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Het meten van feminicide
in België
Feminicide

Feminicide in België

Feminicide kan worden opgevat als het absolute ui
terste binnen het continuüm van gewelddaden tegen
vrouwen die plaatsvinden in alle lidstaten van de Eu
ropese Unie (EU) (1). Noch in de EU-lidstaten, noch
in de rest van de wereld bestaat een algemeen aan
vaarde standaarddefinitie van feminicide. Dit gebrek
aan een uniforme definitie belemmert het meten van
feminicide doordat het misdrijf verstopt blijft tussen
de algemene gegevens over doodslag (2). Onder het
algemene concept “feminicide” wordt het doden van
een vrouw of meisje vanwege haar geslacht verstaan.
In de Verklaring van Wenen van de Verenigde Naties
over feminicide (3) werden voor het eerst verschillen
de vormen van feminicide vastgesteld, waaronder:

Feminicide komt op zichzelf niet voor in het Belgische Strafwet
boek. Dit type misdrijf kan echter wel onder andere bepalingen van
het Belgische strafrecht vallen. De relevante voorschriften voor het
onderscheiden van gevallen van feminicide zijn onder meer de arti
kelen 392, 393, 394, 405 quater, 417 quater en 418 (4).
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moord op vrouwen als resultaat van partner
geweld;
marteling en moord ingegeven door vrouwenhaat;
het doden van vrouwen en meisjes in naam van
eer;
het gericht doden van vrouwen en meisjes in het
kader van een gewapend conflict;
bruidsschatgerelateerde doodslag op vrouwen;
het doden van vrouwen en meisjes vanwege hun
seksuele gerichtheid en genderidentiteit;
het doden van inheemse vrouwen en meisjes van
wege hun geslacht;
kindermoord op meisjes en foetusmoord met het
oog op geslachtsselectie;
aan genitale verminking gerelateerde sterfgeval
len;
beschuldigingen van hekserij;
andere vormen van feminicide die verband hou
den met bendevorming, georganiseerde misdaad,
drugshandel, mensenhandel en de verspreiding
van handvuurwapens.

Artikel 392 – Opzettelijke doodslag
Opzettelijk worden genoemd het doden en het toebrengen van let
sel met het oogmerk om een bepaald persoon of een persoon die
zal worden aangetroffen of ontmoet, aan te randen, ook al was dit
oogmerk afhankelijk van enige omstandigheid of van enige voor
waarde, en zelfs al heeft de dader zich vergist omtrent de persoon
die het slachtoffer van de aanranding is geworden.
Artikel 393 – Doodslag
Doden met het oogmerk om te doden wordt doodslag genoemd.
Het wordt gestraft met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar.
Artikel 394 – Moord met voorbedachten rade
Doodslag met voorbedachten rade wordt moord genoemd en
wordt gestraft met levenslange opsluiting.
Artikel 405 quater – Verzwarende omstandigheden
Wanneer een van de drijfveren van de misdaad of het wanbedrijf
bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid te
gen een persoon wegens […] zijn geslacht, zijn geslachtsverande
ring of zijn seksuele geaardheid […] is de straf opsluiting van vijf
jaar tot tien jaar [...] (5).
Artikel 417 quater – Overlijden zonder opzet als gevolg van
onmenselijke behandeling
Hij die een persoon aan een onmenselijke behandeling onder
werpt, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. [...]
Het misdrijf [...] wordt gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot
twintig jaar [...] als het de dood heeft veroorzaakt [...].
Artikel 418 – Onopzettelijke doodslag
Schuldig aan onopzettelijk doden [...] is hij die het kwaad veroor
zaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder
het oogmerk om de persoon aan te randen. Hij die onopzettelijk
iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met een gevangenis
straf van drie maanden tot twee jaar en met een geldboete van
50 EUR tot 1 000 EUR.

Dit informatieblad bevat gegevens die zijn verzameld voordat het Verenigd Koninkrijk de EU verliet, dus verwijzingen naar de EU-lidstaten betreffen ook het
Verenigd Koninkrijk.
Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), Glossary of definitions of rape, femicide and intimate partner violence, Vilnius, 2017.
Economische en Sociale Raad van de VN, Vienna Declaration on Femicide, New York, 2012 (https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_
Sessions/ CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf).
Zie voor meer informatie indicator 9 van de database genderstatistieken (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv ipv_in
dic_9/metadata) en het Belgische Strafwetboek (https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&caller=list&cn=1867060801&la=f&fromtab
=loi#LNK0105).
De huidige versie van artikel 405 quater omschrijft verzwarende omstandigheden in gevallen van moord en doodslag. De wetgever heeft de strafbare feiten
waarop reeds de hoogste straf staat (bijv. oudermoord, kindermoord en vergiftiging), uit de reikwijdte van deze classificatie geschrapt. Het opnieuw invoeren
van verzwarende omstandigheden voor deze misdrijven wanneer het plegen ervan is ingegeven door geslacht, zou het strafrecht consistenter maken. Het
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zou dan bovendien in staat zijn om in deze zaken op te treden.
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Partnerfeminicide in Europa
Op basis van het internationale classificatiesysteem voor
criminaliteit met het oog op de opstelling van statistieken
(ICCS) wijst het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrij
ding (UNODC) erop dat opzettelijke doodslag op vrouwelijke
slachtoffers door intieme partners of gezinsleden statistisch
gezien de meest voorkomende vorm van feminicide is (6). Het
UNODC schat dat in Europa ( 7) ongeveer 29 % van de vrouwe
lijke slachtoffers van doodslag (8) opzettelijk door een intieme
partner wordt omgebracht.

29 %
2017

 Vrouwelijke slachtoffers van
opzettelijke doodslag in
Europa
 Vrouwelijke slachtoffers
van doodslag door intieme
partners in Europa

Partnerfeminicide in België
Vanuit statistisch oogpunt luidt de werkdefinitie die het Eu
ropees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) gebruikt voor
feminicide, als volgt: “Doodslag op een vrouw door een in
tieme partner en de dood van een vrouw als gevolg van
een praktijk die schadelijk is voor vrouwen. Onder “intieme
partner” wordt een voormalige of huidige echtgenoot of
partner verstaan, ongeacht of de dader al dan niet een wo
ning deelt of heeft gedeeld met het slachtoffer.” In België
vallen de meeste gevallen van feminicide onder de hierbo
ven genoemde artikelen van het Strafwetboek. Volgens ge
gevens van het “Stop Feminicide”-platform (9) was er in 2017
sprake van 43 gevallen van vrouwenmoord, waarvan er 31
waren gepleegd door intieme partners.
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Slachtoffers van partnerfeminicide in België
(niet-officiële gegevens)
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Over het onderzoek
Er bestaan grote verschillen tussen de lidstaten wat betreft
de gebruikte systemen voor gegevensverzameling, omdat de
gegevens uit uiteenlopende bronnen worden geput. Om de
verzameling van administratieve gegevens over feminicide te
verbeteren, heeft EIGE indicatoren uitgewerkt voor het harmo
niseren van de gegevensvergaringsprocessen in alle rechts
gebieden van de lidstaten.
Door middel van een vragenlijst die naar officiële gegevens
verstrekkers is gestuurd en een online-enquête die is ingevuld
door nationale deskundigen, heeft EIGE informatie verzameld
bij een grote verscheidenheid aan belanghebbenden. Het uit
eindelijke doel bestaat erin een classificatiesysteem voor femi
nicide met onderling overeengekomen variabelen vast te stel
len, dat vervolgens door alle EU-lidstaten kan worden gebruikt.

Methodologie voor
gegevensverzameling
Om het gebrek aan vergelijkbare gegevens over geweld tegen
vrouwen aan te pakken, heeft EIGE 13 indicatoren ontwikkeld
met uniforme definities van de vele vormen van partner
geweld, feminicide en verkrachting (10). Er is een gedetailleerd
verslag gepubliceerd over de gehanteerde methode voor het
verzamelen, rapporteren en valideren van gegevens, samen
met gedetailleerde metagegevens per land (11).
De gegevens kunnen worden geraadpleegd in de database gen
derstatistieken van EIGE: https://eige.europa.eu/gender-statis
tics/dgs/browse/genvio/genvio_int
In België zijn nog geen gegevens beschikbaar over indicator 9:
“Vrouwen die slachtoffer zijn van intieme feminicide (18 jaar
en ouder) als percentage van de vrouwelijke slachtoffers van
doodslag (18 jaar en ouder)”.

Het verzamelen van administratieve gegevens over feminicide
Wat zijn administratieve gegevens? Administratieve gegevens worden verzameld met het oog op re
gistratie, organisatie en monitoring (12). Verschillende instanties kunnen administratieve gegevens over
feminicide verschaffen, namelijk instanties die betrokken zijn bij strafrechtelijk onderzoek, vervolging, de
bestraffing van daders en slachtofferhulp, kortom organisaties in de politie- en justitiesector. Adminis
tratieve gegevens kunnen onder meer informatie bevatten over de prevalentie en vormen van feminicide,
de eigenschappen van slachtoffers, daders en hun relatie, de kenmerken van en de beweegreden voor het
misdrijf, evenals gegevens over het strafproces.
VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC), Global Study on Homicide – Gender-related killing of women and girls, Wenen, 2019.
Gegevens van het UNODC omvatten ook andere Europese rechtsgebieden dan de EU-lidstaten. Er bestaat geen schatting van het percentage vrouwelijke
slachtoffers van doodslag in het kader van partnerfeminicide voor enkel de EU-lidstaten.
(8) Bij het rapporteren van UNODC-gegevens wordt het begrip “doodslag” gebruikt, omdat dit in de oorspronkelijke bron staat (blz. 17). De gendergerelateerde
motivatie is niet geregistreerd vanwege het ontbreken van een gestandaardiseerde definitie. Desalniettemin blijkt uit dit verslag duidelijk dat de gegevens
een aanzienlijk deel van alle gevallen van gendergerelateerde doodslag op vrouwen en meisjes kwantificeren.
(9) De gegevens kunnen worden geraadpleegd via het platform: http://stopfeminicide.blogspot.com/p/violences-machistes.html
(10) Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), Terminology and Indicators for Data Collection: Rape, femicide and intimate partner violence, Vilnius, 2017.
(11) Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), Intimate Partner Violence: Data collection methodology, Vilnius, 2020.
(12) UN Women, A synthesis of evidence on the collection and use of administrative data on violence against women, New York, 2020.
(6 )
( 7)
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Om beleidsmakers te helpen bij het uitstippelen van doel
treffende beleidsmaatregelen ter bestrijding van feminicide,
moeten we inzicht krijgen in de aard en prevalentie van het
probleem. Het verzamelen van vergelijkbare administratieve
gegevens over feminicide in de lidstaten speelt daarbij een
cruciale rol (13). Het is vooral belangrijk dat de politie of justi
tie het motief voor het doden vaststelt en dat dit vervolgens
wordt vertaald in gestandaardiseerde statistische gegevens.
Het ICCS is een gestandaardiseerd instrument voor het ver
krijgen van vergelijkbare administratieve gegevens. Het omvat

echter geen variabele voor gendergebaseerde motieven. Dit
betekent dat het concept van feminicide niet naar behoren kan
worden gebruikt, waardoor het onmogelijk is om gegevens te
verzamelen die het fenomeen volledig beschrijven. Het verza
melen van gegevens over feminicide zou het probleem zicht
baarder maken, wat de politieke wil om het probleem uit te
bannen zou versterken. Met behulp van administratieve gege
vens over feminicide kunnen landen ook tendensen in de tijd
volgen en nagaan hoe doeltreffend de maatregelen zijn.

Welke administratieve gegevens over feminicide zijn er voorhanden
in België?
Definitie van feminicide en beschikbaarheid van gegevens
Definitie van feminicide gebruikt voor statistische doeleinden
Verzameling van gegevens over feminicide

De Belgische politie verschaft relevante informatie over part
nergeweld. De gegevens hebben betrekking op diverse vor
men van geweld – van fysieke, psychologische, economische en
seksuele aard – en meer bepaald over misdrijven en verdach
ten (14). Daarnaast wordt het aantal gevallen van moord, moord
met voorbedachten rade en doodslag in verband met partner
geweld geregistreerd door het parket en gepubliceerd door
het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (15).

Neen
Ja, officiële gegevens

Ja, niet-officiële gegevens

De verzamelde gegevens hebben echter enkele belangrijke
beperkingen, bijvoorbeeld door de opname van pogingen tot
misdrijven en de weglating van informatie over het geslacht
van het slachtoffer. In België worden gegevens over doodslag/
feminicide verzameld door één officiële en één niet-officiële
instantie: de Belgische politie en het platform Stop Feminici
de (16). Feminicidegegevens op dit informatieblad die afkomstig
zijn uit de niet-officiële bron, zijn gemarkeerd met “(a)”.

Instantie (a)
Platform Stop Feminicide
Type gegevensverzameling

Niet-officieel

Gegevensbronnen

Persberichten

Stadium waarin wordt vastgesteld dat doodslag feminicide is

Tijdens de eerste gegevensverzameling

Stadium waarin doodslag wordt geregistreerd als feminicide

Tijdens de eerste gegevensverzameling

Parameters voor het vaststellen dat doodslag feminicide is
Regelmaat van gegevensverzameling

Geen informatie beschikbaar
Doorlopend

Netwerk(en) waarmee informatie wordt gedeeld

Geen informatie beschikbaar

Beschikbaarheid van gegevens voor het publiek

Gegevens openbaar beschikbaar

(13) Het is belangrijk op te merken dat gegevens en statistieken dienen te worden geproduceerd, ontwikkeld en verspreid in overeenstemming met de beginselen
van de Praktijkcode voor Europese statistieken van Eurostat, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, 2018 (https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/4031688/9394211/KS-02-18-142-NL-N.pdf/580e523c-85a4-406d-9ad2-9a78f5820fc6?t=1542711714000).
(14) De gegevens kunnen worden geraadpleegd op de website van de Belgische politie (https://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/).
(15) https://igvm-iefh.belgium.be/nl
(16) De gegevens kunnen worden geraadpleegd via het platform: http://stopfeminicide.blogspot.com/p/violences-machistes.html
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Niet-officiële bronnen leveren informatie voor gegevensverza
meling in België. Uit de meest recente gegevens van het plat
form Stop Feminicide (a) blijkt dat er in 2020 in België 25 ge
vallen van feminicide werden geregistreerd. Ondanks de schat
aan gegevens die door de Belgische politie wordt verzameld
met betrekking tot geweld en doodslag door intieme part
ners, zijn de geregistreerde gegevens over de slachtoffers erg
schaars. Er wordt informatie vergaard over de “gebeurtenis”
Officiële gegevens beschikbaar  

Beschikbaarheid van gegevens

(het misdrijf), zoals locatie, tijd, gebruikte wapens, werkwijze
enz., en over de “persoon” (de verdachte), zoals geslacht, leef
tijd en nationaliteit. Gegevens over ras of etniciteit, politieke
voorkeur, geloofsovertuiging, vakbondslidmaatschap of seksu
ele gerichtheid worden echter niet opgenomen in de Algeme
ne Nationale Gegevensbank vanwege de gevoeligheid van de
gegevens en het feit dat die de privacy in het gedrang zouden
kunnen brengen.

Niet-officiële gegevens beschikbaar  

2014

2015

2016

Geen gegevens beschikbaar

2017 (a)

2018 (a)

2019 (a)

Vrouwelijke slachtoffers van doodslag
Slachtoffers van partnerfeminicide

Het Stop Feminicide-platform (a) verzamelt administratieve ge
gevens over partnerfeminicide, maar ook over andere vormen
van vrouwenmoord, bijvoorbeeld feminicide in verband met

seksueel geweld of prostitutie en door een onbekende per
soon gepleegde feminicide.

Vormen van feminicide
Partnerfeminicide (a)
Familiegerelateerde feminicide
Kinderfeminicide
Prostitutiegerelateerde feminicide (a)
Feminicide in het kader van een overval
Andere vormen van feminicide (a)

Eigenschappen van het slachtoffer en de dader

Feminicide in verband met seksueel geweld en feminicide
gepleegd door een onbekende persoon (a)

Slachtoffer

Dader

Leeftijd ( )
a

Geslacht (a)
Genderidentiteit
Seksuele gerichtheid
Nationaliteit (a)
Opleiding
Beroep (a)
Beschermingsbevel aangevraagd (a)
Actief beschermingsbevel (a)

n.v.t.
n.v.t.

Sociaal-economisch profiel ( )
a

Recidivestatus
Alcohol-/drugsmisbruik
Slachtoffer-daderrelatie (a)
Overige

n.v.t.
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Motief voor feminicide

Contextuele variabelen

Context van seksueel geweld (a)

Manier van doden (a)

Eerder partnergeweld (a)

Locatie (a)

Eerdere intimidatie en/of stalking door de dader (a)

Zelfmoord van de dader

Eerdere genitale verminking

Doden van kinderen

Eerdere klachten of verzoeken om beschermingsmaat
regelen (a)

Doden van andere personen in het gezin

Recente scheiding (a)

Kinderen aanwezig (a)

“Schande of oneer” afgeroepen over de familie

Andere gevallen van doodslag in verband met de
feminicide

Bruidsschatgerelateerde problemen

Overige

Weigering om een gearrangeerd huwelijk aan te gaan

Onderzoek naar feminicide

Politieke rol/feminisme/activisme van de gedode vrouw

Protocol voor het onderzoeken van gevallen van
feminicide

Context van prostitutie/pornografie (a)
Context van mensenhandel

Analyse van feminicide

Gericht doden van vrouwen in een gewapend conflict

Beoordelingen van doodslag/beoordelingen van
doodslag binnen het gezin

Seksuele gerichtheid en genderidentiteit

Analyse van rechtszaken

Verminking/mutilatie van het lichaam

Administratieve gegevens van de politie

Overige

Administratieve gegevens over de doodsoorzaak
Media-informatie (a)
Overige

NB: N.v.t. = niet van toepassing.
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Belangrijkste bevindingen
•

•

•

België kent geen wettelijke definitie van feminicide. De da
der kan echter aansprakelijk worden gesteld voor opzette
lijke doodslag, onopzettelijke doodslag, moord, moord met
voorbedachten rade, moord/doodslag onder verzwarende
omstandigheden en overlijden zonder opzet als gevolg van
onmenselijke behandeling.
Er is één niet-officiële organisatie die gegevens verzamelt
ter identificatie van feminicide. Er zijn gegevens beschik
baar over partnerfeminicide en andere vormen van femi
nicide.
EIGE heeft gegevens verzameld over doodslag en partner
feminicide voor de periode 2014-2018. Niet-officiële admi
nistratieve gegevens over feminicide in België zijn echter

•

pas vanaf 2017 beschikbaar. De beschikbare gegevens om
vatten informatie over de eigenschappen van het slachtof
fer en de dader, contextuele variabelen en het motief.
Ondanks de rijkdom aan gegevens die door officiële bron
nen worden verzameld, wordt de informatie over feminici
de geanalyseerd op basis van niet-officiële bronnen, name
lijk media-informatie. Het parket verzamelt gegevens over
het aantal gevallen van moord, doodslag en onopzettelijke
doodslag in verband met partnergeweld en de Belgische
politie verzamelt informatie over geweld en doodslag door
intieme partners. Bij beide gegevensbronnen ontbreken
gegevens over de slachtoffers; de voornaamste meet- en
informatie-eenheden zijn de gebeurtenis (het misdrijf) en
de verdachte.

Aanbevelingen
Het verzamelen van nauwkeurige en vergelijkbare gegevens
over feminicide door de politie en justitie in alle lidstaten helpt
kennis te vergroten en de respons te verbeteren. Dit komt de
preventie van feminicide ten goede (17). Het is daarom belang
rijk om:

•

•

•

•
•

een definitie van feminicide op te stellen voor het verza
melen van statistische gegevens, teneinde zicht te krijgen
op de specifieke omstandigheden waarin vrouwen worden
gedood;
doorlopende gegevensverzameling in te voeren;
uitgebreide gegevensvergaring tot stand te brengen door
variabelen toe te voegen die belangrijk zijn voor het opspo
ren van de belangrijkste aspecten van feminicide – daar
toe behoren onder meer de aspecten die de context en de
omstandigheden van het doden, de gendergerelateerde
motivatie en de kenmerken van het slachtoffer en de dader

beschrijven – om gegevensverzameling voor statistische
doeleinden te systematiseren en te harmoniseren;
de variabelen met betrekking tot het slachtoffer en de da
der met elkaar in verband te brengen en te analyseren vol
gens een intersectionele benadering;
ervoor te zorgen dat de genderdimensie van doodslag
gegevens zichtbaar wordt gemaakt.

Aanbevelingen voor het verzamelen van gegevens over
feminicide in België
Om gegevens te verschaffen voor de EIGE-indicator over femi
nicide (indicator 9) en om het begrip van partnerfeminicide te
verbeteren, wordt aanbevolen dat de relatie tussen het slacht
offer en de dader wordt geregistreerd in officiële administra
tieve bronnen en dat de gegevens worden uitgesplitst naar
geslacht (18).

Dit informatieblad is gebaseerd op informatie uit het EIGE-onderzoek naar een betere verzameling van administratieve
gegevens over partnergeweld en gendergerelateerde vrouwenmoord uit 2021, en is opgesteld door UMAR, een vrouwen
organisatie voor alternatieven en respons. Ga voor meer informatie naar: https://eige.europa.eu/gender-based-violence/
femicide

(17) Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), Recommendations to improve data collection on intimate partner violence by the police and justice sectors –
Belgium, Vilnius, 2018; EIGE, Recommendations for the EU to improve data collection on violence against women, Vilnius, 2017; EIGE, EIGE’s indicators on intimate
partner violence, rape and femicide: Recommendations to improve data quality, availability and comparability, Vilnius, 2021.
(18) Indicator 9 van de database genderstatistieken (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv ipv_indic_9/metadata).
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