeven 
aan alle nieuwe kandidaat-militairen, werd volledig herzien. Vanaf 2021 ging er specifieke aandacht 
naar gender. Zo speelt één scene zich volledig af rond gender en vanaf nu worden alle scènes door 
een acteur en een actrice gespeeld.  
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Blijvende aandacht werd besteed aan de genderdimensie in de werkzaamheden rond de strijd tegen 
terrorisme en preventie van radicalisering en op het vlak van asiel (onthaal en opvang van verzoekers 
tot internationale bescherming (IB), behandeling van de verzoeken tot IB en begunstigden van 
hervestiging). Het agentschap Fedasil heeft een gendercoördinator aangesteld en een interne 
coördinatiestructuur gender mainstreaming opgezet. De FOD Binnenlandse Zaken heeft zijn netwerk 
van gendercontactpersonen, die verantwoordelijk zijn voor de bevordering van gender 
mainstreaming binnen het departement, nieuw leven ingeblazen en uitgebreid. Deze personen zullen 
een specifieke opleiding over gender mainstreaming krijgen van het Instituut voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen (in toepassing van de verbintenissen die in het Federaal Plan Gender 
mainstreaming zijn aangegaan). Een verantwoordelijke diversiteit (inclusief gender) werd aangesteld 
binnen de strategische cel van de voorzitster van het Directiecomité van FOD Binnenlandse Zaken, 
en dus niet meer binnen de dienst P&O zoals voorheen. Dit was een duidelijk signaal dat het gender 
aspect en gender mainstreaming in het bijzonder belangrijke aandachtspunten zijn. De Dienst 
Vreemdelingenzaken heeft al ingezet op het zoveel mogelijk opsplitsen van zijn statistieken naar 
geslacht. Binnen de Politie werden de verschillende acties in het kader van een gender sensitief 
beleid verder gezet. 
 
De genderdimensie werd geïntegreerd in de toekenningsvoorwaarden voor subsidies rond 
ontwikkelingssamenwerking. In de 14 Belgische partnerlanden maakte de genderdimensie deel uit 
van de beleidsdialogen. Gender mainstreaming werd op transversale wijze geïntegreerd in alle 
projecten/programma’s in het kader van de bilaterale samenwerking door Enabel,  NGO's en 
multilaterale organisaties worden uitgevoerd. België nam deel aan verschillende vormen van 
coördinatie rond gender in o.a. Benin, Bolivia, Equator, Palestina, Peru, RDC en Tanzania, waarbij 
overlegd werd met de regeringen van die landen, andere donoren en internationale organisaties. 
België was bovendien medevoorzitter van de themagroep Gender van de Europese Unie in Marokko 
en voorzitter van een werkgroep in Burkina Faso. In Mali zat België samen met UN Women de 
thematische groep van de donoren rond gender voor. Bovendien heeft ze deelgenomen aan het side-
event van Tana Forum (19-24/10/2020): ‘African feminist considerations for the African Continental 
Free Trade Area (AfCFTA)’. In Mozambique vroeg de post meer aandacht te besteden aan 
gendergelijkheid bij de Heads of Cooperation, de Heads of Mission en het Development Coordination 
Platform en in dialoog te gaan met de Mozambikaanse regering over mensen- en vrouwenrechten, 
gendergelijkheid, over de situaties van gewapend conflict in het centrum en in het noorden van 
Mozambique, over het vredesproces en over de uitvoering van het demobilisatie-, ontwapenings- en 
re-integratieprogramma. De post vroeg ook bijzondere aandacht voor gendergelijkheid in de Team 
Europe-initiatieven en het nieuwe EUDEL-programma (2021-2027). Daarom was de Maputo-post 
actief betrokken bij de ‘Gender Coalition of the Willing’ en trad deze op als drijvende kracht en als 
waakhond voor de integratie van gendergelijkheid in alle interventies en in de dialoog met de 
Mozambikaanse regering. 
 
België heeft gepleit voor de integratie van de genderdimensie in de relevante resoluties en 
documenten van internationale organisaties. Enkele voorbeelden: (1) 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; (2) In het kader van het Belgische 
voorzitterschap van het Comité voor Slachtofferhulp van het Verdrag van Ottawa inzake 
antipersoonsmijnen, heeft België gender tot een van de vijf prioriteiten van het Comité gemaakt. Het 
Comité werkte een heel jaar aan de bevordering van een ‘gendervriendelijke’ aanpak van 
slachtofferhulp en heeft de getroffen landen opgeroepen om dit aspect in hun nationale beleid op te 
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nemen; (3) België heeft er ook op toegezien dat de genderdimensie geïntegreerd werd in de vragen in 
de technische gids van het Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, van de VN. Deze 
bevat de concrete vragen die het comité stelt aan de overheden van bezochte landen, waardoor nu 
ook telkens door het comité gerapporteerd kan worden indien een VN-lidstaat nog onvoldoende 
inspanningen levert inzake de integratie van de genderdimensie; (4) Ons land heeft de aandacht 
gevestigd op de kwestie van de algoritmische vooringenomenheid in het debat over autonome 
wapens in de Convention on Certain Conventional Weapons. Deze vooroordelen in de gegevens die 
door algoritmen worden verwerkt, kunnen leiden tot onevenredig geweld tegen vrouwen, raciale 
personen of personen met een sociale achterstand.  
 
 
Doelstelling 3. Strijden tegen alle vormen van geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes, in 
het bijzonder 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 en 
het NAP ter bestrijding van gendergerelateerd geweld 2021-2025 werden opgesteld binnen het kader 
van dit Verdrag.  
 
Defensie startte een sensibiliseringscampagne rond ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. 
 
De strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes is een prioriteit in het Belgisch buitenlands beleid. 
Ons land roept andere landen systematisch op om verdragen die de rechten van vrouwen verzekeren 
te onderschrijven en respecteren, hun voorbehouden in te trekken en te voorzien in een betere 
uitvoering hiervan. Zo is voor België bijvoorbeeld de ratificatie van het Verdrag van Istanbul door 
zoveel mogelijk landen een prioriteit. Naast politieke steun heeft België in maart 2021 150.000 EUR 
toegekend aan een project van de Raad van Europa om het Verdrag van Istanbul te promoten in 
Oekraïne, dat het verdrag in 2011 heeft ondertekend maar nog niet heeft geratificeerd. Het project 
richt zich enerzijds op bewustmaking van het Verdrag van Istanbul en anderzijds op de 
noodzakelijke veranderingen in het wetgevend en institutioneel kader van Oekraïne door middel van 
technische bijstand. Op uitnodiging van het Kroatische voorzitterschap van de EU heeft België ook 
de uitvoering van het Verdrag van Istanbul in België voorgesteld ter gelegenheid van de vergadering 
van Working Party on Fundamental Rights, Citizens Rights and Free Movement of Persons van 10 
maart 2020. Deze bijeenkomst was voor een gelegenheid om te wijzen op de verwezenlijkingen van 
België in de strijd tegen gendergerelateerd geweld, maar ook op de uitdagingen die in de toekomst 
moeten worden aangegaan. Meer in het bijzonder was de vergadering bedoeld om de juridische en 
politieke uitdagingen aan te pakken in verband met de uitvoering van het Verdrag door alle Europese 
landen. 
 
In de context van de VN Veiligheidsraad vertaalde het Belgisch engagement in de strijd tegen de 
straffeloosheid zich in de systematische inzet op versterking van taal hierover in landenresoluties. In 
de eerste plaats ging het dan om resoluties over landen die prominent zijn in het jaarrapport van de 
Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal inzake Seksueel Geweld in Conflict. Ons 
land steunde ook het Conflict-Related Sexual Violence Multi-Partner Trust Fund met een bijdrage 
van 300.000 EUR, waarvan 150.000 EUR voor VN Actie tegen seksueel geweld in conflict (UN 
Action against Sexual Violence in Conflict) en 150.000 EUR voor het VN-team experten over de 
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rechtsstaat en conflictgerelateerd seksueel geweld (UN Team of Experts on Rul of Law and Sexual 
Violence in Conflict). Dit team ondersteunt staten in de strijd tegen conflictgerelateerd seksueel 
geweld, onder meer door een versterking van strafrechtelijk onderzoek en vervolgingen, 
getuigenbescherming, herstel voor slachtoffers en toezicht op de veiligheidssector.  
 
In het kader van de Mensenrechtenraad vestigde België doorheen interventies tijdens interactieve 
dialogen en onderhandelingen de aandacht op de strijd tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen 
en meisjes tijdens en na gewapende conflicten, onder meer met betrekking tot Irak, Jemen, Libië, 
Myanmar, Soedan, Syrië en Zuid-Soedan. Ons land heeft ook het mandaat van de Speciale 
Rapporteur inzake geweld tegen vrouwen gesteund.  
 
In 2020 heeft België zich aangesloten bij de VN Vriendengroep voor de uitbanning van geweld tegen 
vrouwen en meisjes, met het oog op het delen van informatie en goede praktijken tussen lidstaten. In 
2021 heeft ons land zich geëngageerd als commitment maker in de actiecoalities van het Generation 
Equality Forum rond gendergerelateerd geweld en seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten/lichamelijke autonomie, twee thema’s die tot de Belgische prioriteiten behoren. België heeft 
daarbij engagementen opgenomen die zowel op het Belgisch binnen- en buitenlands beleid van 
toepassing zijn en bijdragen aan een coherente uitvoering van het Belgisch beleid ter zake. 
 
De Belgische bilaterale en multilaterale posten hebben deelgenomen aan en/of verschillende 
evenementen georganiseerd in het kader van de strijd tegen gendergerelateerd geweld, niet in het 
minst tijdens de 16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld, maar ook doorheen de rest van 
het jaar. Ter illustratie, heeft de Belgische permanente vertegenwoordiging bij de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), in samenwerking met like minded landen, een 
reeks side-events georganiseerd getiteld ‘Ending violence against women’. Hierbij hebben onder 
meer experten van de Brusselse politie hun ervaringen gedeeld inzake huiselijk geweld in de context 
van een pandemie. 
 
België ondersteunde in verschillende partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
acties rond het thema geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes, zoals een tekenwedstrijd in Peru, 
een evenement rond gendergerelateerd geweld in het onderwijs in Oeganda en een musical rond 
gendergerelateerd geweld, zwangerschap op jonge leeftijd en empowerment van vrouwen in 
Tanzania. In Burkina Faso werd een afzonderlijke veiligheidsinterventie gepland die ook seksueel en 
huiselijk geweld aanpakte. België ondersteunde in Burundi de opleiding van 80 gemeenschapsleiders 
voor het opvolgen van dossiers rond o.a. huiselijk geweld. In Mali herinnerde België er regelmatig 
aan hoe belangrijk het is het voorontwerp van wet inzake gendergerelateerd geweld aan te nemen. Er 
werd financiële steun gegeven aan onder andere het Observatoire National de la Violence à l’Egard 
des Femmes in Marokko en het bilaterale programma voor strijd tegen seksueel geweld in de 
Congolese provincies Bandundu, Equateur en Tshopo. In het kader van het bilaterale 
samenwerkingsprogramma in de DRC hebben meer dan 5.000 overlevenden van seksueel geweld 
psychologische steun gekregen, zijn 1978 gerechtelijke stappen ondernomen en zijn 178 medische 
hulpverleners opgeleid om de gevolgen van seksueel geweld te behandelen. In Nigeria droeg België 
een bedrag van 5 miljoen euro bij aan het Nigeria Humanitarian Fund,dat zijn middelen gebruikt 
voor humanitaire hulp naar aanleiding van de verwoestingen die Boko Haram in het noordoosten van 
Nigeria heeft aangericht. België is de op één na grootste donor van het fonds. De interventie van het 
Nigeria Humanitarian Fund op het vlak van bescherming omvat allerlei activiteiten, onder meer het 
verlenen van diensten voor het beheren van gendergerelateerd geweld en andere gespecialiseerde 
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diensten in dit domein, zoals (1) de oprichting van functionele callcenters op staatsniveau in de staten 
Borno, Adamawa en Yobe; en (2) juridische bijstand aan slachtoffers. In 2021 heeft België een 
project voor overgangsjustitie, straffeloosheid en bescherming gesteund dat was ontwikkeld door het 
gezamenlijke VN-bureau voor de mensenrechten in de DRC. De genderdimensie krijgt een centrale 
plaats in dit project, met specifieke aandacht voor slachtoffers van seksueel geweld (juridische, 
medische, psychosociale en economische hulp) en voor de deelname van vrouwen aan de opgezette 
activiteiten. De Belgische verbintenis bedraagt 1.500.000 EUR. België steunde het project van het 
Belgische Rode Kruis ‘Bescherming van de meest kwetsbare mensen in conflictsituaties door 
multisectorale bijstand in Burkina Faso, Mali, Niger, Burundi en Rwanda’ met een vastlegging van 
7.320.000 EUR. De genderdimensie werd in dit project geïntegreerd, met bijzondere nadruk op 
bescherming tegen gendergerelateerd geweld en zorg voor de slachtoffers. België legde 7.820.000 
EUR vast voor het programma ‘Prohuma-Burundi/Jordanië/Niger/Uganda’ van Caritas International, 
dat gericht is op het voorkomen en verminderen van de kwetsbaarheid van groepen die het grootste 
risico lopen op geweld tijdens humanitaire crises, door een toegankelijke en waardige 
beschermingsomgeving te versterken. In Mali, Syrië, Niger en Uganda steunde België het 
programma ‘Contribution in support of people of concern to UNHCR in Syrian Arab Republic, 
Niger, Mali and Uganda’ met 8.000.000 EUR. Dit programma is gericht op de preventie van en de 
reactie op geweld tegen vrouwen.  Er werd o.a. steun verleend aan Oxfam in de bezette Palestijnse 
gebieden, Médecins du Monde in Mali, Niger en RDC (‘Renforcement des mécanismes de protection 
en lien avec l’accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, incluant les violences basées sur le 
genre, pour les populations en situation de vulnérabilité’ - 5.340.000 EUR), Handicap International 
in Mali (‘Projet de lutte contre les violences basées sur le genre dans le contexte COVID au Mali’ - 
950.000 EUR) en Plan International Belgium in Burkina Faso (‘Tous contre les violences basées sur 
le genre au Burkina Faso’ - 1.000.000 EUR) en Mali (‘Répondre aux besoins critiques des violences 
basées sur le genre exacerbés par le COVID-19 dans les communautés de Kayes’ - 1.000.000 EUR). 
De preventie en bijstand voor overlevers was heel verscheiden, afhankelijk van de actoren en 
interventiegebieden, en ging van psychosociale steun en betere doorverwijzingssystemen, over 
capaciteitsopbouwende workshops over positieve mannelijkheid, tot zuiver medische interventies. 
België heeft het Global Survivors Fund gefinancierd met 800.000 EUR. Dit is een fonds dat in 
oktober 2019 is gelanceerd door Dr. Denis Mukwege en Nadia Murad en dat als missie heeft de 
toegang tot herstelbetalingen voor overlevenden van conflictgerelateerd seksueel geweld over de 
hele wereld te verbeteren, door een hiaat aan te pakken dat al lang door overlevenden is 
geïdentificeerd. Het Global Survivors Fund werkt aan voorlopige herstelmaatregelen in situaties 
waarin staten of andere partijen niet in staat of niet bereid zijn hun verantwoordelijkheden na te 
komen. Deze Belgische financiering was gericht op de uitvoering van programma's in de DRC, 
Guinee en Irak. In 2021 bracht de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking een werkbezoek aan 
de Democratische Republiek Congo (DRC). Het hoofdthema van deze missie was vrouwenrechten, 
gendergelijkheid en gendergerelateerd geweld, en ze vond plaats tijdens de campagne ‘16 dagen 
activisme tegen gendergerelateerd geweld’. Deze missie was voor de Minister een gelegenheid om 
de DRC Minister van Buitenlandse Zaken te ontmoeten, om van gedachten te wisselen met 
verschillende organisaties van het maatschappelijk middenveld die strijden tegen gendergerelateerd 
geweld en om Belgische steun te betuigen aan organisaties die overlevenden van gendergerelateerd 
geweld ondersteunen, in het bijzonder het Panzi-ziekenhuis in Zuid-Kivu en het Sint Joseph 
ziekenhuis in Kinshasa. 
 
België nam ook actief deel aan verschillende internationale conferenties over de strijd tegen alle 
vormen van geweld, waaronder het symposium ‘Ending Domestic Violence in Europe: Implementing 
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Strategies for Protection and Prevention’ in Brussel, de opleiding ‘Gender Violence and Equal 
Access to Justice’ in Mexico en de workshop ‘'Empowering equality bodies and violence against 
women’ in Tbilisi. In oktober 2020 organiseerden de staatssecretaris voor Gendergelijkheid en het 
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen het online seminarie ‘Een voorstelling van het 
Belgisch model van de Zorgcentra na Seksueel Geweld’. 
 
Doelstelling 4. Bevorderen van de deelname van vrouwen aan processen rond conflict, vrede en 
veiligheid 
 
In de uitvoeringsperiode van dit NAP werden enkele concrete maatregelen genomen om het 
percentage vrouwelijke kandidaten en laureaten voor het diplomatenkorps te verhogen, waaronder 
het meer genderneutraal maken van het diplomatiek examen en extra aandacht voor gender in de 
promotie van de FOD Buitenlandse Zaken als werkgever. Bijkomend keurde het Directiecomité van 
de FOD Buitenlandse Zaken in oktober 2020 het Actieplan ter bevordering van gendergelijkheid 
goed. Dit actieplan is gebaseerd op drie pijlers: communicatie en bewustmaking, opleiding en 
loopbaanbegeleiding en de uitwisseling van goede praktijken. Zo werd in 2021 gestart met een 
mentorprogramma, als een eerste stap in de richting van een bredere loopbaanbegeleiding waarbij 
vrouwelijke collega’s (en bij uitbreiding ook mannelijke collega’s) worden aangemoedigd over te 
stappen naar nieuwe functies, zich kandidaat te stellen voor promoties etc.  
 
De Belgische defensie en politie bleven vrouwelijke militairen en politieagenten in de kijker zetten. 
In december 2020 werd de FOD Binnenlandse Zaken met het project Khaleidoscope van Inclusive 
Games beloond voor zijn originaliteit met een Federal Diversity Award. Khaleidoscope is een 
interactieve en ludieke trainingstool voor inclusief leiderschap, waar het begrip gender ruim aan bod 
komt. Khaleidoscope toont diversiteit in al haar facetten en benadrukt ieders rol om de diversiteit te 
bewaren. De deelnemers wordt verzocht om hun ervaringen te delen om zo samen concrete 
oplossingen te ontwikkelen die onmiddellijk toepasbaar zijn in hun dagelijkse omgeving. Doel is een 
verandering teweeg te brengen en een diepgaande invloed uitoefenen op het gedrag. In 2021 werd 
het Khaleidoscope initiatief vernieuwd en werd de reikwijdte ervan uitgebreid zodat het geïntegreerd 
wordt in het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers/medewerksters en de managementopleiding 
(leiderschapscoaching). Doel is een duurzame verankering van diversiteitsprincipes in de cultuur van 
het departement te bevorderen. 
 
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. 
 
België vestigt internationaal regelmatig de aandacht op het belang van de betekenisvolle participatie 
van vrouwen aan besluitvorming inzake conflict, vrede en veiligheid. Enkele voorbeelden: België 
drong aan op de aanneming van een tekst om vrouwen op te nemen in de besluitvormingsprocessen 
over handvuurwapens en lichte wapens op basis van de formulering “full, equal, effective 
participation of women” en op handhaving van een gender mainstreaming aanpak. De opname van 
het gendercriterium wordt systematisch gecontroleerd in mijnopruimingsprojecten die door de FOD 
Buitenlandse Zaken worden gefinancierd, met inbegrip van de opname van vrouwen in de keuze van 
de prioriteiten inzake mijnopruiming. Ook op EU niveau besteedt België veel aandacht aan de 
genderdimensie en komt ons land regelmatig tussen in het kader van de uitwerking van mandaten van 
de civiele en militaire missies en operaties van de EU en bij het toezicht op de uitvoering ervan. Dit 
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was bijvoorbeeld het geval bij de uitwerking van het mandaat van de (militaire) EU-opleidingsmissie 
in Mozambique, in 2021.  
 
België bleef zich inzetten 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. Ons land maakt ook deel uit van de vriendengroep rond genderpariteit die ideeën en 
initiatieven uitwisselt voor het bevorderen van vrouwen in leidinggevende functies in VN 
Vredesmissies. In het kader van de VN-Veiligheidsraad vestigde België regelmatig de aandacht op 
het belang van de participatie van vrouwen aan missies. België heeft in 2018 ook samen met de 
Afrikaanse Unie en het International Peace Institute een seminarie over Afrikaanse vrouwen als 
bemiddelaars georganiseerd en ons land komt regelmatig tussen tijdens openbare sessies van de 
Afrikaanse Unie m.b.t. gender en de Vrouwen, Vrede en Veiligheid agenda. Daarbij heeft ons land 
ook zijn steun aan het netwerk FemWise Afrika belicht, met name aan de hand van de financiering 
van het project Custodians for Peace, voor een bedrag van 324.219,9 EUR (2019-2021). Ons land 
financierde ook het Women Peace and Humanitarian Fund met een bijdrage van 500.000 EUR. Een 
deel van deze financiering was specifiek gericht op concrete ondersteuning die vrouwelijke 
vredesopbouwers dient toe te laten deel te nemen aan vredesonderhandelingen. 
 
België ondersteunde in de partnerlanden projecten rond de deelname van vrouwen aan 
besluitvorming. In Benin was de vertegenwoordiging van vrouwen in beheer- en beslissingsorganen 
een selectie- en toekenningscriterium voor landbouwsubsidies. In de Democratische Republiek 
Congo werd een project ondersteund dat zich concentreert op de rechten van vrouwen, op vrede en 
veiligheid, op politieke deelname van vrouwen en op empowerment in het domein van de economie. 
In Oeganda steunde België een specifiek project met als doel om een vreedzaam verkiezingsproces te 
bevorderen door middel van constructieve samenwerking, in goede banen geleid door een coalitie 
van Oegandese vrouwen uit de civiele samenleving. Gelet op de verwoestende effecten van 
(verkiezings)geweld op gezinnen en vrouwen, werd de Women's Situation Room in het leven 
geroepen dat werkte als een soort van vroege waarschuwing zodat er snel kan worden ingegrepen om 
mogelijke conflicten en geweld te voorkomen. Na de verkiezingen werd het mandaat van de 
Women's Situation Room verlengd, waarbij de nadruk lag op onderzoek en capaciteitsopbouw op het 
gebied van bemiddeling, vredesopbouw en conflictpreventie.  
 
 
Doelstelling 5. Ondersteunen van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid agenda 
 
In juli 2017 werd het derde Belgisch Nationaal Actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid (NAP) 
voorgesteld op de Ministerraad. Over dit nieuwe NAP werd in december 2017 samen met het 
Actieplatform 1325 een rondetafel georganiseerd. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen leverde logistieke en financiële steun aan het Actieplatform 1325 voor de organisatie van de 
conferentie ‘Moedige Vrouwen, Hoopvolle Toekomst’ van 10 maart 2018, voor de zesde ceremonie 
‘Vredesvrouwen’ op 13 december 2018, voor de aankoop van sensibiliseringmateriaal en voor de 
opmaak van de digitale brochure ‘Onvergetelijke heldinnen uit W.O.I en II’. De rubriek ‘Vrouwen, 
vrede en veiligheid’ op de website van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd 
bijgewerkt om alle nuttige informatie rond dit thema beter toegankelijk te maken. Daarnaast werden 
in België ook andere evenementen georganiseerd om dit thema in de spotlights te zetten. Zo 
organiseerde de Minister van Buitenlandse Zaken ter ere van internationale vrouwendag in maart 
2020 een conferentie in het Egmontpaleis getiteld “Vrouwelijke Ambassadeurs van de Belgische 
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Diversiteit”, waarbij vier Belgische vrouwen met een migratieachtergrond hun professionele 
loopbaan en de uitdagingen op hun weg toelichtten in een panelgesprek gemodereerd door de 
Minister. In september 2021, nam de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking ook deel aan het door de Adviesraad Gender en Ontwikkeling 
georganiseerde seminarie ‘Gender and development from diversity and adversity to joint strategies’. 
 
België streeft er daarnaast naar om de VVV-agenda doorheen de verschillende 
regionale/internationale organisaties hoog op de agenda te houden. 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 en drukte daarbij steeds zijn bereidheid uit 
om goede praktijken uit te wisselen.  
 
Er werd actief deelgenomen aan de vergaderingen van de EU Task Force inzake VNVR resolutie 
1325, aan diens werkgroep over de herziening van het EU-kader rond vrouwen, vrede en veiligheid 
en aan de uitwerking van het EU Action Plan on Women, Peace and Security. Ons land was ook 
vertegenwoordigd op de Academic Roundtable on Women, Peace and Security van de Europese 
Dienst voor Extern Optreden. In het kader van de discussies over het Gemeenschappelijk buitenlands 
en veiligheidsbeleid van de EU is België blijven pleiten voor een volledige uitvoering van het EU 
Gender Action Plan 2016-2020 en voor de systematische aanstelling van een gender adviseur in elke 
missie. Sindsdien steunt België de uitvoering van het in november 2020 aangenomen Gender Action 
Plan III (2021-2025), met name de doelstelling om de Vrouwen, Vrede en Veiligheid agenda te 
integreren door middel van politiek en diplomatiek engagement, door een genderperspectief te 
integreren en door de participatie en het leiderschap van vrouwen in alle vredes- en 
veiligheidsgerelateerde contexten te waarborgen. 
 
Vrouwen, Vrede en Veiligheid bleef ook een Belgische prioriteit in het kader van de NAVO, waar 
ons land een actief lid is van de groep ‘Vrienden van 1325’, een informele groep van bondgenoten en 
partners die de integratie van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid agenda in de verschillende 
beleidsterreinen van de NAVO ondersteunen. België was sterk betrokken bij de herziening van het 
beleid en het actieplan inzake vrouwen, vrede en veiligheid, o.a. via de organisatie van een informele 
werkvergadering om het compromis over dit werk te vergemakkelijken en via een bijdrage van 
75.000 EUR voor het financiële mechanisme ter ondersteuning van de uitvoering van het nieuwe 
actieplan. Ons land legde de nadruk op het belang van de bescherming van vrouwen en meisjes in 
Afghanistan en de bevordering van vrouwenrechten en participatie in alle domeinen (civiel en 
militair, carrière, opleiding met name in technische domeinen, enz.). België was voor de periode 
2017-2019 voorzitter van het NATO Comittee on Gender Perspectives. In 2020 werd België 
verkozen als Vice-Voorzitter in het Executive Committee van het NATO Comittee on Gender 
Perspectives. In 2018 werd de Chef Defensie lid van het ‘Women, Peace and Security Chief of 
Defence Network. België had ook een informeel overleg met de Speciale Vertegenwoordiger van de 
Secretaris Generaal van de NAVO inzake Vrouwen, Vrede en Veiligheid, over de ontwikkelingen 
hieromtrent binnen de NAVO. 
 
België maakt deel uit van een kerngroep gelijkgezinde landen die gender/Vrouwen, Vrede en 
Veiligheid actief uitdragen binnen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(OVSE). Tussen september 2020 en december 2021 nam ons land ook formeel de positie van 
penhouder ‘Gender en VN Veiligheidsraad resolutie 1325/Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ waar 
binnen het EU-overleg. 



 
 

15

 
Tot slot hebben ook de diplomatieke posten vele evenementen/debatten/ontmoetingen/conferenties 
georganiseerd of eraan deelgenomen, inzake gender in het algemeen, of meer specifiek de Vrouwen, 
Vrede en Veiligheid agenda. Zo organiseerde België in juni 2019 een succesvol evenement in Mali, in 
samenwerking met UN Women en het Institut malien de recherche et d'action pour la paix ter 
bevordering van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid agenda in het land. Het resultaat daarvan was een 
lijst met concrete aanbevelingen voor een betere uitvoering van de VVV-agenda in Mali. België 
verleende steun aan het UN Women - Afghanistan Country Office ter bevordering van hun activiteiten 
inzake de Vrouwen, Vrede en Veiligheid agenda in het land. Daarnaast heeft België bijgedragen aan 
de opstelling en implementatie van het NAP 1325 in Palestina, en aan een herziening van het NAP in 
de Democratische Republiek Congo en ondersteunde ons land projecten van UN Women in de 
Democratische Republiek Congo rond vrouwenrechten, vrede en veiligheid en de implementatie van 
resolutie 1325. Ook in Marokko en Mozambique is België betrokken bij projecten rond indicatoren 
binnen het domein van vrouwen, vrede en veiligheid.  
 
 
Doelstelling 6. Opvolgen en monitoren van de uitvoering van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid 
Agenda en het Nationaal Actieplan 
 
De Taskforce Vrouwen, Vrede en Veiligheid kwam meermaals samen in de periode 2017-2021. 
Tijdens deze bijeenkomsten werd onder andere informatie uitgewisseld over de uitvoering van het 
NAP, werd nagedacht over een versterkte uitvoering van het participatie-luik en werden de mid- en 
end-term reviews en de uitwerking van het 4e NAP voorbereid.  
 
Elk jaar werd het rapport over de uitvoering van het derde NAP inzake Vrouwen, Vrede en Veiligheid 
bezorgd aan het Parlement en aan het maatschappelijk middenveld gecommuniceerd. In 2019 
organiseerde België een mid-term review evenement in samenwerking met ‘Platform 1325’. Dit 
evenement had als doel om de uitvoering van het derde Belgisch Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, 
Vrede, Veiligheid’ te evalueren en naar de toekomst toe verder te versterken. Aan dit evenement 
namen een 80-tal personen deel vanuit het maatschappelijk middenveld, Parlement, adviesorganen en 
relevante overheidsdiensten. De aanbevelingen die hieruit naar voren kwamen, werden vervolgens 
besproken tijdens de Belgische Taskforce ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid’. Op 16 december 2021 werd 
een overleg georganiseerd met het middenveld inzake de eindevaluatie van het 3e NAP. Dit werd 
gecombineerd met een tweede consultatie van het middenveld rond de opmaak van het 4e NAP. 
 
Tot slot, maakte België ook verschillende bijdragen over aan de EU en de VN over de vooruitgang in 
het domein van Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Daarnaast zette ons land ook in op een versterkte 
monitoring van de VVV-agenda. In het kader van de OVSE organiseerde België bijvoorbeeld, samen 
met het Verenigd Koninkrijk, een side event over het belang van rapportering over Vrouwen, Vrede 
en Veiligheid m.b.t. de OVSE Code of Conduct. België heeft een geoormerkte bijdrage van 
2.000.000 EUR toegezegd voor het project getiteld ‘Monitoring and Reporting Mechanism on grave 
violations in situation of armed conflict’ ten gunste van UNICEF (2021-2022). Dit is een controle- 
en rapportageproces dat in werking wordt gesteld telkens wanneer een land wordt genoemd in het 
jaarverslag van de secretaris-generaal van de VN over de situatie van kinderen in gewapende 
conflicten. Dit mechanisme heeft tot doel een land in conflict te herinneren aan zijn verplichtingen 
om de rechten van het kind te beschermen, in het bijzonder met betrekking tot de volgende 
schendingen: verkrachting en alle vormen van seksueel geweld. 


