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Brussel, 17 augustus 2021 

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling met betrekking tot 
gendermainstreaming bij de uitvoering van het beleid en de maatregelen van 

het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021 - 2030 (NEKP) 

 

Samenvatting 

 Deelname aan de besluitvormingsprocessen: vrouwen en meisjes te beschouwen als 

actoren van verandering, om oplossingen te vinden voor de problemen waarmee de 

doelgroepen worden geconfronteerd en gunstige voorwaarden en middelen te scheppen 

voor de volledige en daadwerkelijke deelname van vrouwen en meisjes aan 

besluitvormingsprocessen.  

 Ondersteuning en financiering van initiatieven voor gender en klimaat: een systemische en 

internationale visie op financiering goed te keuren bij de uitvoering en actualisering van het 

NEKP, om de steun voor initiatieven van vrouwen op het gebied van weerbaarheid tegen 

klimaatverandering in de landbouw, de visserij, herbebossing en behoud van biodiversiteit 

te stimuleren met het oog op een genderrechtvaardige transitie. 
 

 Feminisering van de energiearmoede en landbouw: Steun bieden aan de familiale agro-

ecologische landbouw, de verwerking van landbouwproducten en ook aan korte ketens en 

de consumptie van lokale producten. Bewijs van de schadelijke gevolgen voor de 

feminisering van armoede toevoegen als bindend beoordelingscriterium voor de verplichte 

wijziging van het energie- en klimaatbeleid. 
 

 Groene economie: Een genderanalyse uitvoeren in diverse sectoren voor groene 

werkgelegenheid, op nationaal en lokaal niveau, om te beschikken over genderspecifieke 

gegevens die nodig zijn om inzicht te verwerven in de belemmeringen voor gelijke 

vertegenwoordiging en deelname van vrouwen en mannen in de sectoren van groene 

werkgelegenheid en gender integreren in de kernrichtlijnen over competentieontwikkeling 

in kader van de ecologische transitie. 
 

 Internationale klimaatfinanciering en coördinatie van de acties: Het aandeel van de 

bilaterale en multilaterale klimaatfinanciering dat bestemd is voor gendergelijkheid 

optrekken tot 65%. Een regelmatige dialoog tot stand brengen tussen het monitoringcomité 

van het NEKP en de structuren die verantwoordelijk zijn voor de internationale 

klimaatfinanciering in België om de coherentie van het ontwikkelingsbeleid te versterken.  

 Transversale benaderingen mainstreamen: Om rekening te houden met een aantal 

complementaire benaderingen (mensenrechtenbenadering; dubbele genderbenadering 

(transversaal en specifiek); intersectionele benadering; benadering die rekening houdt 

met masculiniteit) is een duidelijke coördinatie door de verantwoordelijken nodig, evenals 

voldoende menselijke en financiële middelen en ook deskundigheid om die benaderingen 

toe te passen en sessies voor capaciteitsopbouw te organiseren. 
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1. Inleiding  

In december 2020 werd de mededeling over de nationaal bepaalde bijdrage1 (Nationally Determined 
Contribution - NDC) van de Europese Unie en haar lidstaten geactualiseerd2. Die NDC omvat, voor het 
eerst in een mededeling van de Annex I-landen, een wetgevend kader voor het mainstreamen van 
gendergelijkheid; synergie tussen de sociale, ecologische en economische dimensie van duurzame 
ontwikkeling; en mensenrechten, zowel op het niveau van Europa als in de nationale plannen en 
strategieën van de lidstaten. Die NDC omvat onder andere: 

- de conclusies van de Raad van 7 maart 2011 met de titel “Europees Pact voor Gendergelijkheid 
(2011-2020)”; 

- de conclusies van de Raad van 9 april 2019 met de titel “Naar een steeds duurzamere Unie in 
2030”; 

- de conclusies van de Raad van 15 mei 2017 over inheemse volken; 
- de Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 

inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie. 

Dit advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling bevat concrete aanbevelingen voor 
gendermainstreaming bij de uitvoering van de beleidslijnen en de maatregelen van het Belgisch 
Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021 - 2030 (NEKP) om de beloften van de Europese NDC waar te 
maken. Die aanbevelingen hebben enerzijds betrekking op de specifieke thematische krachtlijnen en 
anderzijds op de integratie van transversale benaderingen. Zij komen voort uit een onderzoek naar 
de mogelijke effecten van het Belgische NEKP voor de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid 
in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  

2. Thematische aanbevelingen 

1.1. Deelname aan de besluitvormingsprocessen 

⮚ Gunstige omstandigheden scheppen en de nodige middelen vrijmaken voor de volledige en 

daadwerkelijke deelname van vrouwen en meisjes aan de besluitvormingsprocessen als actoren 

van verandering.  

⮚ Vrouwen en meisjes beschouwen als actoren van verandering en niet enkel als slachtoffers van de 

klimaatverandering, om oplossingen te vinden voor de problemen waarmee de doelgroepen 

worden geconfronteerd.  

Concrete voorbeelden in verband met het NEKP:  

- Mechanismen ontwikkelen voor een inclusieve en daadwerkelijke deelname van vrouwen, 

onder wie de vertegenwoordigsters van middenveldorganisaties, aan de onderhandelingen 

over de thema’s uit het NEKP (zoals quota). Die mechanismen moeten toezien op 

gendergelijkheid, op de aanwezigheid van technische deskundigheid op het gebied van gender, 

                                                           
1 Elk land deelt in een NDC mee welke inspanningen het levert/zal leveren om zijn uitstoot te beperken en zich aan te passen 
aan de gevolgen van de klimaatverandering. Dit is een van de verplichtingen waaraan de partijen moeten voldoen in 
uitvoering van het Akkoord van Parijs.  
2 Raad van de Europese Unie, Mededeling aan het UNFCCC namens de Europese Unie en haar lidstaten over de actualisering 
van de nationaal bepaalde bijdrage van de Europese Unie en haar lidstaten, Brussel, 18 december 2020, N° 14222/1/20 REV 
1 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14222-2020-REV-1/nl/pdf  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14222-2020-REV-1/nl/pdf
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en de openheid tegenover de civiele samenleving, in het bijzonder tegenover 

vrouwenrechtenorganisaties. Dat geldt op alle niveaus:  

o op internationaal niveau voor de samenstelling van de Belgische delegaties voor 

internationale conferenties en topbijeenkomsten; 

o op nationaal niveau voor de samenstelling van comités en teams die verantwoordelijk zijn 

voor de opvolging van het NEKP; 

o op het niveau van de partnerlanden tijdens beleidsdialogen en de verschillende fasen van 

de programmatie (identificatie/formulering, monitoring en evaluatie van de projecten en 

programma’s van de Belgische ontwikkelingssamenwerking). 

- Het aanspreekpunt voor gender en klimaat3, dat bevoegd is voor de opvolging van het 

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC), officieel 

aanstellen, zijn rol versterken en zijn deelname bevorderen aan netwerken voor 

internationale uitwisseling, zoals dat gebeurt in andere landen4 en bij initiatieven van het 

genderteam van het UNFCCC5. 

- Ruimten voor ontmoeting en uitwisseling over gender en klimaat voorzien en ondersteunen, 

zoals degene die zijn ontwikkeld door vrouwenrechtenorganisaties en feministische 

bewegingen:  

o initiatieven ondersteunen die bedoeld zijn om de organisaties van de Belgische en 

Europese civiele samenleving te laten netwerken met die in de landen van het Zuiden om 

kennis en knowhow uit te wisselen over gender en klimaat; 
 

o de samenwerking in België en in de EU bevorderen van de (openbare en privé-)instanties 

die actief zijn rond het genderthema en degene die actief zijn op het gebied van energie en 

klimaat; 
 

o bijeenkomsten en kanalen ontwikkelen voor uitwisseling en gezamenlijk leren tussen de 

verschillende structuren (commissies parlementsleden, adviesraden en adviescommissies, 

kabinetten, enzovoort) die binnen België bevoegd zijn voor gendergelijkheid en het 

klimaat- en energiebeleid en het beleid voor internationale samenwerking. Enkele 

voorbeelden van mogelijke tandems: 

▪ Regering en administratie: leden van de kabinetten van de ministers van Klimaat, 

Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal; leden van de kabinetten van de 

ministers van Energie; leden van het kabinet van de minister van 

Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid; leden van de strategische 

beleidscel van de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, 

toegevoegd aan de minister van Mobiliteit; leden van de beleidscellen Duurzame 

Ontwikkeling van de federale overheidsdiensten; leden van de Taskforce Duurzame 

                                                           
3 UNFCCC, National Gender & Climate Change Focal Points, https://unfccc.int/fr/node/388  
4 De aard van het genderfocuspunt verschilt van de ene delegatie tot de andere. In bepaalde landen, zoals België, maakt het 
deel uit van de administratie, maar in veel andere landen is het focuspunt deel van het ministerie van Milieu, van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken of van het ministerie voor Vrouwenrechten. De lijst van focuspunten staat hier: 
https://unfccc.int/topics/gender/resources/list-of-gender-focal-points-under-the-unfccc  
5 Op 29 april organiseerde het secretariaat een informeel virtueel netwerkmoment voor de nationale focuspunten voor 
gender en klimaat (NGCCFP). Deze bijeenkomst was bedoeld om de volgende stappen te bespreken voor het organiseren van 
toekomstige internationale netwerkbijeenkomsten en om gelegenheid te bieden voor netwerking en discussie. 
https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/workshops-dialogues/virtual-workshops-role-of-the-national-gender-
and-climate-change-focal-points-0  

https://unfccc.int/fr/node/388
https://unfccc.int/topics/gender/resources/list-of-gender-focal-points-under-the-unfccc
https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/workshops-dialogues/virtual-workshops-role-of-the-national-gender-and-climate-change-focal-points-0
https://unfccc.int/topics/gender/events-meetings/workshops-dialogues/virtual-workshops-role-of-the-national-gender-and-climate-change-focal-points-0
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Ontwikkeling van het Federaal Planbureau; leden van de Interministeriële Conferentie 

Vrouwenrechten. 

▪ Parlementen: leden van de Commissies van het federaal parlement en van de 

parlementen van de gefedereerde entiteiten voor Energie, Leefmilieu en Klimaat; 

Gezondheid en Gelijke Kansen; Buitenlandse en Internationale Betrekkingen; 

▪ Adviesraden en commissies: Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO), Federale 

Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO), Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste 

van ontwikkeling (ABCO), Nationale Klimaatcommissie (NKC),  Interdepartementale 

Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). 

1.2. Ondersteuning en financiering van initiatieven voor gender en klimaat 

⮚ Een systemische en internationale visie op financiering hanteren bij de uitvoering en actualisering 

van het NEKP, om de ondersteuning te bevorderen van vernieuwende initiatieven op het vlak van 

genderrechtvaardige transitie die niet in strikte zin onder de vijf pijlers van het NEKP vallen.  

⮚ De communicatiekanalen over de verbanden tussen klimaatverandering en het sociaal beleid 

verbeteren, inclusief de kanalen in verband met mensenrechten en gendergelijkheid. 

Concrete voorbeelden in verband met het NEKP: 

- De initiatieven van vrouwen en organisaties voor vrouwenrechten financieren, met bijzondere 

aandacht voor de initiatieven van jongeren in België en in de partnerlanden, die verschillende 

lagen van de bevolking willen bewustmaken en mobiliseren voor de klimaatverandering en voor 

het verband met de sociale, ecologische en economische aspecten van ontwikkeling. 

- De initiatieven van vrouwen en meisjes voor meer zorg voor de natuur financieren, 

bijvoorbeeld voor herbebossing, voor de bescherming van de waterkwaliteit, het behoud van de 

biodiversiteit, onder meer door het opnieuw uitzetten van pootvis in zee, enzovoort. 

- Het gebruik van genderbudgettering systematisch toepassen bij het uitvoeren van de 

beleidslijnen en de maatregelen van het NEKP. 

- Sensibilisatiecampagnes voor het grote publiek organiseren over het verband tussen gender, 

klimaat en energie om de rol van vrouwen en meisjes als motor van verandering voor een 

gezond en duurzaam leefmilieu te promoten. 

1.3. Feminisering van de armoede op het platteland en in de stad 
 

⮚ Investeren in systemen voor het verzamelen en analyseren van genderspecifieke gegevens met 

betrekking tot mobiliteit, toegang tot huisvesting en energiethema’s. 

⮚ Ervoor zorgen dat alle beleidslijnen inzake energie, inclusief infrastructuur en investeringen op het 

gebied van energie, streven naar het beperken van genderongelijkheid en ervoor zorgen dat 

iedereen toegang heeft tot energie, vooral kansarme vrouwen (“niemand achterlaten”).  

⮚ Ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes, in al hun diversiteit, hun rechten kunnen uitoefenen, 

toegang tot waardig werk hebben en kunnen genieten van sociale bescherming in het kader van 

duurzame ontwikkeling. 
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⮚ Elke stap van de waardeketen van de familiale landbouw ondersteunen, van de agro-ecologische 

teelt over de verwerking van producten tot korte ketens voor de verkoop en consumptie van 

lokale producten. 

⮚ De diversifiëring van bestaansmiddelen bevorderen voor vrouwen die actief zijn in de landbouw, 

de visserij en de bosbouw, onder meer via steun aan methodes voor solidaire economie ontwikkeld 

door vrouwen en de verwerking van producten doorheen de hele keten, zodat zij kunnen genieten 

van de middelen die dat oplevert en toegang kunnen behouden tot de beslissingsbevoegdheid in 

de verschillende stappen van de productie.  

⮚ Erop wijzen dat de privésector zich het concept “netto nuluitstoot” heeft toegeëigend voor het 

promoten van valse “op de natuur gebaseerde oplossingen”, die de huidige gang van zaken in 

stand houden. Gebruik in plaats daarvan de begrippen "koolstofvrij" en "ecosysteemgerichte 

oplossingen". 

Concrete voorbeelden in verband met het NEKP: 

- In de maatregelen en beleidslijnen van het NEKP die gevolgen hebben voor de landbouw, de 

veeteelt en de visserij van de partnerlanden geïntegreerde landbouwprogramma’s voorzien die 

bedoeld zijn om af te stappen van de conventionele landbouwmethodes die schadelijk zijn 

voor het milieu. Gendergevoeligheid bevorderen en ervoor zorgen dat traditionele kennis en de 

werkwijzen van plattelandsvrouwen – zoals agro-ecologische methodes – worden gewaardeerd 

en benut in de maatregelen voor milieubescherming.  

- De toegang van vrouwen tot nieuwe duurzame landbouwtechnieken financieren, onder 

andere via vorming. Onderzoek met de actoren op het terrein en onderzoekscentra en 

verenigingscentra moet worden versterkt. 

- Bewijs van de schadelijke gevolgen voor de feminisering van armoede toevoegen als bindend 

beoordelingscriterium voor de verplichte wijziging van het energie- en klimaatbeleid. In die zin 

een einde maken aan de verplichting om biobrandstoffen van de eerste generatie en 

biobrandstoffen van de tweede generatie, waarvan de afhankelijkheid van land en water een 

soortgelijke dynamiek veroorzaakt als die van de eerste generaties, in het systeem op te nemen, 

en het gebruik ervan verbieden. 

- Financiering uittrekken voor de gemeenschappen die worden getroffen door het beleid en de 

maatregelen voor transitie, onder andere de ontginning van grondstoffen voor de transitie 

(zoals in de DRC) of de productie van biobrandstoffen om de kleine boeren beter te beschermen 

tegen het in beslag nemen van gronden, onwaardig werk of het gebrek aan informatie tijdens 

onderhandelingen, bijvoorbeeld via het verbeteren van de landbouwwetgeving van de landen 

die biobrandstoffen exporteren. 

1.4. Groene economie  

 
 Een genderanalyse uitvoeren in diverse sectoren voor groene werkgelegenheid, op nationaal 

en lokaal niveau, om te beschikken over genderspecifieke gegevens die nodig zijn om inzicht 

te verwerven in de belemmeringen voor gelijke vertegenwoordiging en deelname van 
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vrouwen en mannen in de sectoren van groene werkgelegenheid en gender integreren in de 

kernrichtlijnen over competentieontwikkeling in kader van de ecologische transitie. 

⮚ Samenwerken met alle betrokken stakeholders om discriminerende sociale normen en tradities 

aan te pakken die vrouwen en meisjes verhinderen om voort te studeren of opleiding te volgen 

in domeinen die kansen bieden voor groene werkgelegenheid.  

⮚ Investeren in capaciteitsversterking en sensibilisering voor het belang en de voordelen van 

gendermainstreaming in de sectoren van de groene werkgelegenheid. 

Concrete voorbeelden in verband met het NEKP: 

- Werken met mechanismen voor genderbewuste planning, monitoring en evaluatie om te 

garanderen dat de interventies ter bevordering van de gendergelijkheid in de sector van de 

groene werkgelegenheid wel degelijk de beoogde impact hebben.  

- Investeren in maatregelen om de genderongelijkheid te verkleinen voor wat betreft het 

percentage meisjes dat wordt toegelaten, doorzet en slaagt in programma’s voor 

beroepsopleiding op het gebied van exacte wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde. 

- Financiële middelen voorzien en ter beschikking stellen van specifieke initiatieven voor de 

opleiding en ontwikkeling van groene vaardigheden voor vrouwen, zodat zij gebruik kunnen 

maken van de kansen in de sectoren van de groene werkgelegenheid. Er zou een genderanalyse 

van de noden aan groene vaardigheden moeten komen in samenwerking met de werkgevers 

en de vakbonden.  

- Bij de financiering en het toekennen van middelen voorrang geven aan programma’s die 

vrouwen opleiden voor niet-traditionele functies, om hun de kans te bieden over te stappen 

naar hooggeschoolde banen en door mannen gedomineerde beroepen in de groene 

economie.  

- Financiering van concrete projecten die door vrouwen en meisjes zijn ontwikkeld op het 

gebied van weerbaarheid tegen klimaatverandering, zoals de ontwikkeling van nieuwe 

milieutechnologieën (zonne-energie, windenergie), van initiatieven voor herbebossing, van een 

circulaire economie en/of een economie in transitie, enzovoort. 

- Creëren en ondersteunen van programma's inzake alternatieve masculiniteiten in traditioneel 

mannelijke sectoren van de groene economie, teneinde de sociale gendernormen te 

veranderen en de toegang van vrouwen tot deze sectoren te vergemakkelijken. 

1.5. Internationale klimaatfinanciering 

Hoewel het internationale klimaatfinancieringsmechanisme geen verplichting is die stricto sensu is 

opgenomen in het NEKP, maakt het deel uit van de internationale klimaatverplichtingen van België. Zo 

vermelden verschillende bijdragen van de entiteiten aan het NEKP de voorziene budgettaire 

verplichting voor de internationale klimaatfinanciering. 

⮚ Met het oog op het principe van de gemeenschappelijke maar gedifferentieerde 

verantwoordelijkheden ingesteld door het UNFCCC en het principe van de beleidscoherentie ten 

gunste van ontwikkeling, moet het klimaatbeleid ook een bijdrage leveren aan de inspanningen 
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voor mitigatie en adaptatie in de ontwikkelingslanden, die het kwetsbaarst zijn voor de 

klimaatcrisis. 

⮚ Gezien de vertraging bij het bereiken van het gemeenschappelijk doel van 100 miljard per jaar vanaf 

2020 en het belang om vanaf 2025 een nieuw, ambitieuzer en preciezer doel met subdoelen voorop 

te stellen, is het van cruciaal belang het percentage van de wereldwijde financiële stromen voor 

het klimaat, van overheid en particulieren, te verhogen, die worden gericht op en geïnvesteerd in 

klimaatoplossingen die rechtvaardig zijn vanuit genderoogpunt, in het bijzonder op lokaal vlak en 

op het platteland. Die financiering moet onder andere het aandeel van de bilaterale en 

multilaterale klimaatfinanciering dat bestemd is voor gendergelijkheid, optrekken tot 65%. 

3. Transversale benaderingen mainstreamen 

Om het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEPK) ten dienste te stellen van de empowerment 
van vrouwen en meisjes en van gendergelijkheid in de partnerlanden van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking moet rekening worden gehouden met een aantal complementaire 
benaderingen. 
 
⮚ Die benaderingen vergen een duidelijke coördinatie vanwege de verantwoordelijken, voldoende 

menselijke en financiële middelen en ook deskundigheid om deze benaderingen toe te passen en 

sessies voor capaciteitsversterking te organiseren. 

3.1. Mensenrechtenbenadering 

Alle mensen hebben mensenrechten, zonder onderscheid van geslacht, genderidentiteit, etnische 
achtergrond, beperking, leeftijd, onderwijs, seksuele geaardheid, godsdienst, enzovoort. Er moet 
rekening worden gehouden met de culturele context waarin het werk gebeurt, zonder de 
fundamentele rechten en vrijheden van de mensen te schenden. Het overheidsbeleid in het kader van 
het NEKP moet uitgaan van een mensenrechtenbenadering. Die benadering probeert de houders van 
rechten te empoweren en het woord te geven om hun onvervreemdbare, onderling verbonden, 
ondeelbare en universele rechten op te eisen, om deel te hebben aan hun eigen ontwikkelingsproces 
en om de capaciteit van de hebbers van plichten te versterken om die rechten te eerbiedigen, te 
beschermen en te verwezenlijken. Deze benadering omvat op transversale wijze de volgende 
kernprincipes: volledige en daadwerkelijke deelname, gelijkheid en non-discriminatie en inclusie van 
kwetsbare groepen, empowerment en capaciteitsversterking en ook transparantie en 
verantwoordingsplicht. 

Concrete voorbeelden in verband met het NEKP:  

- Een impactanalyse opstellen van het NEKP wat betreft de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), volgens de methodologie die werd gevolgd door het NEKP 

van Spanje, en corrigerende maatregelen nemen indien nodig6.  

- De aanbevelingen uitvoeren uit het verslag van de “Werkgroep mensenrechten en 

transnationale ondernemingen en andere bedrijven”7, die een kader uitwerken voor het 

                                                           
6 Integrated national energy and climate plan 2021-2030, Annex E. Contribution of the plan to the sustainable development 
goals of Agenda 2030, pp. 356-359 
7 Mensenrechtenraad, Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other 
business enterprises on Gender dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights, eenenveertigste zitting 
24 juni-12 juli 2019, https://undocs.org/A/HRC/41/43  

https://undocs.org/A/HRC/41/43
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mainstreamen van genderthema’s in de Richtlijnen inzake ondernemingen en mensenrechten 

en genderrichtsnoeren voorstelt voor elk van de 31 Richtlijnen8.   

- Net als voor de evaluatie met betrekking tot de biobrandstoffen de verplichting opnemen van 

een tweejaarlijkse evaluatie van alle beleidslijnen en maatregelen van het NEKP die een 

ontginning van natuurlijke rijkdommen in de landen buiten de EU vereisen, zoals de ontginning 

van mineralen voor de ecologische transitie, of de import van landbouwproducten.  

- In die evaluaties verplichte onderzoekscriteria opnemen over het risico van het veroorzaken 

van indirecte veranderingen in het landgebruik, de gevolgen voor de biodiversiteit, de impact 

op de watervoorraden, het gebruik van chemische producten en ggo’s, ecosysteemdiensten en 

andere milieuproblemen. En ook over de directe en indirecte sociale gevolgen, bijvoorbeeld 

voor de veiligheid (geweld op vrouwen, prostitutie, …), de voedselsoevereiniteit, conflicten over 

grondeigendom, een verhoogde klimaatkwetsbaarheid, gedwongen arbeid door kinderen, 

vrouwenrechten, de rechten van inheemse volken, de toepassing van het principe van de 

voorafgaande, vrije en geïnformeerde instemming en het respect voor de mensenrechten in de 

hele toeleveringsketen, de arbeidsomstandigheden van landbouwers en landbouwsters of de 

risico’s voor de gezondheid en de veiligheid buiten de Europese Unie. 

- Aan DG Energie en DG Milieu, in samenwerking met DGD, vragen om de resultaten van die 

evaluaties mee te delen aan de Kamer en aan het publiek, en ze ook op te nemen in het 

Voortgangsrapport inzake energie uit hernieuwbare bronnen in België, voorgelegd aan de 

Europese Commissie in het kader van de Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 23 april 2009. 

3.2. Dubbele genderbenadering 

Het overheidsbeleid dat wordt uitgevoerd in het kader van het NEKP moet een dubbele 
genderbenadering hanteren om bij te dragen aan de inspanningen om te komen tot gendergelijkheid. 
De specifieke acties ter zake moeten samengaan met een transversale aanpak die systematisch 
gendergelijkheid mainstreamt in de verschillende stadia van het overheidsbeleid.  
 
⮚ Systematisch rekening houden met de verschillende situatie en noden van vrouwen en mannen 

in alle projecten en programma’s die bedoeld zijn om de doelstellingen van het NEKP te bereiken, 

en ook in die van de ontwikkelingssamenwerking in verband met klimaat9. 

⮚ Investeren in capaciteitsopbouw om dezelfde taal te spreken over de genderbewuste benadering 

en relevante en doeltreffende instrumenten gebruiken om duurzame resultaten te verzekeren. 

⮚ Specifieke acties voorzien die expliciet bedoeld zijn om genderongelijkheid in het kader van het 

NEKP recht te zetten. Bijvoorbeeld een analyseschema en maatregelen opnemen in verband met 

de strijd tegen geweld op vrouwen en meisjes als rechtstreeks gevolg van de klimaatverandering 

(en vooral in verband met klimaatmigratie). 

Concrete voorbeelden in verband met het NEKP:  

                                                           
8 Voor andere tools in dit verband, zie https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/gender-business-human-
rights/tools-guidance/  
9 Gendermainstreaming in het NEKP is ook wettelijk verplicht conform de Wet Gendermainstreaming van 12 januari 2007, die 
deze integratie voorziet in alle acties van de federale regering. 

https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/gender-business-human-rights/tools-guidance/
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/gender-business-human-rights/tools-guidance/
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- Vorming aanbieden aan de dossierbeheerders in verband met het NEKP over de 

genderdimensie en de middelen ter beschikking stellen om informatie in te zamelen over de 

verschillende situatie en noden van vrouwen en mannen (genderspecifieke statistieken, 

overleg met vrouwen en met mannen en met vrouwenorganisaties, …) 

- Vormingssessies over gendermainstreaming organiseren voor de leden van de kabinetten, de 

administratie, de adviesraden en andere comités die actief zijn rond de thema’s die tot het 

actieterrein van het NEKP behoren. 

- Mensen met specifieke deskundigheid op het vlak van gender opnemen in de onafhankelijke 

comités van klimaatdeskundigen, wanneer die comités worden opgericht door de overheid. 

De comités van deskundigen die momenteel in oprichting zijn in het Brussels Gewest10 en op het 

niveau van Europa11 kunnen worden gezien als pioniers om deze aanpak uit te testen. 

- Het statuut van het Belgisch nationaal focuspunt voor gender en klimaat voor de opvolging van 

het UNFCCC veranderen van vrijwillig naar verplicht en het focuspunt betrekken bij het 

opstellen van het NEKP. 

- Passende instrumenten zoeken, kiezen en gebruiken voor een systematische 

gendermainstreaming bij de uitvoering van het NEKP (bv. gendertest, genderbudgettering, 

vormingshandleidingen, gebruik van gendermarkers, financieringsdoelen, enzovoort). 

- De genderanalyse systematisch toepassen voor alle milieu-, klimaat- en energieprogramma’s 

om genderspecifieke gegevens te kunnen inzamelen die het mogelijk maken om duidelijke 

aanbevelingen voor de empowerment van vrouwen op te nemen. De genderanalyse moet een 

reflex worden voor overheidsinstanties, ngo’s, de verschillende donoren, particuliere 

instellingen, de vakbonden en andere stakeholders die genderspecifieke gegevens nodig hebben 

als informatie voor gendervriendelijke milieu-initiatieven. De analyse kan gebeuren door 

onderzoeksinstellingen en universiteiten in samenwerking met genderdeskundigen. 

- De genderanalyse systematisch toepassen voor alle wetgevende en beleidsinstrumenten en -

maatregelen in het NEKP, met bijzondere aandacht voor degene die mogelijk gevolgen kunnen 

hebben in de partnerlanden van de Belgische samenwerking (bijvoorbeeld: rekening houden 

met criteria op het vlak van duurzaamheid en evaluatie in verband met gender bij de omzetting 

van de Europese Richtlijn inzake Hernieuwbare Energiebronnen in nationale wetgeving). 

- De belangrijkste vormen van ongelijkheid en situaties van (fysiek en psychologisch) geweld 

tussen vrouwen en mannen vaststellen en in het NEKP specifieke acties opnemen om die aan 

te pakken. 

3.3. Intersectionele benadering 

Het is niet mogelijk om gender te mainstreamen zonder rekening te houden met andere sociale 
categorieën zoals etniciteit, klasse, leeftijd, beperking of seksuele geaardheid. Die categorieën zijn 
onderling van elkaar afhankelijk en doorsnijden elkaar op verschillende wijze, afhankelijk van de 

                                                           
10 Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing – Gecoördineerde 
versie van 18 december 2020, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013050209&table_name=wet  
11 Europese Klimaatwet, https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_nl  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013050209&table_name=wet%20
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_nl
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individuen of groepen, in verschillende historische, sociale, politieke, economische en geografische 
contexten. Het principe dat al die identiteiten elkaar beïnvloeden en onderling versterken, wordt 
intersectionaliteit genoemd. Zij speelt een rol bij het ontstaan en reproduceren van ongelijkheid, 
waarbij mensen worden gediscrimineerd, uitgesloten of onderworpen op basis van bepaalde van 
die kenmerken.  

Het overheidsbeleid dat wordt uitgevoerd in het kader van het NEKP moet rekening houden met de 

intersectionele benadering en alle verschillende lagen van discriminatie in aanmerking nemen.  

⮚ De omstandigheden van kwetsbaarheid van de verschillende doelgroepen bekijken en 

gezamenlijk werken aan oplossingen die uitgaan van hun weerbaarheid tegenover de problemen 

waarmee zij te maken hebben.  

⮚ Een diversiteit aan stakeholders uitnodigen aan de onderhandelingstafel en de bijdragen en 

ervaringen van de lokale civiele samenleving in aanmerking nemen, vooral die van de feministische 

sociale bewegingen, de organisaties voor vrouwenrechten en gemarginaliseerde groepen. 

Concrete voorbeelden in verband met het NEKP:  

- Bij de evaluaties van de impact van het beleid en de maatregelen in het NEPK, de 

genderindicator kruisen met andere indicatoren van marginalisering en subgroepen voor de 

analyse vormen (bijvoorbeeld: vrouwen uit inheemse groepen of vrouwen op het platteland 

tegenover vrouwen in de stad). 

- Overlegmechanismen ontwikkelen tussen het comité voor de monitoring van het NEKP en de 

personen en organisaties die beschikken over technische kennis van gender en andere factoren 

van discriminatie en ongelijkheid. Die deskundigheid mee opnemen binnen de comités van 

onafhankelijke klimaatdeskundigen wanneer die comités door de overheid worden opgericht. 

De deskundigencomités die momenteel in oprichting zijn in het Brussels Gewest12 en op het 

niveau van Europa13, zouden kunnen optreden als pioniers om die benadering uit te testen. 

3.4. Benadering die rekening houdt met masculiniteit 

In de verschillende actiedomeinen van het overheidsbeleid dat wordt uitgevoerd in het kader van het 
NEPK, moeten ook de rollen en verwachtingen die verband houden met masculiniteit (individueel 
en collectief) in vraag worden gesteld. Daarnaast is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar en steun 
te bieden aan initiatieven waarbij mannen en jongens zich inzetten voor een alternatieve 
masculiniteit, die niet afhangt van de controle en de dominantie over vrouwen en meisjes, om te 
werken aan de verandering van de genderverhoudingen. 

Concrete voorbeelden in verband met het NEKP:  

- De kennis over de concepten van masculiniteit verbeteren door vorming te organiseren voor 

de teams die verantwoordelijk zijn voor het formuleren en actualiseren van de maatregelen en 

beleidslijnen van het NEKP. 

                                                           
12 Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing – Gecoördineerde 
versie van 18 december 2020, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013050209&table_name=wet   
13 Europese Klimaatwet,  https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_nl   

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_nl
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- De loonmassa van de meest vervuilende bedrijven van de Belgische economie evalueren op 

basis van gender om de manier waarop de “green jobs” op verschillende wijze ten goede komen 

aan vrouwen en mannen te objectiveren. Maatregelen voorzien om te vermijden dat op de 

arbeidsmarkt van de groene en circulaire economie (“green jobs”) de (horizontale en verticale) 

segregatie in beroepen en sectoren tussen vrouwen en mannen wordt herhaald zoals die op 

de arbeidsmarkt wordt vastgesteld14.  

- Investeren in sensibiliseringsprogramma’s en milieu-opleidingen die zich toespitsen op de 

ecologische afhankelijkheid15 en de onderlinge afhankelijkheid tussen mensen en ook op de 

aanpassing van de sociale normen binnen de gezinnen en op de arbeidsmarkt om de zorg (voor 

mensen en voor de natuur) en het niet-betaalde reproductieve werk naar waarde te schatten 

en te verdelen. 

Voor de Adviesraad Gender en Ontwikkeling,  

Lina Neeb Katinka In’t Zandt 
Voorzitter Adviesraad Gender en Ontwikkeling 
 

Vicevoorzitter Adviesraad Gender en 
Ontwikkeling 

 
 

 

 

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling, met de steun van de werkgroep “gender en landbouw-
klimaat » bestaande uit de volgende organisaties: 11.11.11, CNCD-11.11.11, DGD, Eclosio, Enabel, FOS, 
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Le monde selon les femmes (voorzitterschap 
van de werkgroep), Oxfam België en Solidagro. 

                                                           
14 De IAO stelt vast dat er aanzienlijke genderongelijkheid bestaat in de vorm van segregatie op het vlak van beroepen en 
sectoren. Onderzoek in 27 landen toont aan dat de gendergelijkheid niet vervat zit in de belangrijke beleidsdocumenten over 
de ontwikkeling van competenties voor de ecologischne transitie. Zonder een duidelijke erkenning en inspanningen om het 
verschil tussen de geslachten op het vlak van sectoriële/professionele segregatie en toegang tot vorming te verkleinen, is het 
risico groot dat de transitie naar een groene economie de huidige situatie alleen maar zal bestendigen. Zo zijn vrouwen 
bijvoorbeeld ondervertegenwoordigd in de domeinen die verband houden met exacte wetenschappen, technologie, techniek 
en wiskunde (STEM) en oververtegenwoordigd in de recyclage en afvalinzameling, die worden gekenmerkt door lage lonen 
en slechte arbeidsomstandigheden. Bron: International Labour Organization. (2018). World Employment and Social Outlook 
2018: Greening with jobs. https://www.ilo.org/weso-greening/documents/WESO_Greening_EN_web2.pdf  
15 De mensen krijgen van de natuur wat ze nodig hebben om te leven: water, voedsel, beschutting, energie, mineralen, enz. 
De term ‘ecologische afhankelijkheid’ verwijst naar die materiële afhankelijkheid van de natuur, die verband houdt met het 
bewustzijn van de grenzen van de planeet wat betreft het ontginnen van mineralen, de beschikbaarheid van vruchtbare grond 
en drinkbaar water, het herstel van de natuurlijke kringlopen. De westerse opvatting over economie en vooruitgang berust 
op het principe van groei, waarbij het beheersen van de natuur en het overschrijden van de grenzen van de planeet als 
uitdagingen worden voorgesteld. Onbeperkte groei negeert de ecologische afhankelijkheid en leidt tot de vernietiging, 
uitputting of aantasting van de levensnoodzakelijke hulpbronnen. 

https://www.ilo.org/weso-greening/documents/WESO_Greening_EN_web2.pdf

