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2019 is een belangrijk jaar geweest in de strijd voor een 
meer gelijke samenleving. Duizenden vrouwen en mannen 
bleven de misbruiken melden, waarvan ze het slachtoffer 
en/of getuige waren. Deze vrijheid van spreken in alle lagen 
van de samenleving en op elk sociaal-professioneel gebied, 
heeft de aandacht gegenereerd voor fenomenen die al lang 
bestaan en diepgeworteld zijn in de culturele sjablonen in 
onze maatschappij. Daardoor zijn ze ook zo moeilijk om uit 
te roeien en ons ervan te bevrijden.

De verdediging van de effectieve gelijkheid tussen vrou-
wen en mannen, zowel in de privé- als in de professionele 
sfeer, de strijd tegen alle vormen van discriminatie van 
zwangere vrouwen, transgender en interseksuele personen, 
de strijd tegen seksisme online of in de openbare ruimte: 
ziehier enkele strijdpunten die in 2019 onze werking heb-
ben bepaald.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
heeft, bij zijn oprichting, onder andere, de specifieke taak 
gekregen om toe te zien op de naleving van de gelijkheid 
van vrouwen en mannen, elke vorm van discriminatie en 
ongelijkheid op basis van geslacht te bestrijden en de instru-
menten en strategieën die gestoeld zijn op een geïnte-
greerde aanpak van de genderdimensie uit te werken. Zo’n 
geïntegreerde aanpak is terug te vinden in de Zorgcentra 
na Seksueel Geweld (ZSG) waarvan de werking zich in 2019 
heeft ontplooid. De eerste drie opgerichte centra zijn ‘up 
and running’ en krijgen nu al af te rekenen met een grotere 
vraag dan er beschikbare uren en ruimte zijn. In twee jaar 
tijd (2018-2019) hebben deze centra 2 047 slachtoffers van 
seksueel geweld opgevangen. Daarom heeft de federale 
regering, op initiatief van minister Muylle, beslist om in 
iedere provincie een ZSG op te richten om te komen tot tien 
in het totaal. Het Instituut is belast met de uitvoering van 
deze beslissing en vervult dus een sleutelrol in de uitrol van 
de centra, gespreid over de periode 2021-2024.

Het Instituut stelt zijn knowhow en expertise ten dienste van 
de instellingen en meer bepaald van de federale minister die 
‘Gelijke Kansen’ als bevoegdheid heeft. In 2019 kreeg het 
Instituut aansturing van drie opeenvolgende ministers: Kris 
Peeters, Wouter Beke en Nathalie Muylle. Het Instituut heeft 
adviezen en aanbevelingen geformuleerd die het mogelijk 
hebben gemaakt om de wetgeving inzake gelijkheid in België 
verder af te werken en te verfijnen. Voorbeelden hiervan zijn 
de aanbeveling betreffende het moederschapsverlof en de 
moederschapsuitkering voor werkneemsters die tegelij-
kertijd een loontrekkende activiteit in hoofdberoep en een 
zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenen, de wet van 
7 april 2019 houdende invoering van een vaderschaps- en 
geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen, of de aanbeve-
lingen van het Instituut inzake gender mainstreaming. Zoals 
de wet het voorschrijft is het Instituut in 2019 verenigingen 
en platformen actief op het gebied van gelijkheid blijven 
steunen door het toekennen van structurele subsidies aan 
verschillende middenveldorganisaties.

2019 is ook het jaar dat er in België voor het eerst een 
vrouwelijke eerste minister aantrad, Sophie Wilmès. Haar 
benoeming toont aan dat de geesten stilaan in de goede 
richting evolueren. Toch zullen er nog veel inspanningen 
moeten worden geleverd om in de feiten een effectieve 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen te realiseren. Het 
fameuze glazen plafond vertoont dan wel barsten, maar 
het blijft nog stevig op z’n plaats.

Dit jaarverslag werpt meer licht op de volgehouden inspan-
ningen van het Instituut om de gelijkheid van vrouwen en 
mannen te bewerkstelligen.

Chris Verhaegen 
Voorzitster van de raad van bestuur
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2019 was een bijzonder druk jaar voor het Instituut. Over het 
algemeen gaat het geheel van de activiteiten in stijgende lijn, 
met als absolute uitschieter het aantal meldingen dat van 
818 in 2018 steeg naar 2 349 in 2019. De opmerking dat dit 
het gevolg is van één bepaalde zaak die enorm veel mensen 
beroerde, klopt maar voor een deel: zonder deze zaak zou 
het aantal meldingen toch nog met 5% zijn gestegen. De 
opwaartse trend is vermoedelijk deels toe te schrijven aan 
de grotere aandacht die gendergelijkheid de voorbije jaren 
krijgt. De toenemende sensibilisering van de maatschap-
pij voor seksuele intimidatie of seksistische beledigingen, 
evenals de aandacht van media en sociale netwerken voor 
het thema van gendergelijkheid, zetten ongetwijfeld een 
groeiend aantal personen ertoe aan om de discriminatie 
waarvan zij het slachtoffer of getuige zijn, te melden. Het 
Instituut treedt almaar vaker op de voorgrond in zijn rol 
als onafhankelijke instelling die personen verdedigt van 
wie de rechten worden geschonden. Hier spelen duidelijk 
twee factoren die elkaar telkens opnieuw beïnvloeden: de 
toenemende gevoeligheid voor het thema en de grotere 
naamsbekendheid van het Instituut. Het is immers niet toe-
vallig dat de website van het Instituut in 2019 een kwart meer 
bezoekers kreeg dan in 2018 (van 76 000 naar 101 000). 
Deze motoriek heeft een bijkomende positieve werking: ook 
de brede samenleving ondergaat deze trend. Men leert de 
wetgeving kennen en begint zich ernaar te gedragen, wat op 
langere termijn zou moeten leiden tot een markante daling 
van het aantal klachten en het aantal tussenkomsten van 
het Instituut.

Een gelijkaardige evolutie tekent zich af rond de Zorgcentra 
na Seksueel geweld, de ZSG’s. In twee jaar tijd hebben deze 
centra 2 047 slachtoffers van seksueel geweld opgevangen 
en 68% van de slachtoffers opgevangen door de ZSG’s heeft 
klacht ingediend, wat zonder meer een explosieve stijging is. 
Ook hier speelt een dubbele positieve motoriek: het volume 
aan zorgverstrekking stijgt omdat de vraag ernaar toeneemt, 
met als resultaat een stijging van het aantal klachten. Het 
is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar men mag 
verwachten dat wanneer het aantal klachten stijgt, de recht-
spraak zal volgen.

Het Instituut plant in 2020 de publicatie van een samen-
vattend verslag voor het grote publiek. Het zal – naast de 
formulering van een aantal verbeterpunten – de grote nood 
aan het bestaan van de ZSG’s aantonen, wat in dit geval ook 
een pleidooi betekent om meer middelen en mensen – lees: 
de oprichting van bijkomende centra – voor deze proble-
matiek in te zetten.

Ook internationaal is er nog enorm veel werk aan de win-
kel. Zeker op Europees niveau registreren we een intensi-
fiëring van de strijd tegen alle vormen van discriminatie. Het 
Instituut hield de vinger aan de internationale pols en maakte 
de reputatie van ons land als kenniscentrum op het gebied 
van de strijd tegen alle vormen van discriminatie en geweld 
hard. In 2020 zal deze positie verder worden uitgebouwd.

Uiteraard heeft deze brede positieve evolutie repercussies op 
de werking van het Instituut, als gevolg van een ijzeren wet 
in de dienstensector: waar plotse, explosieve groei is, dreigt 
implosie. Of, zachter uitgedrukt: opgelet voor de groeipijnen. 
Het Instituut heeft hierop in 2019 geanticipeerd met de 
opmaak van een ‘Strategisch plan 2020-2026’. In de uitrol 
hiervan zal, naast de introductie van een nieuw, accurater 
organisatiemodel, bijzondere aandacht moeten gaan naar de 
relaties met de verschillende doelgroepen. Alleen zo zal het 
in staat zijn om voortdurend, intensief en secuur de dialoog 
aan te gaan, niet alleen met het grote publiek, maar zeker ook 
met alle stakeholders, in de meest brede zin van het woord. 

Het Instituut is zich er terdege van bewust dat we in de strijd 
tegen alle vormen van discriminatie en geweld nog lang 
niet staan waar we zouden moeten staan. Maar we weten 
ook dat we met z’n allen op de goede weg zijn. En dat zal 
ons de kracht geven om alle groeipijnen te doorstaan, de 
nodige organisatorische ingrepen te doen en om ‘lean and 
mean’ elke dag te werken aan een betere samenleving voor 
iedereen, overal.

We wensen u veel leesplezier.

Liesbet Stevens Michel Pasteel  
Adjunct-directeur Directeur
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Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
streeft ernaar de gelijkheid van vrouwen en mannen te 
verankeren in onze opvattingen en gewoontes. Als onaf-
hankelijke overheidsinstelling beschermt en bevordert het 
Instituut die gelijkheid door de strijd aan te binden met 
elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van 
geslacht.

In dat verband vervult het Instituut vijf fundamentele rollen:

Het Instituut steunt de slachtoffers van discriminatie 
en seksisme:

 → Het staat slachtoffers van discriminatie en hun advocaten 
bij met informatie, tijdens onderhandelingen of wanneer 
ze gerechtelijke stappen zetten.

 → Het beantwoordt informatievragen over de Belgische 
wetgeving ter bevordering van de gelijkheid van vrouwen 
en mannen.

Het Instituut formuleert adviezen en aanbevelingen:
 → Het formuleert adviezen en aanbevelingen bestemd voor 
overheden, sociale partners, andere stakeholders en 
privéorganisaties. Dit doet het Instituut door zich in het 
bijzonder te baseren op de vragen en klachten die het 
ontvangt en zich te laten inspireren door de studies en 
onderzoeken die het uitvoert.

 → Het streeft naar een adequaat wettelijk kader, adequate 
strategieën en structuren, acties en instrumenten om de 
gelijkheid van vrouwen en mannen te beschermen en te 
bevorderen, zowel in theorie als in de praktijk.

Het Instituut verricht onderzoek:
 → Het realiseert, coördineert en ondersteunt onafhankelijke 
studies en onderzoeken omtrent gendergelijkheid.

 → Het verzamelt kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, 
bijvoorbeeld in de vorm van statistieken en stelt die 
informatie gratis ter beschikking van het grote publiek, 
de stakeholders en de individuele slachtoffers van discri-
minatie en ongelijkheid op grond van geslacht.

Het Instituut steunt verenigingen:
 → Het bouwt formele en informele netwerken uit rond gen-
dergelijkheid.

Het Instituut steunt de regering:
 → Het is belast met de voorbereiding en uitvoering van de 

federale regeringsbeslissingen en met de opvolging van 
het internationale en Europese beleid inzake genderge-
lijkheid. Het voert deze opdrachten uit onder het gezag 
van de federale minister belast met het beleid van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen.

 → Het coördineert, evalueert en garandeert de opvolging 
van de uitvoering van het Nationaal Actieplan ter bestrij-
ding van alle vormen van gendergerelateerd geweld.

 → Het begeleidt en ondersteunt het proces van de inte-
gratie van de genderdimensie in het federale beleid, in 
het bijzonder in het kader van de ontplooiing van het 
Federaal Plan Gender mainstreaming.

 → Het zorgt voor de opvolging en de uitvoering van het 
pilootproject ‘Zorgcentra na Seksueel Geweld’ (ZSG).
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31
LOPENDE 
RECHTSZAKEN 50

  BEANTWOORDE 
PARLEMENTAIRE 
VRAGEN

101 000
 
GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE

€ 1 115 363
STRUCTURELE SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING 
VAN VERENIGINGEN DIE ACTIEF ZIJN OP  
HET GEBIED VAN GENDERGELIJKHEID

451
KEER  

IN  
DE PERS

10
ADVIEZEN EN AANBEVELINGEN
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45
WERKNEMERS

2 349
MELDINGEN ONTVANGEN WAARVAN 

370
JURIDISCHE INFORMATIEVRAGEN

254
KLACHTEN EN 

1 725
MEDEDELINGEN

59
OPLEIDINGEN GEGEVEN

7
NIEUWE PUBLICATIES

4
GEHOUDEN INFORMATIESTANDS

JAARVERSLAG 2019 | 2019 IN CIJFERS 11



12 JAARVERSLAG 2019 | 



E | ACTIVITEITEN

JAARVERSLAG 2019 | ACTIVITEITEN 13



1 | DISCRIMINATIE

MEI 
/2019

APRIL 
/2019

MAART 
/2019

FEBRUARI 
/2019

Op 8  mei 2019 was het Hof van 
Justitie van de Europese Unie van 
oordeel dat de toekenning aan een 
werknemer van een ontslagver-
goeding en van re-integratie-
verlof, die ten minste deels steunen 
op het verminderde loon dat hij int 
op het moment van het ontslag, 
een onrechtstreekse discriminatie 
vormt, gezien het aanzienlijk hogere 
aantal vrouwen dan mannen met 
deeltijds ouderschapsverlof. Het 
Hof volgde dezelfde beslissing voor 
het berekenen van het pensioenbe-
drag door deling van de duur van de 
bijdrageperiode van de deeltijdse 
werknemer.

Sinds 1  mei 2019 hebben aan-
staande ouders die zelfstandige in 
hoofdberoep zijn, recht op ouder-
schaps- of bevallingsverlof.

Het wettelijk kader voor de toe-
passing van ouderschapsverlof 
en verlof voor medische bij-
stand is gewijzigd, zowel voor de 
private als voor de publieke sector. 
Aan de ene kant zullen werknemers 
de mogelijkheid hebben om 1/10de 
ouderschapsverlof op te nemen. 
Aan de andere kant zullen de rege-
lingen voor voltijds of deeltijds 
ouderschapsverlof, of verlof voor 
medische bijstand meer flexibel zijn.

Op 4 februari 2019 oordeelde de 
arbeidsrechtbank van Luik dat de 
weigering om een medicijn aan 
een mannelijke borstkanker patiënt 
terug te betalen – hoewel deze 
terugbetaling wordt toegestaan in 
het geval van vrouwelijke borstkan-
ker – een discriminatie is op basis 
van geslacht.

Op 28 maart 2019 nam de Raad 
van Europa een nieuwe aanbeve-
ling aan om een einde te maken 
aan seksisme. Het is de eerste keer 
dat in een juridisch instrument, dat 
specifiek gaat over de strijd tegen 
seksisme, een internationaal over-
eengekomen definitie van seksisme 
wordt opgenomen.

Op 24 april 2019 veroordeelde de 
Franstalige rechtbank van eerste 
aanleg in Brussel een politieke 
vertegenwoordiger voor seksisme 
omdat hij weigerde tijdens een tele-
visieprogramma een journaliste de 
hand te drukken en haar in de ogen 
te kijken. De verweerder ging tegen 
deze beslissing in beroep.
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SEPTEMBER 
/2019

JUNI 
/2019

OKTOBER 
/2019

Op 1  september 2019  ging het 
door het Instituut gecoördineerde 
Europees project ‘Parents @ 
Work’ van start. Het project wil de 
balans tussen werk en gezin voor 
werknemers en werkneemsters 
verbeteren en zwangerschaps- en 
ouderschapsdiscriminatie op de 
werkvloer tegengaan.

VONNIS VERZEKERINGEN EN 
TERUGBETALING: 
het Brusselse arbeidshof beves-
tigde dat de uitsluiting ‘behan-
delingen van aandoeningen van 
neurologische of psychische aard’ 
in de algemene voorwaarden van 
een hospitalisatieverzekering een 
directe discriminatie op basis van 
genderidentiteit en geslachtsver-
andering uitmaakt, ten aanzien van 
het slachtoffer in deze zaak, én ten 
aanzien van niet-geïdentificeerde 
slachtoffers.

Op 10 september 2019 oordeelde 
het Brusselse arbeidshof dat de 
gelijkstelling van een direct onder-
scheid op grond van moederschap 
beperkend moet gelezen worden en 
enkel betrekking heeft op de biolo-
gische gesteldheid van de vrouw en 
de bijzondere relatie met het kind 
tijdens de zwangerschap, bevalling, 
lactatie en de zwangerschapsrust.

Op 19  juni 2019 oordeelde 
het Grondwettelijk Hof dat de 
Transgenderwet moet worden 
aangepast: ook personen met een 
non-binaire genderidentiteit, of 
genderfluïde personen, moeten 
de mogelijkheid hebben om hun 
geboorteakte aan te passen over-
eenkomstig hun genderidentiteit.

Op 20  juni 2019 oordeelde het 
Europese Hof van Justitie dat 
getuigen van discriminatie 
onvoldoende beschermd worden 
door de Belgische wetgeving en 
dat de Belgische Genderwet dus in 
strijd is met het Europese recht. Dit 
arrest komt er naar aanleiding van 
een rechtszaak van het Instituut, 
waarin de arbeidsrechtbank van 
Antwerpen een prejudiciële vraag 
stelde aan het Europese Hof.

Het Europees Parlement stemde op 
20 juni 2019 over een nieuwe richt-
lijn over work-life balance die het 
voor ouders en verzorgers makke-
lijker moet maken om hun werk te 
combineren met hun privéleven. De 
richtlijn werd goedgekeurd.

Het Instituut ontvangt tientallen 
meldingen over de omstreden 
‘Bicky Burger’-campagne.

VONNIS IVF 
(IN-VITROFERTILISATIE): 
een werkneemster die een vrucht-
baarheidsbehandeling ondergaat, 
wordt ontslagen. De arbeidsrecht-
bank stelt dat de werkgever op de 
hoogte was van de vruchtbaarheids-
behandeling en niet kan aantonen 
dat het ontslag hier los van staat. 
Nog volgens de rechtbank is het feit 
of de vruchtbaarheidsbehandeling 
al dan niet in een vergevorderd 
stadium zat, hierbij niet relevant. 
Aangezien een dergelijke vrucht-
baarheidsbehandeling eigen is aan 
het vrouwelijke geslacht, oordeelt 
de arbeidsrechtbank dan ook dat er 
sprake is van een directe discrimina-
tie op grond van geslacht.

In een zaak waarbij een zwangere 
werkneemster aan haar werkgever 
liet weten dat zij niet kon ingaan 
op een plotse verandering van het 
werkrooster omdat ze geen opvang 
had voor haar oudste kind en bij-
gevolg ontslagen werd, oordeelde 
het Brusselse arbeidshof dat dis-
criminatie omwille van kinderlast 
niet onder het beschermd criterium 
‘moederschap’ valt. Volgens het 
arbeidshof moet dit criterium dus 
eng geïnterpreteerd worden. Het 
Instituut is het niet eens met dit 
arrest en zal dit aanvechten.

De Nederlandstalige arbeidsrecht-
bank van Brussel oordeelde, naar 
aanleiding van een rechtszaak 
waarin het Instituut naar de recht-
bank trok, dat wanneer een vrouw 
na haar zwangerschapsverlof een 
andere functie krijgt die niet 
gelijkwaardig is aan haar vorige 
functie, er een vermoeden is van 
geslachtsdiscriminatie.
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1.1. DE JURIDISCHE ACTIVITEITEN 
VAN HET INSTITUUT

Het Instituut speelt een sleutelrol in de strijd tegen discri-
minatie en ongelijkheden op grond van geslacht en gender. 
Het draagt bij tot de naleving van de wetgeving die gelijkheid 
van vrouwen en mannen beoogt.

L Het Instituut informeert

Het Instituut informeert slachtoffers van discriminatie, 
werkgevers en organisaties die concrete vragen hebben 
over de toepassing van de gendergelijkheidswetgeving. Zo 
beantwoordt het bijvoorbeeld vragen om informatie over 
de toepassing van de Genderwet of de Seksismewet, de 
wetgeving over de loonkloof of de quota, de rechten van 
transgender personen, enz.

L Het Instituut adviseert

Personen die denken omwille van hun geslacht of gender 
gediscrimineerd te worden, kunnen het Instituut advies 
vragen over hoe ze daarmee om moeten gaan:

 → Welke stappen kunnen ze ondernemen?
 → Op welke wetgeving kunnen ze zich beroepen?
 → Wat zijn hun rechten?
 → Hoe kaarten ze deze rechten aan bij hun werkgever of bij 
de persoon of instantie die hen discrimineert?

 → Moeten ze een advocaat inschakelen?

L Het Instituut bemiddelt

Bij een inbreuk op de wetgeving kan het Instituut tussen-
komen om buiten het gerecht om oplossingen te zoeken 
waar de betrokken partijen zich in kunnen vinden, inclu-
sief de erkenning van de discriminatie en de regeling van 
een eventuele schadevergoeding. Het Instituut is daarbij 
altijd voorstander van bemiddeling. Met instemming van 
het slachtoffer stelt het de discriminerende partij in kennis 
van de melding, schetst het wettelijk kader en vraagt hen om 
een reactie. In functie van die reactie en de verwachtingen 
van het slachtoffer wordt getracht een adequate oplossing 
te vinden.

Soms blijkt na overleg met het slachtoffer en de andere 
partij dat er te weinig elementen voorhanden zijn om de 
discriminatie te bewijzen. In die gevallen worden dossiers 
noodgedwongen afgesloten.

L Het Instituut stapt naar de rechter

Als een bemiddeling niet tot oplossingen leidt, kan het 
Instituut – op voorwaarde dat het slachtoffer hier toestem-
ming voor geeft – gerechtelijke stappen ondernemen om 
de rechten van het slachtoffer te doen gelden en/of via 
juridische weg duidelijkheid te krijgen over het wettelijk 
kader. Het Instituut kan, afhankelijk van het dossier en met 
instemming van het slachtoffer, besluiten om in eigen naam 
en/of in naam van het slachtoffer naar de rechter te stappen. 
Het Instituut verdedigt dan het maatschappelijk belang en 
verleent het slachtoffer bijstand en ondersteuning.

L Het Instituut formuleert adviezen en 
aanbevelingen

Het Instituut kan adviezen en aanbevelingen formuleren 
om lacunes of knelpunten in het wetgevend kader of in de 
praktijk te signaleren aan overheden of andere stakeholders. 
Het kan dit doen wanneer het over een bepaalde thematiek 
één (of meerdere) klachten ontvangt en vaststelt dat er 
een lacune in de wetgeving bestaat, of dat de wetgeving 
kan verbeterd worden ter bevordering van de gelijkheid 
van vrouwen en mannen. Ook op vraag van een overheids-
instantie of naar aanleiding van nieuwe wetgeving kan het 
Instituut een advies of aanbeveling formuleren.
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CONTACT OPNEMEN MET HET INSTITUUT: 
DE EERSTELIJNSDIENST

Wie vragen heeft over discriminatie op grond van geslacht of 
gender, of wie denkt er het slachtoffer van te zijn, kan gratis 
en in alle vertrouwen contact opnemen met het Instituut:

 → door op http://igvm-iefh.belgium.be het meldings-
formulier in te vullen bij ‘Info en hulp’;

 → door via gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be een e-mail 
te sturen;

 → door het gratis telefoonnummer 0800/12 800 te gebrui-
ken (druk 1);

 → door een brief te sturen naar het Instituut voor de gelijk-
heid van vrouwen en mannen, Ernest Blerotstraat 1, 1070 
Brussel.

De meeste meldingen bereiken het Instituut via elektroni-
sche weg. In 2019 werd 67% van de meldingen ingediend 
via het elektronisch meldingsformulier op de website en 
25% per e-mail. In 7% van de meldingen werd het Instituut 
telefonisch gecontacteerd. Daarnaast kreeg het ook meldin-
gen per post. De overige meldingen werden persoonlijk tot 
personeelsleden van het Instituut gericht op evenementen 
of via professionele netwerken.

De eerstelijnsdienst onderzoekt vervolgens of de melding 
tot de bevoegdheid van het Instituut behoort.

 → Is het Instituut bevoegd, dan wordt het dossier verder 
geanalyseerd om – in samenspraak met het slachtoffer – 
de volgende stappen te bepalen.

 → Is het Instituut niet bevoegd, dan wordt de aanvrager 
zo goed mogelijk naar andere diensten of organisaties 
doorverwezen.

Geslachtsdiscriminatie is de situatie waarbij iemand 
ongunstiger wordt behandeld dan anderen omwille 
van haar of zijn geslacht. De ongunstige behandeling 
kan zich in diverse vormen manifesteren, kan direct of 
indirect zijn, en opzettelijk of onopzettelijk, maar heeft 
altijd als resultaat dat een persoon omwille van haar of 
zijn geslacht negatiever wordt benaderd of behandeld. 
Voorbeelden zijn een man die niet wordt aangeworven 
als kleuterleider omdat hij een man is of een vrouw 
die minder loon ontvangt dan een mannelijke collega. 
De term ‘genderdiscriminatie’ wordt gebruikt als een 
overkoepelende term die geslachts-, zwangerschaps- 
en transdiscriminatie omvat.

Zwangerschapsdiscriminatie is de situatie waarbij 
een vrouw ongunstiger wordt behandeld omwille van 
haar zwangerschap of moederschap. Voorbeeld: een 
vrouw wordt enige tijd na haar terugkeer op het werk 
ontslagen, volgend op haar zwangerschapsverlof.

Transdiscriminatie is de situatie waarbij iemand 
ongunstiger wordt behandeld omwille van haar of zijn 
geslachtsverandering, genderidentiteit en -expressie. 
De ongunstige behandeling kan zich onder diverse vor-
men manifesteren, kan direct of indirect zijn, opzettelijk 
of onopzettelijk, maar heeft altijd als resultaat dat een 
persoon omwille van haar of zijn geslachtsverandering, 
genderidentiteit en -expressie negatiever wordt bena-
derd of behandeld. Voorbeeld: een verzekeraar wil de 
kosten verbonden aan een geslachtsveranderende en/
of -bevestigende operatie niet verzekeren.

Genderdiscriminatie wordt gebruikt als een over-
koepelende term die geslachts-, zwangerschaps- en 
transdiscriminatie omvat.
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Evolutie van de meldingen van 2009 tot 2019

De eerstelijnsdienst van het Instituut registreert alle meldin-
gen en brengt ze onder in één van de volgende categorieën:

 → klacht;
 → mededeling;
 → juridische informatievraag;
 → andere, niet-juridische informatievraag.

1.2. GENDERDISCRIMINATIE IN CIJFERS

L Evolutie van de meldingen

In 2019 werden 2 349 meldingen geregistreerd, waaron-
der 370 juridische vragen om informatie, 254 klachten en 
1 725 mededelingen. Het totale aantal meldingen is nage-
noeg verdrievoudigd ten opzichte van 2018 en meer dan 
verdrievoudigd ten opzichte van 2017 (zie grafiek 1). Deze 
sterke toename van het aantal meldingen kan verklaard wor-
den door de zaak ‘Jeff Hoeyberghs’, waarvoor het Instituut 
1 489 mededelingen ontving. Maar zelfs zonder de medede-
lingen in de zaak ‘Jeff Hoeyberghs’ mee te tellen, ontving het 
Instituut nog steeds 860 meldingen. Dit is 5% meer dan in 
2018. Het aantal meldingen bij het Instituut blijft dus stijgen 
sinds 2009 (met uitzondering van een lichte daling in 2013).

De opwaartse trend is vermoedelijk voor een deel toe 
te schrijven aan de aandacht die gendergelijkheid de 
 voorbije jaren krijgt. De toenemende sensibilisering van 
de maatschappij voor seksuele intimidatie of seksistische 
 belediging en, evenals de aandacht van media en sociale 
netwerken voor het thema van gendergelijkheid, zetten 
ongetwijfeld een groeiend aantal personen aan om de 

Een klacht is elke melding van een persoon die denkt 
dat zij of hij het slachtoffer is van discriminatie in een 
concrete situatie of wanneer het om een discrimine-
rende actie of handeling gaat waarbij de tussenkomst 
van het Instituut gewenst of vereist is.

Een mededeling is elke melding over inbreuken op de 
wetgeving waarbij er geen geïdentificeerd slachtoffer 
is of over onderzoeken naar vermeende discriminaties 
gevoerd door inspectie, politie of overheidsinstanties 
waarbij het voornaamste doel is om het Instituut in te 
lichten. Ook meldingen over discriminaties uit het ver-
leden of verhalen van slachtoffers die met het Instituut 
worden gedeeld maar waar geen verdere acties van 
het Instituut worden verwacht, worden als mededeling 
geregistreerd.

Een juridische informatievraag is elke vraag naar 
informatie over de toepassing en draagwijdte van de 
wetgeving die de gelijkheid van vrouwen en mannen 
bevordert of nastreeft.

Een niet-juridische informatievraag is elke vraag 
over de andere thema’s waar het Instituut actief in is, 
zoals bv. gender mainstreaming of gendergerelateerd 
geweld.
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Indeling van de meldingen volgens type  
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discriminatie te melden waarvan zij het slachtoffer of 
getuige zijn. Het Instituut treedt steeds vaker op de voor-
grond in zijn rol als onafhankelijke instelling die personen 
verdedigt van wie de rechten worden geschonden. In deze 
context kan de toename van het aantal meldingen wor-
den gelinkt aan de toenemende naamsbekendheid van het 
Instituut en zijn opdracht.

In 2019 kreeg het Instituut in totaal 2 349 meldingen. Deze 
meldingen worden ingedeeld in drie categorieën: 16% van 
de meldingen waren juridische informatievragen, 11% waren 
klachten en 73% mededelingen. In tegenstelling tot 2017 
en 2018 is dit jaar de categorie ‘mededelingen’ het sterkst 
vertegenwoordigd. In 2019 kreeg het Instituut acht keer 
meer mededelingen (+ 841%) dan in 2018. De tweede 
belangrijkste categorie is die van de informatievragen. Het 
aantal juridische vragen om informatie steeg in 2019 met 
4% ten opzichte van 2018. Het aantal klachten daalde in 
2019 lichtjes (- 1,6%).

Traditioneel komen de mededelingen op de laatste plaats, 
en dat zou – zonder de mededelingen over de zaak ‘Jeff 
Hoeyberghs’ – ook dit jaar het geval zijn geweest. Maar 
zelfs in dat geval is er een stijging van 15% waar te nemen.

L Wie zijn de melders?

Zoals de voorbije jaren waren de meeste meldingen in 2019 
afkomstig van vrouwen. Het percentage vrouwelijke melders 
in 2019 (63%) nam aanzienlijk toe ten opzichte van 2018 
(50%), 2017 (53%), 2016 (59%) en 2015 (53%). Het aantal 
mannelijke melders daalt in 2019 (21%) ten opzichte van 
de voorgaande jaren. In 2018 waren 28% van alle melders 
mannen (26% in 2017, 28% in 2016 en 32% in 2015).

12% van de meldingen werd in 2019 gedaan door perso-
nen met een onbekende of andere genderidentiteit (zie 
grafiek 3). 87% van deze meldingen was afkomstig van 
anonieme melders en 13% ging uit van particulieren die 
niet geïdentificeerd wilden worden als mannen of vrouwen.

Nauwelijks 4% van de meldingen kwam in 2019 van rechts-
personen: ondernemingen, organisaties of overheidsinstan-
ties. Dat betekent dat het Instituut, net als in 2018, in 2019 
hoofdzakelijk werd gecontacteerd door particulieren (96% 
in 2019 en 83% in 2018).

21%
4%

63%

12%

Grafiek | 3
Totale verdeling van de meldingen volgens 
genderidentiteit van de melders

XX Mannen
XX Vrouwen
XX Andere
XX Rechtspersonen
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De sterke procentuele afname van het aantal rechtsperso-
nen die een melding deden, alsook het aanzienlijk aantal 
anonieme meldingen en de toename van het aantal vrou-
welijke melders vinden eveneens een verklaring in de zaak 
‘Jeff Hoeyberghs’. De melders daar waren hoofdzakelijk 
(69%) particuliere vrouwen, van wie een deel wenste ano-
niem te blijven.

Van de meldingen die uitgingen van particulieren, kwam 
65% van vrouwen, 22% van mannen en 13% viel onder de 
categorie ‘andere’.

Van de 370 juridische informatievragen was 19% afkomstig 
van rechtspersonen en 81% van particulieren (zie grafiek 5). 
Vrouwen (48%) stellen meer juridische informatievragen 
dan mannen (30%). Slechts 3% van de juridische infor-
matievragen ging uit van personen met een onbekende of 
andere genderidentiteit.

L Waarom contacteren mensen het Instituut?
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Ook de door het Instituut ontvangen mededelingen kwa-
men grotendeels van particulieren (99%) (zie grafiek 7). 
Slechts 1% van alle ontvangen mededelingen kwam van 
rechtspersonen. Zoals bij de andere meldingstypes is het 
aandeel van de vrouwelijke melders (66%) groter dan dat 
van de mannelijke (18%). Slechts 15% van de mededelin-
gen kwam van een persoon met een onbekende of andere 
genderidentiteit.

Zoals verwacht gaan bijna alle klachten uit van particulie-
ren (98%) (zie grafiek 6). Rechtspersonen nemen met het 
Instituut nagenoeg uitsluitend contact op om informatie 
of advies in te winnen. Van alle klachten die in 2019 wer-
den ontvangen, was 60% afkomstig van vrouwen. Mannen 
dienen aanzienlijk minder klacht in (33%). Slechts 5% van 
alle klachten ging uit van een persoon met een onbekende 
of andere genderidentiteit.

Ook in 2019 deden hoofdzakelijk vrouwen een beroep op 
het Instituut. 65% van de meldingen van particulieren is 
afkomstig van vrouwen. Vrouwen doen meer melding dan 
mannen, ongeacht de reden van het contact. Het is evenwel 
op het niveau van de mededelingen en de klachten dat het 
verschil met de mannelijke melders het meest uitgesproken 
is (zie grafiek 8). In 2019 dienden bijna twee keer meer 
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2017 2018 2019

Genderwet 62% 62% 86%

Haatmisdrijf 2% 1% 1%

Seksisme 18% 20% 69%

Arbeidswet 5% 6% 2%

Welzijnswet 2%

Andere 28% 31% 11%

Tabel | 1
Verdeling van de meldingen volgens wetgeving in 2017, 
2018 en 2019

vrouwen dan mannen een klacht in en deden ze vier keer 
meer een mededeling. Voor de juridische informatievragen 
is het verschil tussen vrouwen en mannen minder groot.

Zowel vrouwen als mannen dienden meer juridische infor-
matievragen dan klachten in. Dat was niet het geval in 2018, 
toen vrouwelijke en mannelijke melders ongeveer even veel 
klachten als juridische informatievragen indienden. In 2019 
kwam bij mannen, net als in 2018, de categorie medede-
lingen het meest voor. Hetzelfde geldt voor de vrouwen, 
in tegenstelling tot het voorbije jaar, waar dit aantal lager 
lag. Het aandeel van de mededelingen nam in 2019 dus 
duidelijk toe.

Meldingen door personen met een ongekende gender-
identiteit of een genderidentiteit die niet vrouwelijk of 
mannelijk is, betreffen hoofdzakelijk mededelingen (262). 
Rechtspersonen nemen vooral contact op met het Instituut 
om advies en inlichtingen in te winnen (74%).

L Voor welke vormen van discriminatie?

De meeste meldingen gingen ook dit jaar over mogelijke 
inbreuken op de Genderwet1 (86%) (zie tabel 1). Daarnaast 
ging 69% van alle meldingen over seksisme. Dit is een forse 
toename ten opzichte van 2018. 2% van de meldingen ging 
over de beschermingsmaatregelen rond zwangerschap en 
moederschap vervat in de Arbeidswet2 en 1% over inbreuken 
op strafwetten of haatmisdrijven. In de categorie ‘andere’ 
werd in 2019 11% van de meldingen ondergebracht.

In 2019 werd de categorie ‘Welzijnswet’3 toegevoegd, goed 
voor 2% van de meldingen. Deze toevoeging is te verklaren 
door de verwijzing naar deze wet in de Genderwet en de 

1 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, 
BS, 30 mei 2007.

2 Arbeidswet van 16 maart 1971, BS, 30 maart 1971.

3 Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk, BS, 18 september 1996.

Organieke Wet van het Instituut4. Deze categorie maakt 
het mogelijk seksuele intimidatie en seksisme op het werk 
in kaart te brengen.

De derde grote categorie van verboden gedragingen is de 
categorie ‘andere’ (11%) (zie tabel 1). Deze groepeert onder 
meer de meldingen die geen inbreuk op de Genderwet, de 
Seksismewet5, de Arbeidswet of de Welzijnswet vormen, 
maar waar een andere wet van toepassing kan zijn. Het kan 
daarbij gaan om meldingen betreffende de Loonkloofwet6, 
de Transgenderwet7 of de Quotawet8. De meldingen die 
niet onder de bevoegdheid van het Instituut vallen, maar 
waarvoor het de melders doorverwijst naar de geëigende 
instanties, behoren eveneens tot deze categorie. Zo is de 

4 Wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijk-
heid van vrouwen en mannen, BS, 31 december 2002.

5 Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot 
aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde 
de daad van discriminatie te bestraffen, BS, 24 juli 2014.

6 Wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrou-
wen, BS, 28 augustus 2012.

7 Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de 
vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten 
van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft, BS, 10 juli 2017.

8 Wet van 28 juli 2011 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, het Wetboek van 
vennootschappen en de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking 
en het beheer van de Nationale Loterij teneinde te garanderen dat vrouwen 
zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de 
genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij, BS, 14 september 2011.
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Genderwet bijvoorbeeld niet van toepassing op de onge-
lijke behandeling van vrouwen en mannen op de gebieden 
die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid 
(zoals onderwijs) of op situaties in de privésfeer (zoals 
echtscheidingen).

De categorie ‘Arbeidswet’ vertegenwoordigt 2% van de 
meldingen die het Instituut in 2019  gekregen heeft. 

Wanneer een melding kan worden ingedeeld in de catego-
rie ‘Arbeidswet’ of ‘Welzijnswet’, kan ze vaak ook worden 
ingedeeld in de categorie ‘Genderwet’. Er is namelijk een 
nauw verband tussen de Arbeidswet die de bescherming en 
veiligheid van de zwangere werkneemster garandeert en het 
principe van non-discriminatie op grond van zwangerschap 
in de werkcontext uit de Genderwet.

Directe discriminatie: wanneer iemand op grond van haar 
of zijn geslacht werd, wordt of zou worden benadeeld. 
Voorbeeld: een vrouw wordt omwille van haar zwanger-
schap ontslagen; een man heeft geen toegang tot ladies 
only events.

Indirecte discriminatie: wanneer iemand op grond van 
haar of zijn geslacht door een algemeen beleid of een 
neutrale regel werd, wordt of zou worden benadeeld. 
Voorbeeld: enkel voltijdse werknemers mogen een oplei-
ding volgen terwijl de meeste deeltijdse werknemers in 
het bedrijf vrouwen zijn.

Opdracht tot discriminatie: wanneer iemand anderen de 
opdracht geeft om te discrimineren, op basis van geslacht.

Aanzetten tot discriminatie: wanneer iemand anderen 
aanspoort een groep mensen op grond van hun geslacht 
te discrimineren. Voorbeeld: een post op het internet roept 
werkgevers binnen de IT-sector op om geen vrouwen aan 
te werven, aangezien zij toch nooit dezelfde technische 
vaardigheden als mannen kunnen ontwikkelen.

Intimidatie: wanneer iemand omwille van haar of zijn 
geslacht op een ongewenste wijze wordt benaderd 
met als doel een bedreigende, vijandige, beledigende, 

vernederende of kwetsende omgeving te creëren. 
Voorbeeld: de kwaliteit van het werk van een werkneemster 
wordt in verband gebracht met haar menstruatiecyclus.

Seksuele intimidatie: elke vorm van ongewenst gedrag 
met een seksuele connotatie en als doel een bedreigende, 
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 
omgeving te creëren. Voorbeeld: ongewenst pornogra-
fisch materiaal toegestuurd krijgen door collega’s.

Seksisme:
1. Algemeen seksisme: een geheel aan vooroordelen, 

overtuigingen en stereotypen over vrouwen en man-
nen en de relatie tussen de geslachten. Voorbeeld: 
een reclamespotje waarin wordt gezegd dat jongens 
voetballen en meisjes op ballet gaan.

2. Strafbaar seksisme: gedrag of handeling die in het 
openbaar wordt gesteld en bedoeld is om iemand 
omwille van haar of zijn geslacht te minachten of 
minderwaardig te behandelen, en zo de waardigheid 
van die persoon ernstig aantast. Voorbeeld: iemand 
die op straat een ‘hoer’ of ‘slet’ wordt genoemd.

Meervoudige discriminatie in strikte zin: eenzelfde per-
soon wordt op verschillende gronden gediscrimineerd op 
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Aangezien het Instituut uitdrukkelijk tot taak heeft discrimi-
natie op grond van geslacht te bestrijden, is het niet verras-
send dat de meeste meldingen onder de Genderwet vallen.

Binnen de categorie ‘Genderwet’ is het aantal meldingen 
van directe discriminatie dit jaar lichtjes afgenomen ten 

opzichte van 2018 (- 4%, maar toch + 8% ten opzichte van 
2017) (zie tabel 2).

Deze categorie ‘directe discriminatie’ is gewoonlijk de groot-
ste. In 2018 vertegenwoordigde ze 82% van de meldingen 
in verband met de Genderwet en meer dan de helft van 
het totale aantal door het Instituut ontvangen meldingen. 
Dit jaar is het echter voor de eerste keer niet de catego-
rie ‘directe discriminatie’ die de rangschikking aanvoert, 
maar wel de categorie ‘aanzetten tot discriminatie’. Die is 
ten opzichte van 2018 immers nagenoeg vervijfentwin-
tigvoudigd, omdat het Instituut in 2019 een record aantal 
meldingen registreerde over het aanzetten tot haat, geweld, 
discriminatie of segregatie. Dit kan worden verklaard door 
de toegenomen aandacht voor het probleem van de sek-
sistische beledigingen en haatspraak, meer bepaald naar 
aanleiding van de zaken ‘Jeff Hoeyberghs’ en, in mindere 
mate, ‘Bicky Burger’.

De meldingen van indirecte discriminatie zijn meer dan ver-
dubbeld. De stijging ging van 22 meldingen in 2018 naar 57 
in 2019. Deze toename kan worden verklaard door de betere 
bekendheid van het publiek met dit type van discriminatie.

verschillende momenten. Voorbeeld: een homoseksuele 
man wordt vandaag gediscrimineerd omwille van zijn 
seksuele oriëntatie en morgen omwille van zijn man-zijn.

Samengestelde of cumulatieve discriminatie: discrimi-
natie op verschillende gronden die in één tijd bij elkaar 
komen, waarbij het mogelijk blijft om de respectieve 
rollen van de verschillende gronden te onderscheiden. 
Voorbeeld: een bedrijf keert een lager loon uit aan vrou-
wen en buitenlandse werknemers. Vrouwelijke buiten-
landse werknemers worden tweemaal gediscrimineerd.

Intersectionele discriminatie: de gronden zijn intrin-
siek met elkaar verbonden en de respectieve invloed 

van verschillende gronden kan niet worden ontrafeld. 
Voorbeeld: twee Aziatische academici nemen deel aan 
een internationaal congres in het buitenland. Wanneer 
ze terug naar huis vertrekken, is er een probleem met 
hun vlucht en willen de dames een hotelkamer boeken. 
Ze worden echter geweigerd, terwijl hun Aziatische man-
nelijke collega’s en Kaukasische vrouwelijke collega’s wel 
een kamer krijgen. De hoteluitbater ging ervan uit dat de 
twee Aziatische vrouwen prostituees waren.

Meervoudige discriminatie (in de ruime zin): meervou-
dige discriminatie in enge zin, samengestelde of cumu-
latieve discriminatie en intersectionele discriminatie.

2015 2016 2017 2018 2019

Directe discriminatie 179 251 372 421 403

Indirecte discriminatie 13 13 18 22 57

Meervoudige 
discriminatie

4 2 4 9 8

Intimidatie 14 28 44 42 58

Seksuele intimidatie 36 4 26 38 31

Aanzetten tot 
discriminatie

 0 1 2 63 1 554

Opdracht geven tot 
discriminatie

1 6 21 2 2

Tabel | 2
Verdeling van de meldingen binnen  
de categorie ‘Genderwet’ van 2015 tot 2019
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Evolutie van de meldingen binnen de categorie 
‘seksisme’ van 2012 tot 2019

De categorie ‘intimidatie’ stijgt ook ten opzichte van 
2018. Ze omvat hoofdzakelijk meldingen over pesterijen 
op de werkvloer omwille van geslacht, zwangerschap of 
genderidentiteit/-expressie.

Het Instituut noteerde daarentegen een lichte daling van de 
meldingen in de categorie ‘seksuele intimidatie’ ten opzichte 
van het recordjaar 2018. Er blijft evenwel een stijging ten 
opzichte van 2017.

Hier analyseert het Instituut of de melding voldoet aan 
de voorwaarden van strafbaar seksisme, zoals die door de 
Seksismewet worden voorgeschreven. Vaak dient te worden 
vastgesteld dat dit niet het geval is, bijvoorbeeld omdat de 
seksistische aanval gericht is tegen vrouwen in het alge-
meen en niet tegen bepaalde personen. Bovendien is de 
dader meestal niet gekend.

Nagenoeg alle meldingen in de categorie ‘seksisme’ had-
den betrekking op de Seksismewet (99%). Het gaat echter 
slechts om mogelijke inbreuken die het Instituut moet ana-
lyseren om te bepalen of ze onder het toepassingsgebied 
van de Seksismewet kunnen vallen. Het aantal gedragingen 
dat daadwerkelijk kan worden bestraft door de Seksismewet 
is immers uiterst laag, want de wet eist dat de seksistische 
aanval is gericht tegen een afzonderlijke persoon en niet 
tegen vrouwen in het algemeen.

In 2019 lag het aantal meldingen van seksisme aanzienlijk 
hoger dan in de twee voorbije jaren (zie tabel 3). Het aan-
tal meldingen in de categorie ‘seksisme’ vertienvoudigde 
immers bijna ten opzichte van 2018 (zie grafiek 9). Deze 
sterke stijging van de meldingen wegens seksisme is toe 
te schrijven aan de zaak ‘Jeff Hoeyberghs’, die alleen al 
1 489 meldingen kreeg, en in mindere mate de zaak ‘Bicky 
Burger’ waarvoor er 48 meldingen waren.

De toegenomen aandacht van de media en de sterkere sen-
sibilisering van het publiek voor deze problematiek kunnen 
deze sterke stijging deels verklaren.

2017 2018 2019

Seksisme 18% 20% 69%

Seksismewet 41% 48% 99%

Andere 45% 52% 1%

Tabel | 3
Verdeling van de meldingen in de categorie ‘seksisme’ in 
2017, 2018 en 2019
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L Voor welke redenen?

Omdat vooral vrouwen contact opnemen met het Instituut, 
ligt het voor de hand dat dit zich afspiegelt in elk thema 
(zie grafiek 11). Meer dan de helft van de meldingen over 
het thema ‘geslacht’ is afkomstig van vrouwen (63%). Ruim 
een vijfde van de meldingen hierover werd ingediend door 
mannen (21%) en 13% door personen met een ongekende 
genderidentiteit. Rechtspersonen vertegenwoordigen 3% 
van alle meldingen rond het thema ‘geslacht’.

Aangezien zwangerschap hoofdzakelijk vrouwen aanbe-
langt, is het geen verrassing dat de meldingen rond het 
thema ‘zwangerschap en moederschap’ bijna allemaal 
afkomstig zijn van vrouwen (81%). 10% van de meldingen 
over dit thema kwam van rechtspersonen.

In het thema ‘transgender’ kwam 48% van de meldingen 
van personen met een vrouwelijke genderidentiteit en 19% 
van personen met een mannelijke genderidentiteit. 18% van 
de feiten die in deze categorie werden opgenomen, waren 
meldingen van personen met een onbekende of andere 

6%
4%

85%

5%

Grafiek | 10
Verdeling van de meldingen volgens 
discriminatiethema
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Het thema waarvoor het Instituut de meeste meldingen 
kreeg was ‘geslacht’. Dit betreft 2006 meldingen, of 85% 
van de gevallen (zie grafiek 10). Dat is geen verrassing, 
aangezien het Instituut als opdracht heeft om de gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen te bevorderen en toe te zien op 
de naleving van de wet op de gendergelijkheid. Het tweede 
meest voorkomende thema, met 151 meldingen (6%), is 
‘zwangerschap en moederschap’. Met 109 meldingen verte-
genwoordigt het thema ‘transgender’ 5% van alle gemelde 
gevallen. Het aantal meldingen over het thema ‘transgen-
der’ is gedaald ten opzichte van 2018, het jaar waarin het 
aantal meldingen hoog was wegens het in voege treden 
van de Transgenderwet (zie verder). In 2019 werd 4% van 
de meldingen ingedeeld in de categorie ‘andere’.
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genderidentiteit. 15% van de meldingen over het thema 
‘transgender’ ging uit van rechtspersonen.

L In welke situaties?

meldingen tellen, blijven toch op de tweede en derde plaats 
staan.

Op de vierde plaats volgt het domein ‘cultuur en media’, 
waarvan het aantal meldingen toeneemt ten opzichte van 
2018. 75% van alle meldingen in het domein ‘cultuur en 
media’ betreft seksistische reclameboodschappen.

De categorie ‘wetgeving’ blijft afnemen ten opzichte van 
2018 en 2017, en staat dit jaar op de vijfde plaats.

Informatievragen Klachten Mededelingen Totaal 2019

Werk 150 122 60 332

Goederen en diensten 55 46 50 151

Sociale zekerheid 9 12 3 24

Gezondheidszorg 12 6 2 20

Sociale steun 0 0 1 1

Privérelaties 16 21 8 45

Onderwijs 17 8 3 28

Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding 4 3 0 7

Cultuur en media 6 6 65 77

Vermelding in officieel stuk/PV 5 7 1 13

Economische, sociale, culturele en politieke activiteiten 10 4 2 16

Functionarissen 1 1 1 3

Belastingen en fiscale voordelen 0 1 1 2

Wetgeving 55 4 2 61

Openbare plaats 12 15 1 561 1 588

Andere 46 18 27 91

Tabel | 4
Verdeling van de meldingen volgens discriminatiedomein en type melding

Tabel 4 toont de verdeling van de meldingen volgens domein 
in 2019. De discriminatiedomeinen zijn bepaald op basis 
van de bevoegdheidsdomeinen in de Genderwet en van de 
bevoegdheden van de deelstaten waarvoor het Instituut 
optreedt als onafhankelijk gelijkheidsbevorderend orgaan.

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft in 2019 het 
domein ‘openbare plaats’ het grootste aantal meldingen. Dit 
komt door de vele ontvangen meldingen over seksistische 
haatspraak op de openbare plaats. De domeinen ‘werk’ en 
‘goederen en diensten’, die gewoonlijk het grootste aantal 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Werk 133 164 193 340 365 332

Goederen en diensten 68 63 121 140 197 151

Sociale zekerheid 17 40 40 19 15 24

Gezondheidszorg    17 16 20

Sociale steun    3 2 1

Privérelaties 12 12 12 32 31 45

Onderwijs 16 14 17 36 27 28

Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding 4 5 6 19 7 7

Cultuur en media 18 54 29 68 57 77

Vermelding in officieel stuk/PV 24 25 4 5 26 13

Economische, sociale, culturele en politieke activiteiten 17 12 13 20 44 16

Functionarissen    9 7 3

Belastingen en fiscale voordelen    5 6 2

Wetgeving    120 104 61

Openbare plaats     71 1 588

Andere 125 156 155 41 89 91

Tabel | 5
Verdeling van de meldingen volgens discriminatiedomein van 2014 tot 2019

De meldingen inzake ‘sociale zekerheid’ en ‘gezondheids-
zorg’ stijgen in vergelijking met 2018. De categorieën 
‘onderwijs’ en ‘arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding’ 
blijven op het peil van 2018.

Het domein ‘economische, sociale, culturele en politieke 
activiteiten’ kent daarentegen een forse daling ten opzichte 
van 2018, met slechts 16 meldingen (tegenover 44 in 2018).

Deze daling is voor een deel te wijten aan de ruim twintig 
meldingen die in 2018 werden ontvangen in verband met 
een lid van een politieke partij die vrouwen wou verbieden 
om op de kieslijsten te staan.

Een zelfde daling wordt vastgesteld voor de categorie ‘ver-
melding in officieel stuk/PV’, waarvan het aantal meldingen 

is gehalveerd ten opzichte van 2018. In 2018 was het grote 
aantal meldingen voor deze categorie te wijten aan de admi-
nistratieve problemen die transgender personen ondervon-
den bij de wijziging van hun geslacht of voornaam op grond 
van de nieuwe Transgenderwet.

Het aantal meldingen over ‘privérelaties’ is nogal stabiel 
gebleven in 2019. De meeste van deze meldingen gingen 
over echtscheidingen en het hoederecht over de kinderen. 
De meldingen met betrekking tot seksistische beledigingen 
geuit in de publieke sfeer worden eveneens in deze rubriek 
ingedeeld. Het Instituut is echter niet bevoegd om deze 
categorie te behandelen.
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Bij onderzoek van de domeinen per thema in tabel 6 stellen 
we vast dat de meeste meldingen met het thema ‘geslacht’ 
vallen onder de domeinen ‘openbare plaats’ (75%), ‘werk’ 
(8%), ‘goederen en diensten’ (5%) en ‘cultuur en media’ 
(3%). Onder het thema ‘zwangerschap en moederschap’ 
situeren de meldingen zich hoofdzakelijk en bijna uitsluitend 
in het domein ‘werk’ (88%). De meldingen over het thema 
‘transgender’ zijn verdeeld over de verschillende domeinen, 
met evenwel een overwicht voor de domeinen ‘goederen en 
diensten’ (21%) en ‘werk’ (13%).

Tabel | 6
Verdeling van de meldingen volgens discriminatiedomein 
en -thema

 Geslacht Zwangerschap  
en  

moederschap

Trans-
gender

Andere

Werk 168 136 17 17

Goederen en 
diensten

116 3 29 4

Sociale zekerheid 15 5 4 2

Gezondheidszorg 10 0 9 0

Sociale steun 0 0 1 1

Privérelaties 17 0 13 16

Onderwijs 19 2 7 1

Arbeidsbemiddeling 
en beroepsopleiding

5 0 1 2

Cultuur en media 73 0 3 3

Vermelding in 
officieel stuk/PV

3 0 9 1

Economische, 
sociale, cultu-
rele en politieke 
activiteiten

13 1 1 1

Functionarissen 1 0 2 0

Belastingen en 
fiscale voordelen

1 0 1 0

Wetgeving 41 4 12 7

Openbare plaats 1 570 1 12 4

Andere 35 2 13 44

 2017 2018 2019

Toegang tot werk 42% 36% 29%

Arbeidsvoorwaarden en verloning 35% 37% 33%

Beëindigen van de arbeidsrelatie 21% 21% 23%

Positieve actie 3% 4% 4%

Zelfstandigen 2% 4% 3%

Aanvullende regelingen van 
sociale zekerheid

1% 2% 1%

Andere 0% 3% 5%

Tabel | 7
Verdeling van de meldingen in het domein ‘werk’ in 2017, 
2018 en 2019

De meldingen in dit domein gaan hoofdzakelijk over de toe-
gang tot werk (29%), de arbeidsvoorwaarden en verloning 
(33%) en het beëindigen van de arbeidsrelatie (23%). De 
categorie ‘arbeidsvoorwaarden en verloning’ omvat even-
eens alle meldingen over het welzijn op het werk.

De verdeling van de subdomeinen binnen het domein ‘werk’ 
is in 2019 vrijwel dezelfde als in 2018 en 2017 (zie tabel 7), 
behalve voor de twee belangrijkste categorieën (‘toegang 
tot werk’ en ‘arbeidsvoorwaarden en verloning’) waarvoor 
de percentages dalen.

De meldingen in de categorie ‘toegang tot werk’ hadden 
voornamelijk betrekking op de selectie (56%) en de adver-
tentie of het aanbod van een vacature (37%).

Ook in 2019 bleek dat er nog altijd heel wat mensen op het 
werk of bij de toegang tot werk gediscrimineerd worden. 
Deze categorie is in 2019 de tweede grootste. 332 mel-
dingen gaan geheel of gedeeltelijk over de werksituatie.

WERK
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Binnen ‘arbeidsvoorwaarden en verloning’ ging het in 82% 
van de meldingen over een situatie rond het thema ‘welzijn 
op het werk’. Ruim de helft van de meldingen in de categorie 
‘arbeidsvoorwaarden en verloning’ ging specifiek over de 
omstandigheden op de werkvloer. 18% van de meldingen 
over ‘arbeidsvoorwaarden en verloning’ betrof problemen 
rond het aanvragen en opnemen van verlofstelsels (moe-
derschapsverlof, ouderschapsverlof, vaderschapsverlof).

Bijna de helft (45%) van de meldingen die het Instituut 
ontving over arbeidsgerelateerde discriminaties waren juri-
dische informatievragen (zie grafiek 12). Er waren minder 
klachten (37%) dan juridische informatievragen. 18% van 
de meldingen waren mededelingen.

De heer B. heeft bij zijn werkgever een aanvraag inge-
diend voor volledig ouderschapsverlof voor een peri-
ode van vier maanden, alsook een aanvraag voor een 
‘gewone’ loopbaanonderbreking voor één jaar.

Dit nieuws werd niet goed ontvangen door zijn dienst-
hoofd, die het management op de hoogte bracht van 
zijn voornemen de heer B. te ontslaan. Daarop werd 
een ontslagprocedure tegen hem ingeleid.

Na de interventie van het Instituut bij de Commissie 
van beroep voorafgaand aan de hoorzitting van de heer 
B., werd uiteindelijk besloten hem niet te ontslaan en 
werden zijn verlofaanvragen ingewilligd.

Andere vaak gemelde moeilijkheden hadden te maken met 
de wijziging van de functie of de arbeidsomstandigheden, 
dikwijls na een terugkeer uit zwangerschapsrust of ouder-
schapsverlof, en de verloning (6%).

In de rubriek ‘beëindiging van de arbeidsrelatie’ ging het 
in 72% van de meldingen over een ontslagbeslissing en 
in 35% van de meldingen over de niet-verlenging van een 
arbeidsovereenkomst.

45%

37%

18%

Grafiek | 12
Verdeling van de meldingen in het domein ‘werk’ 
volgens type melding
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Grafiek | 13
Verdeling van de meldingen in het domein ‘werk’ 
volgens genderidentiteit van de melders
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Verdeling van de meldingen in het domein ‘werk’ volgens 
discriminatiethema
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Grafiek | 15
Verdeling van de meldingen in het domein ‘goederen en 
diensten’ volgens genderidentiteit van de melders voor 
de toegang tot goederen en diensten
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Meer dan de helft van de melders van arbeidsgerelateerde 
discriminaties waren vrouwen (61%) (zie grafiek  13). 
Aangezien 41% van de meldingen in het domein ‘werk’ over 
het thema ‘zwangerschap en moederschap’ gaat, is dat 
niet verwonderlijk. 24% van de personen die het Instituut 
contacteerden in verband met het domein ‘werk’, had een 
mannelijke genderidentiteit. De meldingen afkomstig van 
mannen gaan vooral over de toegang tot werk, terwijl de 
meldingen van vrouwen veeleer betrekking hebben op de 
arbeidsvoorwaarden en de beëindiging van de arbeidsre-
latie. Slechts 3% van de meldingen in het domein ‘werk’ 
werd gedaan door personen met een onbekende of andere 
genderidentiteit, 12% was afkomstig van rechtspersonen.

GOEDEREN EN DIENSTEN

Van de meldingen die het Instituut in 2019 heeft gekre-
gen, vormt ‘goederen en diensten’ de derde sterkst verte-
genwoordigde categorie. 151 meldingen gingen geheel of 
gedeeltelijk over gendergerelateerde discriminaties bij de 
toegang tot of het aanbod van goederen en diensten.

Het Instituut ontving in het domein ‘goederen en diensten’ 
meer juridische informatievragen (36%) dan mededelingen 
(33%) en klachten (30%). Het totale aantal meldingen in 
het domein ‘goederen en diensten’ verminderde in 2019 met 
23% ten opzichte van 2018, maar blijft hoger dan in 2017. 
De verklaring ligt in het bijzonder hoge aantal meldingen in 
2018 over de sectoren ‘bank en verzekeringen’ en ‘vervoer 
en verkeer’.

Wat betreft de vormen van discriminatie waarvan de melders 
in het domein ‘goederen en diensten’ het slachtoffer zijn, 
gaat het in ongeveer een kwart (26%) van de meldingen over 
een hogere kostprijs, in 28% van de gevallen over weigering 
van toegang en in 28% van de meldingen over een andere 
vorm van discriminatie (zie grafiek 15).

De categorie ‘andere’ is nieuw in 2019, want er werd vastge-
steld dat discriminaties wat betreft goederen en diensten 
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Grafiek | 16
Verdeling van de meldingen in het domein ‘goederen en 
diensten’ volgens sector in 2017, 2018 en 2019

XX  2019 XX  2018 XX  2017

niet beperkt bleven tot een hogere kostprijs of weigering van 
toegang, maar veel verschillende vormen kunnen aannemen. 
In deze categorie gaat het hoofdzakelijk om personen die 
op grond van hun geslacht ‘anders’ werden behandeld in de 
relatie met een dienstverlener.

Wat de hogere kostprijs en de weigering van toegang tot 
een goed of dienst betreft, zijn de melders meestal mannen. 
Voor de categorie ‘andere’ zijn de melders meestal vrouwen 
(57%) en vaak transvrouwen (44%).

Het grootste aantal meldingen in 2019 betrof de categorie 
‘vrije tijd/sport/jeugd’, goed voor 34% van alle meldingen 
over ‘goederen en diensten’. Dat was ook de grootste cate-
gorie in 2017 en de tweede categorie in 2018.

De tweede grootste categorie in 2019 is ‘dancings en horeca’, 
met 13% van de meldingen. Vaak gaat het om een prijsver-
schil tussen mannen en vrouwen voor de inkom in etablis-
sementen of de toegang tot de toiletten. De derde categorie 
is ‘banken en verzekeringen’ met 11% van de meldingen.

In deze categorie vinden we bijvoorbeeld het geval van 
een transvrouw die haar huis wilde verkopen, maar 
waar de notaris bij de opstelling van de koopakte wei-
gerde de voorheen mannelijke naam van de melder te 
veranderen in haar nieuwe vrouwelijke naam.

Enkele andere voorbeelden van dossiers in de cate-
gorie ‘andere’ zijn het verkeerd aanspreken van trans-
gender personen door verschillende diensten. Daarbij 
werd een transman bijvoorbeeld verkeerdelijk aan-
gesproken als ‘mevrouw’ door een loketbediende van 
een gemeente. Een transvrouw ontving dan weer een 
brief van haar gerechtsdeurwaarder waarin zij werd 
aangeschreven met ‘geachte mijnheer’.

Maar ook verschillende dossiers waarbij cisgender-
personen betrokken zijn, vallen onder de categorie 
‘andere’. Zoals bijvoorbeeld een melding over een 
kapperszaak in het Antwerpse die aparte ingangen 
voor vrouwen en mannen zou hebben.
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Grafiek | 18
Verdeling van de meldingen in het domein 
‘openbare plaats’

In 2016 kwamen er over het aanbod van goederen en dien-
sten meer meldingen van vrouwen dan van mannen. De 
situatie was evenwichtiger in 2017. In 2018 waren er daar-
entegen meer mannen (43%) dan vrouwen (39%) die met 
het Instituut contact opnamen over dit domein. In 2019 zet 
deze trend zich door met 44% meldingen van mannen en 
33% van vrouwen.

Iets minder dan één op de tien van de meldingen kwam van 
rechtspersonen (8%) (zie grafiek 17). Ze stellen voornamelijk 
juridische informatievragen. In 15% van alle meldingen rond 
‘goederen en diensten’ werd het Instituut gecontacteerd 
door personen met een onbekende of andere genderiden-
titeit. Het gaat hoofdzakelijk om mededelingen waarvoor 
de melders soms anoniem wensen te blijven.

OPENBARE PLAATS

Dit jaar is het domein ‘openbare plaats’ het meest verte-
genwoordigd met 68% van de meldingen. Dat is te wijten 
aan de zaak ‘Jeff Hoeyberghs’. Zonder de meldingen in deze 
zaak zou het domein ‘openbare plaats’ de derde grootste 
categorie zijn met 99 meldingen (tegenover 71 in 2018).

De zaak ‘Jeff Hoeyberghs’: dokter Jeff Hoeyberghs is 
een Vlaamse plastisch chirurg. Op 4 december 2019 
hield hij op uitnodiging van de studentenkring KVHV 
een lezing aan de Universiteit van Gent. Tijdens zijn 
toespraak sprak hij seksistische en vernederende taal 
ten aanzien van vrouwen, zoals “Vrouwen zijn alleen 
uit op het geld en de bescherming van mannen, maar 
weigeren hun benen open te doen”, “Vrouwen zijn 
zo lui. We hebben hen wasmachines, vaatwassers, 
werkvrouwen, alles gegeven. Totdat die verouderd 
zijn, uiteraard”, “Hulp zoeken bij een trut. Weet je hoe 
dat heet? Een flikker!”, of nog, “Kinderen van onge-
huwde moeders zijn het vuil van de maatschappij”. 
Deze toespraak werd gefilmd en staat op het internet. 
Veel mensen hebben dit filmpje gezien en waren diep 
geschokt door de woorden van de dokter. Daarop heeft 
het Instituut 1488 meldingen ontvangen.
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Grafiek | 17
Verdeling van de meldingen in het domein ‘goederen en 
diensten’ volgens genderidentiteit van de melders
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De categorie ‘andere’ werd toegevoegd naar aanleiding van 
de zaak ‘Jeff Hoeyberghs’, gezien deze met geen van de drie 
gebruikelijke subcategorieën overeenstemde. De betwiste 
toespraak werd immers gehouden tijdens een lezing aan de 
Universiteit van Gent. Deze nieuwe categorie kan bovendien 
ook dienen voor andere gevallen die evenmin onder één van 
de drie andere categorieën vallen.

Voor de categorieën ‘andere’ en ‘communicatiemiddel’ was 
het aantal meldingen door de zaak ‘Jeff Hoeyberghs’ bij-
zonder hoog. De categorie ‘communicatiemiddel’ werd ook 
geselecteerd omdat Hoeyberghs nadien ook in de media 
van zich heeft laten horen. Deze twee categorieën tellen 
dus voor alle meldingen van 2019 respectievelijk 1 492 en 
1 504 meldingen.

De categorie ‘online’ heeft 67 meldingen, waaronder die in 
verband met de zaak ‘Bicky Burger’.

van de noodzaak om zich af te zetten tegen haatspraak, 
seksistische beelden en gedragingen in de openbare plaats. 
Ook mogen we veronderstellen dat het Instituut een grotere 
zichtbaarheid heeft gekregen.

De zaak ‘Bicky Burger’: op 8 oktober 2019 postte het 
merk Bicky Burger op Facebook een advertentie waarin 
in pop art-stijl te zien is dat een man zijn vrouw slaat 
omdat zij hem een ‘valse’ Bicky heeft gebracht. Deze 
reclame heeft verontwaardiging gewekt. Het Instituut 
kreeg 47 meldingen en heeft nu een bemiddelingspro-
cedure met Bicky Burger opgestart.

De laatste categorie ‘op straat’ geeft een beeld van het 
aantal meldingen over seksuele straatintimidatie die het 
Instituut bereiken. In 2019 gingen 14 meldingen in het 
domein ‘openbare plaats’ over seksuele intimidatie op straat. 
Uiteraard is dit aantal niet representatief voor de mate 
waarin burgers het slachtoffer worden van straatintimidatie. 
Slechts een zeer beperkt aantal slachtoffers neemt immers 
contact op met het Instituut.

Merk evenwel op dat het aantal meldingen voor al deze 
subcategorieën, inclusief ‘op straat’, duidelijk toeneemt. 
Dit wijst erop dat steeds meer mensen zich bewust zijn 

 2018 2019

Informatievragen 7 12

Klachten 13 15

Mededelingen 51 1 561

Tabel | 8
Verdeling van de meldingen in het domein ‘openbare 
plaats’ volgens type melding in 2018 en 2019

Het Instituut kreeg in het domein ‘openbare plaats’ hoofd-
zakelijk mededelingen (98%).

16%

1%

69%

15%

Grafiek | 19
Verdeling van de meldingen in het domein ‘openbare 
plaats’ volgens genderidentiteit van de melders

XX Mannen
XX Vrouwen
XX Andere
XX Rechtspersonen

De meeste meldingen in het domein ‘openbare plaats’ 
kwamen van vrouwen (69%). Mannen contacteerden het 
Instituut in 16% van de meldingen en 15% kwam van perso-
nen met een onbekende of andere genderidentiteit. Een heel 
klein deel (0,5%) kwam van rechtspersonen (zie grafiek 19).
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1.3. 2019 ONDER DE LOEP

L Seksisme

In 2019 keurde de Raad van Ministers van de Europese Unie 
een nieuwe aanbeveling over de preventie en bestrijding van 
seksisme goed. Deze tekst bevat de allereerste definitie van 
seksisme die internationaal wordt aanvaard, en stelt ook een 
reeks concrete maatregelen voor om de strijd aan te binden 
tegen seksisme dat veel en systematisch voorkomt in alle 
sectoren van de samenleving.

Het Instituut merkt op dat binnen de sector maar ook bin-
nen de hele maatschappij de geboekte vooruitgang in de 
strijd tegen seksisme wordt afgezwakt door het voortdurend 
gebruik van schokkende woorden en/of dito beelden.

Ook seksistische grappen, een uiting van ordinair seksisme, 
komen nog vaak voor. Ze dragen een negatief beeld uit van 
vrouwen en mannen, en banalisering van seksisme vormt 
een voedingsbodem voor genderdiscriminatie en -geweld.

In het kader van zijn protocol met de Hoge Raad voor de 
Audiovisuele Sector (HRA) heeft het Instituut advies ver-
strekt over een grap van Jean-Marie Bigard, die verkrachting 
in het belachelijke trok. Dit advies werd overgemaakt aan de 
Franstalige HRA die bevoegd is voor het dossier, die naar de 
afzender een sensibiliserend schrijven heeft gestuurd. Het 
Instituut kreeg ook de vraag om zich uit te spreken over een 
humoristische sketch op tv, waarin een koppel te zien was 
dat terugkeerde van een trouwfeest. Deze sketch draagt 
genderstereotypes uit over het autorijden van vrouwen, 
het gebrek aan humor van vrouwen die niet begrijpen dat 
het als grap bedoeld is als een ‘kameraad’ hen in de borsten 
knijpt en ‘toet toet’ zegt…

In de reclamesector gebruikte het merk Bicky Burger beelden 
van fysiek geweld tegen vrouwen om de verkoop van zijn pro-
ducten te promoten. Deze seksistische reclame leidde tot een 
toename in het domein ‘cultuur en Media’ van 61 dossiers, 
waarvan er 52 over deze advertentie gingen. Als antwoord 
op de verontwaardigde reacties minimaliseerde Bicky Burger 

de ernst van de feiten door te verklaren dat het verkopen 
van valse Bicky’s “ook niet wordt gedaan” (sic).

In de huidige maatschappelijke context, waar gendergeweld 
meer aandacht krijgt van het publiek, wordt seksistische en 
denigrerende humor meestal aangeklaagd, maar het blijft 
lastig om er juridisch vat op te krijgen.

De Seksismewet bestraft niet alle seksistische gedragingen 
of woorden. De wetgever wilde een evenwichtige en geen 
vrijheidsbeperkende wet. Bijgevolg is de Seksismewet alleen 
gericht op de ergste seksistische gedragingen en woorden, 
die een zekere bekendheid hebben of krijgen en zich richten 
tot één of meerdere geïdentificeerde personen.

Maar hoe begrip opbrengen voor het feit dat het dagelijkse 
seksisme dat in het openbaar een hele bevolkingsgroep mis-
prijst, en dat aan de basis ligt van genderdiscriminatie of gen-
dergerelateerd geweld tegen individuen, wordt getolereerd 
en ontsnapt aan het strafrecht, afgezien van de toepassing 
van de bepalingen inzake ‘aanzetten tot haat’? In 2019 telde 
het Instituut 2 025 dossiers in het domein ‘Genderwet’ en 
1 625 dossiers in het domein ‘Seksismewet’. Deze dossiers 
gaan over seksisme en haatspraak van een plastisch chirurg 
tijdens een lezing van de studentenvereniging KVHV. Het 
bijzonder grote aantal dossiers en de snelheid waarmee 
ze aan het Instituut werden overgemaakt, toont aan dat 
dergelijke uitspraken niet langer aanvaard worden.

Het Instituut stelt in de ontvangen meldingen kritiek van 
de burgers vast. Ze vinden de kloof tussen de norm en de 
praktijk schokkend: seksisme dat een groep viseert en een 
vijandig klimaat van ongelijkheid schept in de maatschappij, 
en seksistische gedragingen die geregeld voorkomen in 
de privésfeer, ontsnappen aan de sanctie van de norm die 
alleen gericht is op ernstig seksisme, ondergaan door een 
welbepaalde persoon en in het openbaar.

In zijn zoektocht naar evenwicht achtte de wetgever in 2014 
het recht op de vrijheid van meningsuiting in een demo-
cratie belangrijk. Het lijkt ons nuttig erop te wijzen dat dit 
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evenwicht ook belangrijk is in de uitoefening van deze vrij-
heid van meningsuiting. In zijn aanbeveling van 2019 wijst de 
Raad van Europa er meer bepaald op dat seksisme vrouwen 
kan beletten “hun mening te uiten en hen dus kan verjagen 
van online plaatsen, wat neerkomt op een inbreuk op hun 
recht van vrijheid van mening en van opinie in een democra-
tische maatschappij, op het beperken van hun professionele 
kansen en op het versterken van het gendergerelateerde 
democratische deficit”. Deze uitspraak geldt ook voor trans-
gender personen.

Nog altijd in het kader van de samenwerking met de Hoge 
Raad voor de Audiovisuele Sector (HRA) heeft het Instituut 
zich uitgesproken over een moderator van een radiopro-
gramma die transgender personen bestempelde als ‘per-
verselingen’ (sic). De moderator zei dingen als “als je een 
meisje wil zijn, dan kan je dat wanneer je wil”. Hij spreekt 
over een “vrouw die zich verkleedt als man” en een “man die 
zich verkleedt als vrouw”. Er was echter niemand die aan het 
programma heeft deelgenomen vanuit een ander standpunt.

Als de vrije meningsuiting ook geldt voor schokkende of 
storende meningen, zoals het Hof van Straatsburg zegt in 
zijn ‘Handyside’ arrest, dan vindt het Instituut het belang-
rijk dat tv- en radiodebatten verlopen in aanwezigheid van 
àlle partijen. Dat is nodig om geen afbreuk te doen aan de 
sensibilisering voor de gendergelijkheid in de maatschappij 
en om te vermijden dat de bestaande vooroordelen waarvan 
vrouwen, mannen en transgender personen het slachtoffer 
zijn, nog worden versterkt.

De strijd tegen seksisme kan niet worden beperkt tot een 
reactie van wettelijke en juridische aard. Er moet ook werk 
worden gemaakt van een gedragsverandering, waarbij reke-
ning wordt gehouden met de draagwijdte van seksistische 
woorden, daden en afbeeldingen. Naast de wet zijn infor-
matie- en sensibiliseringsmiddelen nodig, die nog moeten 
worden versterkt.

Als equality body blijft het Instituut de informatiebro-
chure over de Seksismewet verspreiden, ontwikkelt het 

opleidingen en neemt het deel aan Equinet om er goede 
praktijken uit te wisselen in de strijd tegen seksisme. Het 
Instituut steunt ook op statistische gegevens om onderzoek 
naar seksisme te voeren, dat moet uitmonden in een reeks, 
hoofdzakelijk juridische, aanbevelingen.

De Seksismewet is een sterk maatschappelijk symbool. 
Het is dus nodig om na te denken over de omstandigheden 
waarin ze voluit haar rol kan spelen, om zo de bestaande 
tegenstrijdigheden inzake het al dan niet tolereren van 
seksisme op basis van de plaats van uiting, de dader of de 
bestemmeling op te lossen.

In 2018 werd het Instituut gecontacteerd door een 
journaliste omdat een politieke vertegenwoordiger had 
geweigerd haar de hand te schudden en in de ogen te 
kijken tijdens een televisieprogramma.

Op 24 april 2019 veroordeelde de Franstalige recht-
bank van eerste aanleg in Brussel de beklaagde voor 
seksistisch gedrag tot zes maanden voorwaardelijke 
gevangenisstraf wegens discriminatie van een vrouw. 
Hij werd ook veroordeeld tot de betaling van een scha-
devergoeding van 5 000 euro aan de burgerlijke partij 
en 650 euro aan het Instituut.

De rechtbank oordeelde dat “de feiten (…) van een 
zekere ernst zijn, in die zin dat zij afbreuk doen aan het 
respect dat aan anderen toekomt, minachting tonen 
voor het respect dat aan de wet toekomt en voor de 
essentiële regels van het leven in de samenleving”.

Voor het Instituut is de gelijkheid van vrouwen en man-
nen essentieel voor een democratische samenleving; 
het garandeert fundamentele rechten en vrijheden 
voor iedereen. Geen enkele filosofische of religieuze 
overtuiging kan seksistische en/of discriminerende 
uitspraken en houdingen rechtvaardigen. De verdachte 
ging in beroep tegen het vonnis.
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Een politica werd door een andere kandidaat bij de 
verkiezingen een ‘partijhoer’ genoemd. Ze diende een 
klacht in bij de politie en stelde zich burgerlijke partij. 
Het Instituut heeft een verklaring van benadeelde 
partij neergelegd om op de hoogte te worden gebracht 
van het gevolg dat aan de zaak wordt gegeven.

Deze daling van de cijfers ten opzichte van verleden jaar 
vindt een verklaring in de piek van meldingen als gevolg 
van de inwerkingtreding van de Transgenderwet op 1 januari 
2018. Deze wet stond nog in haar kinderschoenen en kende 
enkele problemen in de eerste helft van het jaar. Dat blijkt 
vooral uit het grote aantal meldingen over ‘wetgeving’ (31%) 
en over ‘vermeldingen in een officieel stuk/PV’ (17%). In 
2019 vertegenwoordigt het domein ‘wetgeving’ nog slechts 
11% van de meldingen, tegenover 8% voor de ‘vermeldingen 
in een officieel stuk/PV’. De door het Instituut geleverde 
inspanningen om de oorsprong van het probleem op te 
sporen en de bevoegde diensten te contacteren om tot 
oplossingen te komen, hebben dus resultaat opgeleverd.

De andere domeinen waar de meldingen over het thema 
‘transgender’ voornamelijk betrekking op hadden, waren 
‘goederen en diensten’ (27%) en ‘werk’ (16%).

In het domein ‘goederen en diensten’ situeren de meeste 
meldingen zich in de rubrieken ‘banken en verzekeringen’ 
(24%) en ‘vrije tijd/sport/jeugd’ (24%). De meldingen ‘ban-
ken en verzekeringen’ zijn evenwel gedaald tegenover 2018, 
ongetwijfeld wegens de vermindering van de administra-
tieve problemen die zich voordeden in de eerste fase van 
de Transgenderwet.

Het Instituut ontving een melding over de gebruiks-
aanwijzing van keukengerief dat gericht was aan de 
‘huisvrouw’. Deze melding valt niet onder het toepas-
singsgebied van de Seksismewet omdat ze niet ver-
wijst naar een geïdentificeerde persoon. Het Instituut 
stuurde toch een sensibiliseringsbrief naar het bedrijf.

LANCERING ONDERZOEK SEKSISME

De strijd tegen seksisme is één van de belangrijkste uitda-
gingen van het Instituut. België is één van de weinige landen 
met een wet tegen seksisme. Toch blijft het een hardnekkig 
fenomeen, een veelkoppig monster. Om het beter te bestrij-
den werkte het Instituut in de loop van 2019 zijn vragenlijst 
over seksisme af en liet deze vertalen in een modulaire online 
enquête door M.A.S., Market Analysis & Synthesis. Er werd een 
steekproefaanvraag ingediend bij het Rijksregister.

L Transgender personen

REGISTRATIE VAN SPECIFIEKE MELDINGEN EN 
CIJFERS

In 2019 kreeg het Instituut 109 meldingen over het thema 
‘transgender’. In vergelijking met 2017 is dat een stijging 
van het aantal geregistreerde meldingen met 33%, in ver-
gelijking met 2018 is er sprake van een daling met 19%. Voor 
het thema ‘transgender’ ontving het Instituut voornamelijk 
juridische informatievragen (45%) en klachten (40%).

Een verzekeringsmaatschappij weigerde – binnen het 
kader van een hospitalisatieverzekering – de kosten 
van een chirurgische ingreep voor een geslachtsver-
andering te vergoeden. De verzekeringsmaatschap-
pij was van mening dat het risico al bestond bij het 
afsluiten van het contract, terwijl de diagnose van 
genderdysforie pas acht jaar na het afsluiten van het 
verzekeringscontract werd gesteld. Na de interventie 
van het Instituut stemde de verzekeringsmaatschappij 
erin toe om de kosten van de ziekenhuisopname te 
dekken.
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Voor het domein ‘werk’ gaan de meeste meldingen over de 
arbeidsvoorwaarden en de verloning (59%), in het bijzonder 
de rubriek ‘welzijn op het werk’.

Tot slot zijn de meldingen over indirecte discriminatie 
in 2019 meer dan verdubbeld tegenover 2018, wat doet 

Arrest van het Grondwettelijk Hof ter vernietiging 
van een aantal wetsbepalingen inzake de wijziging 
van de voornaam en de registratie van het geslacht
Op 19 juni 2019 vaardigde het Grondwettelijk Hof een 
arrest9 uit tot vernietiging van een aantal bepalingen van 
de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen 
inzake transgender personen wat de vermelding van een 
aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten 
van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft.10

Aan de ene kant verklaarde het Hof dat het niet rede-
lijkerwijze gerechtvaardigd was dat personen met een 
fluïde genderidentiteit verplicht zouden zijn het princi-
pieel onherroepelijke karakter van de registratie van het 
geslacht te aanvaarden.

Aan de andere kant klaagde het een hiaat aan in de wet, 
die niets bepaalde voor niet-binaire personen. Dit zijn 
mensen die zich niet identificeren als man of vrouw, maar 
voor wie het gender een continuüm is. Het Hof vond dat 
het niet gerechtvaardigd is dat laatstgenoemden een 
registratie in hun geboorteakte moeten aanvaarden die 
niet overeenstemt met hun genderidentiteit (namelijk de 
registratie ‘M’ of ‘V’).

Zo legt het Hof de bal terug in het kamp van de wetge-
ver om dit hiaat op te vullen. In zijn arrest suggereert 
het evenwel verscheidene mogelijkheden, namelijk de 
invoering van één of meer bijkomende categorieën voor 

9 G.H., 19 juni 2019, nr. 99/2019.

10 BS, 10 juli 2017.

de registratie van het geslacht of de afschaffing van de 
registratie van het geslacht als element van de burgerlijke 
staat van een persoon.

Denkwerk met de Equality Law Clinic en de spelers op 
het terrein
Het Instituut gelastte de Equality Law Clinic (hierna ‘ELC’) 
om na te denken over mogelijke manieren om dit hiaat in 
de wetgeving op te vullen.

De ELC, die is verbonden aan het Centre Perelman de 
Philosophie du Droit en aan het Centre de droit européen 
van de Université libre de Bruxelles, beschikt over een 
grote deskundigheid op het gebied van de rechten van 
transgender en intersekse personen.

Doel van deze studie was een academische analyse te 
maken van de mogelijke oplossingen, met hun voor- en 
nadelen, onder meer door onderzoek van de situatie in 
andere ter zake relevante landen, alsook van de moge-
lijkheden om hun wetgeving aan België aan te passen.

Om dit onderzoek upstream te voeden, wenste het Instituut 
er de verschillende vertegenwoordigers van de vereni-
gingswereld die betrokken zijn bij de verdediging van de 
rechten van transgender en intersekse personen, evenals 
Pieter Cannoot, promovendus aan de Universiteit van 
Gent, in op te nemen. Met laatstgenoemden, het Instituut 
en de ELC werden dus twee vergaderingen gehouden 
alvorens het rapport in te dienen.

vermoeden dat dit begrip nu beter gekend is door het grote 
publiek. Ze gaan hoofdzakelijk over het domein van sport 
en van onderwijs. Het gaat in het bijzonder om informatie-
vragen over een praktijk, de benaming van een wet, van een 
intern reglement en de eventuele discriminerende gevolgen 
ervan voor transgender personen.
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BROCHURE TRANSGENDERWET

In 2019 werd de brochure over de procedure van de nieuwe 
Transgenderwet aangepast. De modernisering van de wer-
king van de burgerlijke stand leidde tot enkele praktische 
wijzigingen in de procedure voor het aanpassen van de 
geslachtsregistratie.

L Evaluatie Genderwet

De evaluatie van de Genderwet (en van de andere federale 
antidiscriminatiewetten) is voorzien in artikel 52 van de 
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen 
van discriminatie.

De evaluatie van de Genderwet moet betrekking hebben 
op de effectieve toepassing van de wet en dient tevens 
een eerste globaal onderzoek van de in 2007 ingevoerde 
bepalingen te bevatten. Het Instituut heeft in 2017 een 
evaluatieverslag van de Genderwet opgesteld en doorge-
stuurd naar de Evaluatiecommissie federale wetgeving ter 
bestrijding van discriminatie.

In de punten die in zijn verslag aan de orde komen, heeft het 
Instituut de door de wet beschermde criteria onderzocht 
en voorgesteld bepaalde criteria toe te voegen om het toe-
passingsgebied te verbeteren. De aanbevelingen van het 
Instituut zijn overgenomen in het tussentijdse verslag van 
de Evaluatiecommissie, waarin de wetgever wordt verzocht 
na te gaan of er nieuwe gronden moeten worden toegevoegd 
aan de lijst van beschermde gronden, met name:

 → De grond ‘vaderschap’: deze suggestie is bedoeld om 
beter in te spelen op de moeilijkheden waarmee man-
nen in het kader van de arbeidsverhoudingen te maken 
kunnen krijgen wanneer ze gebruik willen maken van 
het vaderschapsverlof.

 → De grond ‘gezinsverantwoordelijkheden’, na de inwer-
kingtreding van IAO-Conventie nr. 156 van 23 juni 1981 
over gelijke kansen en behandeling voor werknemers 
met gezinsverantwoordelijkheden.

 → Een criterium dat verband houdt met medisch begeleide 
voortplanting om vrouwen die zo’n behandeling volgen 
beter te beschermen. In zijn evaluatierapport over de 
Genderwet vermeldt het Instituut een geval waarin de 
werkgever om een werkneemster te ontslaan die afwezig 
was na verschillende opeenvolgende zwangerschappen, 
waaronder een in-vitrofertilisatiebehandeling, redenen 
aanvoert die verband houden met de ‘onmogelijkheid 
om het werk te organiseren’.

Een transgender persoon ging naar de burgerlijke 
stand om de voornaam en geslachtsregistratie te 
wijzigen.

Bij deze gelegenheid werd verteld dat een motivatie-
brief moest voorgelegd worden. Bovendien bevatte het 
wachtticket voor dit soort verzoeken de verouderde 
vermelding ‘wet op de transseksualiteit’.

Na de tussenkomst van het Instituut erkende de amb-
tenaar van de burgerlijke stand dat een motivatiebrief 
verder gaat dan de wettelijke vereisten en de privacy 
van de betrokken personen schendt. De ambtenaar 
verbond zich ertoe om de nodige aanpassingen door 
te voeren en de huidige wetgeving op de wachttickets 
te vermelden. Hij stelde de betrokkene ook voor om 
apart te worden ontvangen, zodat diens verzoek tot 
wijziging van de geslachtsregistratie en voornaam 
vertrouwelijk zou kunnen worden behandeld.

BROCHURE INTERSEKSE PERSONEN

In 2019 volgde het Instituut de uitwerking op van een bro-
chure voor ouders van intersekse kinderen. Ouders gaven 
aan dat ze bij de geboorte van een kind met een variatie 
in geslachtskenmerken, onvoldoende toegang hebben tot 
algemene informatie over de intersekse conditie en de 
gevolgen hiervan voor hun kind. Dit leidt vaak tot onnodige 
medische ingrepen bij het kind. Deze brochure zal trachten 
hierop een eerste antwoord op te bieden en zal in 2020 
worden gepubliceerd.
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In november 2019 werd het Instituut gevraagd om een 
advies uit te brengen over de amendementen op de wets-
voorstellen van 15 oktober 2019 tot wijziging van de wet 
van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen 
vrouwen en mannen, met het oog op de bescherming van het 
vaderschap, het meemoederschap en de gezinsverantwoor-
delijkheden. Bij deze gelegenheid heeft het Instituut zijn 
aanbevelingen in het evaluatieverslag over de Genderwet 
van 2017 herhaald.

Op 17 december 2019 heeft de Commissie ‘Gezondheid en 
Gelijke kansen’ van de Belgische Kamer van volksvertegen-
woordigers een wetsvoorstel goedgekeurd dat de criteria 
voor discriminatie, zoals voorzien in de Genderwet, uitbreidt.

Nog als gevolg van de evaluatie van de federale antidiscrimi-
natiewetgeving werd op 13 september 2019 een studiedag 
gehouden over buitengerechtelijke oplossingen in de strijd 
tegen discriminatie. Het Instituut heeft de resultaten van zijn 
werk kunnen voorstellen om slachtoffers van discriminatie 
bij te staan, alsook de voor- en nadelen van gerechtelijke 
acties en buitengerechtelijke oplossingen te duiden, de 
criteria te definiëren en te mobiliseren om eventueel scha-
deloosstelling te verkrijgen, de factoren te identificeren die 
een minnelijke schikking belemmeren of vergemakkelijken 
en situaties te identificeren waarin de buitengerechtelijke 
weg niet overwogen wordt of zelfs niet overweegbaar is.

L Gezondheidszorg

TERUGBETALING VAN GENEESMIDDELEN AAN 
DE LEDEN VAN ÉÉN GESLACHT

Het Instituut kreeg veel meldingen van mannen die leden 
aan osteoporose of borstkanker en aan wie de terugbeta-
ling van bepaalde medicatie voor de behandeling van hun 
ziekte werd geweigerd, terwijl deze medicatie wel wordt 
terugbetaald voor vrouwen.

Wat de behandeling van osteoporose betreft, blijkt uit de 
terugbetalingsvoorwaarden van bepaalde medicatie dat de 
doelgroep die hiervan kan genieten, bestaat uit vrouwen met 

postmenopauzale osteoporose en die ook nog aan andere 
voorwaarden voldoen.

Daaruit volgt dat één van de terugbetalingscriteria van deze 
medicatie het geslacht is, aangezien de menopauze hier 
onlosmakelijk mee verbonden is. Mannen zijn door deze 
voorwaarde dus disproportioneel benadeeld, wat des te 
minder te rechtvaardigen valt aangezien de therapeutische 
waarde van de medicatie bij de man is aangetoond.

De rechtspraak ter zake loopt evenwel vrij sterk uiteen. Een 
aantal beslissingen ziet in het criterium van de menopauze 
geen discriminatie, aangezien het zowel mannen als vrou-
wen zonder menopauze uitsluit. Tot nog toe is de invloed van 
de wetgeving inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen 
in de wettelijke socialezekerheidsstelsels nog niet aan de 
orde geweest voor de hoven en rechtbanken. Vanuit dit 
standpunt is het criterium van geslachtsgebonden terug-
betaling volgens het Instituut strijdig met het beginsel van 
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.11

Ook wat de behandeling van borstkanker betreft, is de 
terugbetaling van bepaalde medicatie afhankelijk van de 
‘menopauzale’ voorwaarde.

Dat was het geval bij de heer B., die op basis van de nomen-
clatuur van het RIZIV geen terugbetaling van zijn medicatie 
kreeg. Omdat hij vond dat hij het slachtoffer van discrimi-
natie was, vroeg hij het Instituut om tussenbeide te komen. 
Het Instituut stond hem bij in zijn gerechtelijk parcours en 
sloot zich aan bij zijn zaak. Op 4 februari 2019 oordeelde de 
arbeidsrechtbank van Luik dat de menopauzale voorwaarde 
voor de betwiste terugbetaling van de medicatie een directe 
discriminatie vormde. Dit criterium sluit mannen immers uit, 
temeer omdat de efficiëntie van de behandeling bij man-
nen was erkend door een wetenschappelijke studie van de 
European organisation for research and treatment of cancer. 

11 Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke 
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid en de Wet van 10 mei 2007 ter 
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.
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Het ziekenfonds werd dus veroordeeld tot de terugbetaling 
van de medicatie van de heer B. en het Instituut kreeg een 
symbolische euro schadevergoeding toegewezen.

Een derde voorbeeld is het middel Sustanon. Uit angst voor 
misbruik in het sportmilieu, werden recent de terugbe-
talingsvoorwaarden voor het testosteronpreparaat ver-
strengd. Zo werd de terugbetaling enkel nog mogelijk bij een 
beperkt aantal typisch ‘mannelijke’ pathologieën. Daarbij 
werd echter geen rekening gehouden met het feit dat dit 
middel onder andere ook gebruikt wordt in het kader van 
transgenderzorg. De nieuwe voorwaarden lieten niet toe 
dat iemand die de transitie maakte van ‘vrouw’ naar ‘man’ 
dit middel terugbetaald kreeg, omdat die persoon medisch 
gezien (nog) geen man was. Dat was echter nooit de bedoe-
ling geweest. Na tussenkomst van het Instituut beslisten 
de ziekenfondsen Sustanon toch te vergoeden, en begon 
het RIZIV de terugbetalingsvoorwaarden te herschrijven.

Ook wat betreft de terugbetalingen van vaccins ontving het 
Instituut verschillende meldingen. Meer bepaald voor de 
weigering tot terugbetaling van vaccins ter voorkoming van 
besmetting met humaan papillomavirus (HPV) aan jongens, 
contacteerden verschillende bezorgde ouders het Instituut. 
Daarop werd besloten een aanbeveling te schrijven aan het 
RIZIV waarin het Instituut pleit voor een terugbetaling van 
de vaccins aan meisjes én jongens, onder gelijke terugbe-
talingsvoorwaarden. Daarmee volgen we de internationale 
trend van HPV-vaccinatie van jongens.

L Werk

ZWANGERSCHAP EN MOEDERSCHAP

Het Instituut wordt nog altijd geconfronteerd met een aan-
zienlijk aantal meldingen over zwangerschapsdiscriminatie 
op de arbeidsvloer. Meer dan 40% van de meldingen over 
arbeidsgerelateerde discriminatie gaat over zwangerschap, 
bevalling of moederschap. In 30% van deze meldingen 
gaat het over de arbeidsvoorwaarden, voornamelijk over 
de maatregelen over het welzijn op het werk, en in 46% van 
de meldingen over de beëindiging van de arbeidsrelatie, 

door ontslag of ontbinding of door de niet-verlenging van 
een arbeidsovereenkomst.

Zwangerschap – niet-verlenging

Aan een vrouw werd beloofd dat ze een arbeidsover-
eenkomst van onbepaalde duur zou krijgen na afloop 
van haar overeenkomst voor bepaalde duur. Ze werd 
zwanger en vervolgens werd haar meegedeeld dat ze 
toch geen arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
zou krijgen en dat haar tijdelijke arbeidsovereenkomst 
niet werd verlengd. Aangezien de vrouw van tevoren 
vermoedde dat ze omwille van haar zwangerschap 
haar kans op een contract van onbepaalde duur zou 
mislopen, nam ze het gesprek met haar werkgever op.

Op basis van dit audiogesprek contacteerde het 
Instituut het Toezicht op de Sociale Wetten die een 
onderzoek uitvoerde. De arbeidsinspecteur infor-
meerde de werkgever over het discriminerende karak-
ter van zijn personeelsbeleid en wees op de mogelijk-
heid om het Instituut te contacteren om zijn beleid aan 
te passen. De inspectie zag er samen met het Instituut 
op toe dat de verschuldigde schadevergoeding van 
zes maanden brutoloon correct werd overgemaakt 
aan de werkneemster.

Een zwangere werkneemster wordt ontslagen op de 
dag dat ze terugkeert uit een arbeidsongeschiktheid 
die verband houdt met haar zwangerschap. In de 
C4 staat als reden voor ontslag ‘niet meer geschikt 
voor de functie’, ook al is zij hiervoor niet van tevoren 
gewaarschuwd.

Uiteindelijk hebben de partijen, dankzij de tussen-
komst van het Instituut, een buitengerechtelijke schik-
king getroffen. De werkgever betaalde de werkneem-
ster een vergoeding gelijk aan zes maanden loon op 
basis van zwangerschapsbescherming en een vergoe-
ding voor onredelijk ontslag.
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Het verbod op discriminatie op grond van moederschap geldt 
ook voor situaties zoals borstvoeding of in-vitrofertilisatie.

Na haar zwangerschapsverlof is mevrouw A. in arbeidson-
geschiktheid, gerechtvaardigd door een medisch attest, 
vanwege een postpartum depressie. Bovendien had ze 
borstvoedingspauzes gevraagd.
Op 2 oktober 2017 gaat mevrouw A. terug aan het werk 
en ze wordt onmiddellijk ontslagen. De C4 vermeldt de 
volgende reden: “werknemer komt niet overeen met het 
profiel volgens de gevraagde functie”.
Na de tussenkomst van het Instituut besloten de par-
tijen een minnelijke schikking te treffen. De werkgever 
heeft zich ertoe verbonden een vergoeding te betalen, 
een borstvoedingskamer ter beschikking te stellen en 
zijn personeel een opleiding te geven over de strijd tegen 
discriminatie op grond van geslacht en moederschap.

Mevrouw M. werkte al enkele jaren voor haar werkge-
ver en had zelfs een promotie gekregen. In 2018 werd 
mevrouw M. ontslagen terwijl ze een ivf-behandeling 
onderging. Na tussenkomst van het Instituut en van de 

vakbond van de werkneemster hebben de partijen beslo-
ten een minnelijke schikking te treffen. De werkgever 
heeft zich ertoe verbonden een vergoeding te betalen die 
overeenkomt met bijna zes maanden brutoloon.

Mevrouw M. werd ontslagen door haar werkgever, die zich 
op ‘een moeilijke samenwerking’ beriep omdat ze afwezig 
was op het werk achtereenvolgens als gevolg van een 
miskraam, haar wettelijke verlof, zwangerschapsverlof 
en borstvoedingsverlof. Toen ze opnieuw aan het werk 
ging, maakte ze ook gebruik van haar recht op borst-
voedingspauzes. De beschermingsperiodes in verband 
met zwangerschapsverlof en borstvoeding waren voor-
bij. In een arrest van 10 september 2019 oordeelde de 
arbeidsrechtbank van Brussel echter dat het ging om 
een discriminerend ontslag op grond van de Genderwet 
en veroordeelde de werkgever tot het betalen van een 
vergoeding overeenkomstig zes maanden brutoloon.

ONVOLDOENDE BESCHERMING –  
EVOLUTIES IN DE RECHTSPRAAK

Terugkeer naar dezelfde of een gelijkwaardige functie

Naast problemen rond de bescherming van zwangere 
werkneemsters en de beëindiging van de arbeidsrelatie, 
wordt het Instituut ook steeds meer gecontacteerd door 
vrouwen die na zwangerschapsverlof niet mogen terugkeren 
in hun eigen of een gelijkwaardige functie.

Het recht op de terugkeer in dezelfde of een gelijk-
waardige functie na zwangerschapsrust is verankerd in 
de Europese richtlijn 2006/54  met betrekking tot de 

gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep.12 Desalniettemin werd dit recht niet omgezet in 
de Belgische regelgeving. Het Instituut kaartte dit al aan 
in zijn ‘Evaluatierapport van de Genderwet’ en beval de 
wetgever aan om dit recht uitdrukkelijk in het Belgische 
recht op te nemen.13

12 Artikel 15 van de Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking), 
OJ L 204, 26.7.2006, p. 23-36.

13 Stand van zaken inzake toepassing en doeltreffendheid van de Genderwet. 
Analyse en aanbevelingen, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, 
p. 68.
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Het Instituut besloot ondanks een duidelijk wettelijk kader 
toch naar de rechtbank te trekken in het dossier van een 
dame die na de terugkeer uit zwangerschaps- en aanslui-
tend ouderschapsverlof geen gelijkwaardige functie kreeg, 
met de bedoeling de rechter te vragen dit als een vorm 
van geslachtsdiscriminatie te beschouwen. Een inbreuk 
op dit Europese recht als discriminatie behandelen, zou 
vrouwen immers de mogelijkheid geven om dit recht af te 
dwingen, ook al is het niet expliciet voorzien in de Belgische 
wetgeving.

De arbeidsrechtbank van Brussel oordeelde op 3 september 
2019 dat een vrouw die terugkomt uit zwangerschapsverlof 
bij haar terugkeer niet gedegradeerd mag worden. Volgens 
de rechtbank is er een vermoeden van discriminatie wanneer 
een vrouw niet naar dezelfde of naar een gelijkwaardige 
functie kan terugkeren. De werkgever in kwestie kon het 
vermoeden niet weerleggen en dus werd het bedrijf ver-
oordeeld tot de betaling van een schadevergoeding van zes 
maanden brutoloon. Het Instituut kreeg één symbolische 
euro toegekend.

Dit vonnis betekent een stapje vooruit in de bescherming 
van zwangere vrouwen.

Moederschapsbescherming (Arbeidswet) – 
gelijkwaardige functie

Het Instituut werd gecontacteerd door een dame die 
tijdens haar zwangerschapsverlof door haar werkgever 
werd ontslagen omwille van economische redenen/
reorganisatie. Na haar zwangerschapsrust verschenen 
er verschillende vacatures voor de onderneming waar 
ze werkte, waar ze evenzeer voor in aanmerking kwam. 
Het Instituut contacteerde de werkgever om deze in te 
lichten dat in het kader van de moederschapsbescher-
ming de werkgever moet aantonen dat er objectieve 
redenen waren voor het ontslag van een zwangere of 
pas bevallen werkneemster, én om erop te wijzen dat 
indien een zwangere werkneemster terugkeert na 
haar zwangerschapsrust en haar functie niet langer 
bestaat, zij recht heeft op een gelijkwaardige functie.

De objectieve redenen voor het ontslag die de werkge-
ver inbracht, overtuigden niet, noch werden er overtui-
gende redenen aangebracht waarom de werkneemster 
niet één van de functies waar vacatures voor werden 
uitgeschreven zou kunnen opnemen. Het Instituut 
stapte samen met de dame naar de rechtbank. Tijdens 
de loop van de procedure werd er alsnog een minnelijk 
akkoord bereikt. De werkneemster kreeg een morele 
schadevergoeding van ongeveer 10 000 euro.
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Bescherming tegen represaillemaatregelen

Ook een ander beschermingsmechanisme uit die Europese 
richtlijn 2006/54 wordt volgens het Instituut niet voldoende 
gegarandeerd in de Belgische wetgeving: de bescherming 
tegen nadelige behandelingen wanneer men een persoon 
die wordt gediscrimineerd verdedigt, steunt of hulp biedt.14 
De Genderwet voorziet enkel een bescherming voor getui-
gen, die in een ondertekend en gedateerd document neer-
schrijven wat ze zien of gehoord hebben.

In 2017 lanceerde het Instituut een gerechtelijke procedure 
in een zaak waar een filiaalverantwoordelijke ontslagen 
werd omdat ze tijdens een selectieprocedure een zwangere 
vrouw in bescherming nam. Het hoofdkantoor weigerde 
de zwangere sollicitante aan te werven omwille van haar 
zwangerschap. Omdat de filiaalverantwoordelijke het opnam 
voor de zwangere sollicitante en haar de reden waarom ze 
niet aangeworven werd schriftelijk meedeelde, werd de 
filiaalverantwoordelijke ontslagen.

De arbeidsrechtbank oordeelde op 23 mei 2018 dat het 
hoofdkantoor de sollicitante wel degelijk gediscrimineerd 
had omwille van haar zwangerschap, maar de arbeidsrecht-
bank moest vaststellen dat de winkelverantwoordelijke vol-
gens de Belgische wetgeving niet beschermd leek te zijn 
tegen ontslag. Daarom stelde het daarover een vraag aan 
het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof oordeelde 
op 20 juni 2019 dat getuigen van discriminatie inderdaad 
onvoldoende beschermd worden door de Belgische wet-
geving.15 Ook personen die slachtoffers van discriminatie 
informeel steunen, dienen van deze bescherming te kunnen 
genieten.

Moederschap – een beperkte interpretatie

De Genderwet beschermt al sinds 2007 zowel tegen dis-
criminatie op grond van zwangerschap als op grond van 
moederschap. In 2019 voerde het Instituut een discussie in 

14 Ibidem, p. 70.

15 Arrest Hakelbracht e.a. t. WTG Retail BVBA, 20 juni 2019, C-404/18.

de rechtbank over de draagwijdte van de bescherming tegen 
moederschapsdiscriminatie. Het Instituut is van mening 
dat moederschap ook problemen met kinderopvang of het 
hebben van oudere kinderen omvat, en niet tot enkel de 
periode na de bevalling kan worden gereduceerd. De nega-
tieve gevolgen van hun moederschap die mama’s op de 
arbeidsmarkt ondervinden stoppen niet nadat ze terugkeren 
naar de werkvloer na de zwangerschapsrust. Mama’s hebben 
ook nadien een zwakke positie op de arbeidsmarkt omdat 
ze als minder flexibel, minder betrouwbaar en beschikbaar, 
minder competent of te ‘soft’ worden beschouwd.

Het arbeidshof van Brussel deelde de zienswijze van het 
Instituut niet. In een dossier over een alleenstaande moeder 
die werd ontslagen omwille van haar onmogelijkheid om last 
minute van shift te veranderen omdat ze geen kinderop-
vang kon vinden, oordeelde het arbeidshof op 10 september 
2019 dat er geen sprake was van discriminatie op grond van 
moederschap of geslacht.

Het arbeidshof stelt dat de gelijkstelling van een direct 
onderscheid op grond van moederschap moet gelezen wor-
den in de zin van de Europese regelgeving. Het hof meent 
dat ‘moederschap’ enkel betrekking heeft op de biologische 
gesteldheid van de vrouw en de bijzondere relatie met het 
kind tijdens de zwangerschap, bevalling en lactatie en de 
zwangerschapsrust. De bescherming van de Genderwet 
strekt zich volgens het hof niet uit tot maatregelen die 
verband houden met de hoedanigheid van ouder, die zowel 
betrekking hebben op vrouwen en mannen.

Bovendien ging het hof niet in op de vordering tot vaststel-
ling van een indirecte discriminatie op grond van geslacht. 
Het Instituut zal cassatieberoep tegen dit arrest aantekenen.
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Zelfstandigen – bestaande en nieuwe rechten

Moederschapsuitkering voor zelfstandigen in bijberoep

Zwangere zelfstandigen kunnen niet rekenen op dezelfde 
arbeidsrechten en uitkeringen als zwangere werkneem-
sters. Het Instituut moest in 2019 vaststellen dat de rechten 
die zwangere zelfstandigen hebben, ook niet altijd correct 
worden nageleefd.

Het Instituut kreeg tal van meldingen van werkneemsters 
die een loontrekkende activiteit uitoefenden in hoofdberoep 
en een zelfstandige activiteit in bijberoep. Ze stelden zich de 
vraag of het wettelijk was dat het bedrag van hun moeder-
schapsvergoeding uitsluitend wordt berekend op basis van 
hun activiteit als loontrekkende, zonder rekening te houden 
met de sociale bijdragen die ze betaalden in het kader van 
hun zelfstandige activiteit in bijberoep. Het is zo dat het 
percentage van de bijdragen die ze betalen, hetzelfde is 
als dat van zelfstandigen in hoofdberoep.

Hun ziekenfondsen waren van oordeel dat de moeder-
schapsvergoedingen alleen konden steunen op de activi-
teit in hoofdberoep, zonder rekening te houden met hun 
activiteit in bijberoep.

Aangezien geen enkele wettelijke grondslag de uitbeta-
ling van de moederschapsvergoeding op basis van beide 
statuten verhindert, wilde het Instituut een einde stellen 
aan de abnormale rem op de erkenning ervan. Het stuurde 
dus een aanbeveling naar het RIZIV en het RSVZ, met een 
toelichting van het toepasselijke wettelijke kader.16 Het wijst 
erop dat de praktijk die erin bestaat om aan werkneemsters 
een vergoeding toe te kennen die uitsluitend steunt op 
het halftijdse werk als loontrekkende, zonder rekening te 
houden met de zelfstandige activiteit in bijberoep, discrimi-
nerend is (voor zover ze dezelfde sociale bijdragen betalen 
als zelfstandigen in hoofdberoep).

16 Aanbeveling 2019/R/002 betreffende het zwangerschapsverlof en de zwan-
gerschapsuitkering voor vrouwelijke werknemers die een zelfstandige activiteit 
uitoefenen in bijberoep.

Het Instituut nodigde het RIZIV en het RSVZ uit om zijn aan-
beveling door te spelen aan de sociale verzekeringsfondsen, 
zodat de informatie die ze aan hun leden geven correct zou 
zijn en dat het recht van werkneemsters met een gemengd 
stelsel om moederschapsvergoedingen te ontvangen, ten 
volle effectief zou zijn. Aan dit verzoek werd een gunstig 
gevolg gegeven.

Geboorteverlof voor papa’s en meemoeders

2019 bracht goed nieuws voor zelfstandige papa’s en mee-
moeders. Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen in hoofdbe-
roep die vader of meeouder worden, recht op vaderschaps- 
of geboorteverlof.17 Voorwaarde hiervoor is dat hun sociale 
bijdragen de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal 
van de geboorte, betaald zijn of vrijgesteld werden door het 
RSVZ.18 De papa’s en meemoeders hebben recht op tien volle 
dagen of twintig halve dagen, die ze flexibel kunnen opne-
men in een periode van vier maanden, én op een uitkering.

EVENWICHT WERK EN GEZIN

In 2019 ging 6% van de arbeidsgerelateerde meldingen 
over ouderschapsverlof, tijdskrediet of vaderschapsverlof. 
Opvallend genoeg kreeg het Instituut over ouderschapsver-
lof evenveel meldingen van vrouwen als van mannen. Ook 
mannen vinden steeds meer hun weg naar het Instituut. 
Daar zou de campagne ‘Ouderschapsverlof zoekt vaders’ 
van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen in samenwer-
king met het VBO, Amazone en het Instituut, voor iets tussen 
kunnen zitten.

17 Wet van 7 april 2019 houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof 
ten gunste van zelfstandigen (BS, 8 mei 2019).

18 Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.
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Tijdskrediet – mannelijke werknemer – 
ernstige organisatorische redenen

Het Instituut werd gecontacteerd door een man die 
problemen ondervond met zijn werknemer bij de 
opname van tijdskrediet. De werknemer diende gedu-
rende de zomermaanden thuis te zijn omdat hij geen 
andere opvang had voor zijn dochtertje. Hij deed daar-
toe een aanvraag tot opname van tijdskrediet met als 
motief ‘zorg voor een jong kind’. De werkgever stelde 
de begindatum van het tijdskrediet uit omwille van 
ernstige organisatorische redenen binnen de onder-
neming. De man zou immers volgens de onderneming 
in juli onmisbaar zijn. Dit zorgde ervoor dat de man 
zijn tijdskrediet gedeeltelijk zou dienen op te nemen 
in een periode waarin hij deze eigenlijk niet nodig had.

Het Instituut achtte deze organisatorische redenen 
niet ernstig genoeg. Gelet op de tijdige aanvraag, leek 
het perfect mogelijk om in de aanwerving en opleiding 
van een vervanger te voorzien. De werkgever week 
niet van zijn standpunt, waarna het Instituut en de 
werknemer de vraag voorlegden aan een rechter via 
een procedure in kortgeding. Deze oordeelde echter 
dat de werknemer diegene was die voldoende tijd had 
gehad om in andere oplossing voor kinderopvang te 
voorzien, en dat een drukke zomervakantieperiode 
en verlofperiode voor andere collega’s een voldoende 
ernstige reden zijn om tijdskredietaanvragen uit te 
stellen. De werknemer mocht uiteindelijk de vierde 
week van juli zijn tijdskrediet laten ingaan.

De work-life balance richtlijn

Het wetgevend kader voor ouders en mantelzorgers ging in 
2019 met rasse schreden vooruit. Het Europees Parlement 
stemde op 28 maart 2019 over een nieuwe richtlijn19 die het 
voor ouders en verzorgers makkelijker moet maken om werk 
te combineren met privéleven. De in richtlijn 2019/1 158 
opgenomen maatregelen moeten de gelijke behandeling 
van vrouwen en mannen helpen verwezenlijken door de 
arbeidsparticipatie van vrouwen en de gelijke verdeling 
van zorgtaken tussen mannen en vrouwen te bevorderen.

De richtlijn legt minimumvoorwaarden op aan de 
EU-lidstaten in het kader van combinatie werk en gezin. 
België zal alvast een aantal aanpassingen moeten doen 
aan de wetgeving om te voldoen aan de internationale 
verplichtingen. Voor vaderschapsverlof, ouderschapsver-
lof en zorgverlof moeten werknemers expliciet het recht 
krijgen om terug te keren in dezelfde of een gelijkwaardige 
functie. Ook discriminatie omwille van het opnemen van 
ouderschapsverlof, zorgverlof of flexibele werkregelingen 
wordt uitdrukkelijk verboden. Als equality body voor gen-
der zal het Instituut moeten instaan voor de strijd tegen 
de discriminaties die in deze richtlijn aan bod komen. Dit 
wordt best verduidelijkt in de wettelijke opdracht van het 
Instituut. België zal ook effectieve en afschrikwekkende 
sancties moeten voorzien.

Deze richtlijn moet nog worden omgezet in het Belgische 
wettelijke kader. De lidstaten hebben drie jaar om aan deze 
nieuwe minimumeisen te voldoen, vanaf 12 juli 2019, de 
datum van bekendmaking van de richtlijn in het publica-
tieblad van de Europese Unie.

19 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, OJ L 188, 
12.7.2019, p. 79-93.
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Het Instituut werd op de hoogte gesteld van een 
vonnis waarin een vrouw de rechtbank vroeg om 
haar dagen ouderschapsverlof gelijk te stellen met 
gewerkte dagen voor de berekening van haar jaar-
lijks verlof. Eén van de aangehaalde argumenten was 
dat het niet gelijkstellen van ouderschapsverlof met 
gewerkte dagen een indirecte discriminatie op grond 
van geslacht zou inhouden.

De arbeidsrechtbank van Brussel oordeelde op 
26 november 2019 dat er geen sprake was van een 
vermoeden van discriminatie op grond van geslacht. 
De feitelijke statistische gegevens dat vrouwen veel 
meer dan mannen een beroep doen op hun recht op 
ouderschapsverlof, moesten volgens de rechtbank in 
hun context geplaatst worden. De rechtbank meende 
dat het feit dat er steeds meer mannen ouderschaps-
verlof opnemen en er wetgevende initiatieven worden 
genomen die mannen door een versoepeling van de 
opnamemogelijkheden aanzienlijk aanmoedigen om 
van dit recht gebruik te maken, voldoende was om te 
stellen dat er geen vermoeden van indirecte discri-
minatie is.

Het Instituut is het oneens met deze inschatting van de 
rechtbank. Een mogelijke toekomstige gelijke opname 
van ouderschapsverlof door vrouwen en mannen doet 
geen afbreuk aan het feit dat er vandaag de dag nog 
altijd sprake is van een feitelijke ongelijke situatie, 
waardoor vrouwen bijzonder kunnen worden bena-
deeld door maatregelen die een impact hebben op zij 
die ouderschapsverlof opnemen.

De versoepeling van ouderschapsverlof en verlof voor 
medische bijstand

In 2019 werd het wetgevend kader met betrekking tot het 
opnemen van ouderschapsverlof en verlof voor medische 
bijstand zowel in de private als in de publieke sector aange-
past. Het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van 
diverse bepalingen betreffende de thematische verloven20 
en het koninklijk besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van 
diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in 
de publieke sector21 voeren:

 → aan de ene kant de mogelijkheid in om ouderschapsver-
lof onder 1/10de vorm op te nemen. Dit wil zeggen dat 
ouders nu een halve dag ouderschapsverlof per week 
of een volle dag om de twee weken kunnen aanvragen. 
Het 1/10de ouderschapsverlof kan voor een periode van 
veertig maanden worden opgenomen, opgesplitst in 
periodes van tien maanden of een veelvoud daarvan.

 → aan de andere kant de optie in om voltijds en deeltijds 
ouderschapsverlof en verlof om medische bijstand soe-
peler op te nemen. Voor het ouderschapsverlof kunnen 
de vier maanden volledige onderbreking nu ook per week 
worden opgenomen en de deeltijdse onderbreking kan 
per maand worden aangevraagd. De werkgever kan, mits 
motivatie, weigeren om op deze aanvraag in te gaan.

Het verlof om medische bijstand te verlenen kan nu voor 
één, twee of drie weken worden opgenomen in functie van 
de behoeften van de werknemer.

20 BS, 22 mei 2019.

21 BS, 22 juli 2019.
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1.4. HET INSTITUUT EN DE DEELSTATEN
Het Instituut is een onafhankelijke federale publieke instel-
ling die discriminatieklachten over federale bevoegdheids-
domeinen behandelt en aanbevelingen of adviezen tot de 
federale overheidsinstanties richt. Omdat uit meldingen 
dikwijls blijkt dat bevoegdheidsniveaus elkaar overlappen 
en aanvullen, en om voor de burger de toegang tot rechts-
herstel te vergemakkelijken, zet het Instituut voluit in op 
samenwerking met de gemeenschappen en gewesten.

Deze samenwerking werd met verschillende deelstaten aan 
de hand van protocollen geformaliseerd. Via deze protocol-
len wordt het Instituut als onafhankelijke gelijkheidsbevor-
derende instantie van de deelstaten aangeduid – in de zin 
van de Europese Richtlijnen. Het Instituut kan daardoor 
in alle onafhankelijkheid ook meldingen over genderdis-
criminatie betreffende bevoegdheden van de betrokken 
deelstaten behandelen, en adviezen en aanbevelingen 
over gendergelijkheid tot de betrokken deelstaten rich-
ten. Het Instituut sloot aldus samenwerkingsprotocollen 
af met de Federatie Wallonië-Brussel, Wallonië, de Franse 
Gemeenschapscommissie (hierna COCOF), het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. 
Vlaanderen koos er in 2015 voor om de opdrachten inzake 
genderdiscriminatie op het domein van de Vlaamse 
bevoegdheden toe te wijzen aan een Ombudsvrouw gender 
binnen de Vlaamse Ombudsdienst.

Bij de registratie krijgt elke melding een bevoegdheidsni-
veau toegewezen. Dit geeft het Instituut de mogelijkheid om 
in kaart te brengen binnen wiens bevoegdheidsniveau de 
meldingen precies vallen. In 2019 viel 95% van alle meldin-
gen bij het Instituut onder het federale bevoegdheidsniveau. 
Het Instituut ontving 51 meldingen die tot de bevoegdheid 
van de Federatie Wallonië-Brussel vielen (2,1%) en 9 mel-
dingen over materies van het Waalse Gewest (0,4%). Hoewel 
het Instituut niet bevoegd is voor de aangelegenheden die 
tot de bevoegdheid van Vlaanderen behoren, gaat 1,8% 
van alle meldingen die het Instituut ontvangt over Vlaamse 
bevoegdheden. In dergelijke gevallen verwijst het Instituut 

zijn melders door naar de Vlaamse Ombudsdienst. Sinds 
juli 2015 heeft de Vlaamse Ombudsdienst de expliciete 
opdracht gekregen om de klachten over genderdiscriminatie 
op het domein van de Vlaamse bevoegdheden te behande-
len. In 2019 verwees het Instituut 43 meldingen door naar 
de Vlaamse Ombudsdienst.

L Franse Gemeenschapscommissie

Op 11 juli 2013 sloten de COCOF en het Instituut een samen-
werkingsprotocol af. De bedoeling ervan is om uitvoering 
te geven aan het decreet van de COCOF van 9 juli 2010 ter 
bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de 
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling, dat 
voorziet in het aanduiden van een orgaan ter bevordering 
van gelijke behandeling. Sinds 1 januari 2018 is een tweede 
samenwerkingsprotocol van kracht met als doelstelling 
de uitvoering van het decreet van 22 maart 2007 betref-
fende de gelijkheid van behandeling van personen in een 
beroepsopleiding.

In 2019 heeft het Instituut verschillende informatie-, oplei-
dings- en sensibiliseringsacties uitgevoerd, waaronder een 
sensibiliseringsactie op de Estivales van FormaForm.

Met betrekking tot zijn advies- en aanbevelingsbevoegd-
heid had het Instituut een ontmoeting met de dienst die 
verantwoordelijk is voor het project ‘Sport au féminin’ om 
nader in te gaan op de kwestie van de toegankelijkheid van 
sportactiviteiten voor vrouwen.

Het Instituut bracht ook een aanbeveling uit om rekening 
te houden met zwangerschapsgerelateerde aandoeningen 
voor statutaire personeelsleden.
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Mevrouw S. werkt als statutair medewerkster in een 
openbare dienst. Om medische redenen die verband 
houden met haar zwangerschap, werd ze in disponi-
biliteit geplaatst, wat gevolgen heeft voor haar loon 
en haar jaarlijkse vakantie.

Het meetellen van afwezigheden om medische rede-
nen die verband houden met de zwangerschap voor 
de berekening van het ziektekapitaal heeft enkel een 
impact op vrouwen en kan dus een discriminatie op 
grond van geslacht vormen.

Na de tussenkomst van het Instituut hebben de par-
tijen besloten een minnelijke schikking te treffen. De 
dagen van afwezigheid om medische redenen in ver-
band met de zwangerschap werden weggelaten uit de 
berekening van het ziektekapitaal, net zoals dat voor 
het zwangerschapsverlof of de afwezigheid in verband 
met een arbeidsongeval of -ziekte het geval is.

Daarnaast heeft het Instituut, om een structureel ant-
woord te bieden op deze situatie, een aanbeveling 
geformuleerd over de nood om rekening te houden met 
zwangerschapsgerelateerde ziekten voor statutaire 
werkneemsters.

L Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In deze context verstrekte het Instituut advies over de 
vervrouwelijking van het operationele personeel van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en 
Dringende Medische Hulp (DBDMH). Het Instituut werd ook 
gehoord door het Brusselse parlement over de problema-
tiek van seksistische intimidatie op openbare plaatsen, in 
het bijzonder in het openbaar vervoer. Voorts volgde het 
Instituut de vroegere adviezen en aanbevelingen op, door 
deel te nemen aan werkgroepen.

Het Instituut heeft eveneens talrijke informatie-, opleidings- 
en sensibiliseringsacties gevoerd, zowel voor de bevolking 
als voor het personeel van de diensten van de regering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de organisaties die 
ervan afhangen.

Zo leidde het Instituut bijvoorbeeld een workshop naar 
aanleiding van de Diversiteitsdag. Het had ook een informa-
tiestand bij de MIVB ter gelegenheid van de Internationale 
Vrouwendag. Personeelsleden van de Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel en organisaties van openbaar 
belang kregen opleidingen over verschillende onderwer-
pen, zoals genderneutrale jobaanbiedingen.

In 2019 lag de nadruk vooral op discriminatie op huis-
vestingsgebied. Zo publiceerde het Instituut de digitale 
informatiebrochure ‘Een dis-
criminatievrije toegang tot 
huisvesting voor vrouwen en 
mannen’.22 In samenwerking 
met Unia heeft het Instituut 
ook meegewerkt aan de 
update van de brochure 
‘Discriminatie op de huis-
vestingsmarkt. Waarover 
gaat het? Hoe reageren we 

22 De brochure is beschikbaar op http://igvm-iefh.belgium.be.
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erop?’ en gaf het opleidingen aan het Beroepsinstituut van 
Vastgoedmakelaars (BIV), alsook aan het directiepersoneel 
van de Waalse huisvestingsinspectie.

L Wallonië

In 2009 sloten het Waalse Gewest en het Instituut een 
samenwerkingsprotocol af, waarin de bevordering van 
gelijkheid in gewestelijke aangelegenheden werd toever-
trouwd aan het Instituut. Dit omvat onder meer onafhanke-
lijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie op grond van 
geslacht, maar ook het formuleren van aanbevelingen aan 
de overheid om het wettelijke kader aangaande gelijkheid 
te verbeteren.

In 2019 werden nieuwe beschermde criteria ter bestrijding 
van bepaalde vormen van discriminatie toegevoegd aan het 
Waals decreet, waaronder borstvoeding, genderidentiteit en 
-expressie, samenstelling van het gezin en sociale afkomst.

Er werden opleidingsdagen georganiseerd over de antidis-
criminatiewetgeving voor de ambtenaren van de Waalse 
overheidsdienst en de organen die ervan afhangen.

Het Instituut leidde ook de ambtenaren van de Espaces 
Wallonie op. Deze gedecentraliseerde plaatsen zijn makkelijk 
bereikbare punten waar burgers terecht kunnen om een 
klacht in te dienen of een informatievraag tot het Instituut 
te richten.

Inzake informatieverspreiding organiseerde het Instituut 
in samenwerking met Wallonië een gelijkheidsmiddag rond 
het thema van de quota in het openbaar ambt.

Ook nam het Instituut actief deel aan het Village de la 
Diversité, dat werd georganiseerd voor de Waalse ambte-
naren. Doel van dit initiatief is diversiteit vanuit alle oog-
punten te bevorderen, onder meer vanuit het standpunt 
van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen of van 
transgender personen.

Tot slot, in het kader van de samenwerking met Forem ver-
spreidde het Instituut via de nieuwsbrief zijn aanbeveling 
over de bescherming van werkneemsters en werknemers 
die ouderschapsverlof willen nemen.

L Federatie Wallonië-Brussel

Sinds december 2008 stelt het protocol met de Federatie 
Wallonië-Brussel de partijen in staat om hun gelijkheids-
beleid te versterken en de bestrijding van discriminatie op 
grond van geslacht binnen de gemeenschapsbevoegdheden 
te ondersteunen.

In 2019 nam het Instituut deel aan een vergadering met 
het oog op de organisatie, in samenwerking met Unia en de 
Federatie Wallonië-Brussel, van opleidingen ten behoeve 
van de inspectiediensten. Ook droeg het Instituut bij tot de 
update van de fiche van het vademecum van de Inspectie in 
verband met ‘Segregatie en discriminatie: detectie van de 
mechanismen – toepasselijke procedures en samenwerking 
met de gelijkheidsbevorderende organen (Unia en Instituut)’.

In het kader van het overlegplatform tussen de Federatie 
Wallonië-Brussel, Unia en het Instituut, en met het oog op 
de voorbereiding van de nieuwe wetgeving, kon het Instituut 
de aandacht van de partners vestigen op het belang van de 
omzetting van de work-life balance richtlijn. Het Instituut 
steunde ook het Memorandum voor de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen in de culturele sector.

In het kader van het samenwerkingsprotocol met de Hoge 
Raad voor de Audiovisuele sector (HRA) heeft het Instituut 
meerdere adviezen opgesteld met betrekking tot een pro-
gramma en enkele spots die op de televisie of radio werden 
uitgezonden en waarbij er sprake is van discriminatie op 
grond van geslacht.
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L Duitstalige Gemeenschap

Sinds 1 augustus 2016 is er een samenwerkingsprotocol 
tussen het Instituut en de Duitstalige Gemeenschap.

Daardoor kan het Instituut adviezen en aanbevelingen 
richten aan de overheid van de Duitstalige Gemeenschap 
om de gendergelijkheidswetgeving te verbeteren. Deze 
juridische missie komt aan bod in artikel  2 van het 
samenwerkingsprotocol.

In het kader van dit samenwerkingsprotocol kreeg het 
Instituut een melding van een onderwijzeres, van wie de 
medische attesten voor haar ivf-behandeling systematisch 
werden afgewezen door de controlearts die was aange-
steld door haar werkgever, de Duitstalige Gemeenschap. 
Die oordeelde dat er geen medische reden was voor haar 
afwezigheden op het werk, aangezien ze niet betrokken was 
in een ivf-proces wegens een ziekte.

In zo’n geval hebben mensen met een ouderschapswens 
vaak geen andere oplossing dan hun vakantiedagen aan 
te spreken. Dat is geen bevredigende situatie, aangezien 
ivf-behandelingen veel afwezigheden vragen wegens hun 
dwingende karakter, in het bijzonder voor vrouwen.

Daarop stuurde het Instituut een aanbeveling23 naar de 
minister van Onderwijs, waarin het voorstelt om in het 
administratieve statuut van het onderwijspersoneel van 
de Duitstalige Gemeenschap een passende reden van 
afwezigheid op te nemen, ten gunste van het vrouwelijke 
personeel dat is betrokken in een medisch geassisteerd 
reproductieproces. Deze reden, die los staat van het begrip 
‘ziekte’, zou de betrokken vrouwen in staat stellen tijdens 
hun diensturen onderzoeken en ingrepen verbonden aan 
dit ivf-proces te ondergaan, met behoud van hun wedde.

23 Aanbeveling 2019/R/001 van 30 april 2019 betreffende de invoeging in het admi-
nistratieve statuut van het onderwijspersoneel in de Duitstalige Gemeenschap 
van een specifiek motief van afwezigheid voor vrouwelijke werknemers die een 
procedure voor medisch begeleide voortplanting volgen.

Tot slot, om een eerste lijn in de Duitstalige Gemeenschap 
op te zetten, nodigde het Instituut een bevoegde verte-
genwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap uit om een 
– door het Instituut gegeven – opleiding over het thema 
assertiviteit bij te wonen. Doel was de deelnemers op te 
leiden in een optimaal telefonisch onthaal. Meerdere com-
municatietechnieken kwamen aan bod, onder meer actief 
luisteren, het vermogen om de juiste vragen te stellen, 
identificatie van de behoeften en verwachtingen van de 
gesprekspartner en herformulering.
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2 | GENDERGERELATEERD GEWELD

JUNI  
/2019

MEI 
/2019

MAART 
/2019

FEBRUARI 
/2019

Lancering meertalig hulpmiddel 
in de strijd tegen partnergeweld.

Update van de prevalentiestudie 
van vrouwelijke genitale vermin-
king in België.

Afgifte van het staatsverslag over 
de uitvoering van het Verdrag van 
Istanbul door België.

Verhoging van de toegekende mid-
delen voor de ontwikkeling van de 
Zorgcentra na Seksueel Geweld 
(ZSG’s).

Meldcode seksueel geweld voor 
artsen.

Derde Internationaal Colloquium 
van experts over het management 
en de preventie van vrouwelijke 
genitale verminking.

28
LANDEN VERTEGENWOORDIGD 
TIJDENS HET DERDE INTERNATIONAAL 
COLLOQUIUM VAN EXPERTS OVER HET 
MANAGEMENT EN DE PREVENTIE VAN 
VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING.

581
GEMEENTEN BEREIKT MET 
DE VERSPREIDING VAN DE MELDCODE 
VOOR GEDWONGEN HUWELIJKEN, MET 
DE AMBTENAREN VAN DE BURGERLIJKE 
STAND ALS DOELGROEP.

MEERTALIG HULPMIDDEL IN DE 
STRIJD TEGEN PARTNERGEWELD 
BESCHIKBAAR IN 

22
TALEN.

IN TWEE JAAR TIJD

2 047
SLACHTOFFERS VAN SEKSUEEL 
GEWELD OPGEVANGEN DOOR DE ZSG’S.

9
VERGADERINGEN MET DE BELGISCHE 
OVERHEID IN HET KADER VAN HET 
EVALUATIEBEZOEK VAN GREVIO.

68%
VAN DE SLACHTOFFERS 
OPGEVANGEN DOOR DE ZSG’S 
DIENT EEN KLACHT IN.
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OKTOBER 
/2019

JULI 
/2019

Colloquium over de opsporing en 
het management van gedwongen 
huwelijken op lokaal niveau.

Evaluatiebezoek van de Experten-
groep in het kader van de strijd 
tegen geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (GREVIO).

Opstart meldcode voor gedwon-
gen huwelijken ten behoeve van 
de ambtenaren van de burgerlijke 
stand.

Samenvatting van het hoofdstuk

Het Instituut speelde een belangrijke 
rol tijdens de eerste evaluatieproce-
dure van de uitvoering van het Verdrag 
van Istanbul door België, dit door de 
coördinatie van het staatsverslag 
dat officieel werd overhandigd aan 
de Expertengroep in de strijd tegen 
geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld (GREVIO) en door de orga-
nisatie van het evaluatiebezoek van 
GREVIO in samenwerking met de Raad 
van Europa. Het Instituut heeft zich ook 
ingespannen om te zorgen voor de 
lokale en nationale coördinatie van de 
Zorgcentra na Seksueel Geweld, alsook 
voor de administratieve en beleidsma-
tige follow-up ervan. Er vonden twee 
colloquia plaats over vrouwelijke geni-
tale verminking en gedwongen huwe-
lijken. Tot slot stelde het Instituut een 
tool tegen partnergeweld in 22 talen ter 
beschikking van de slachtoffers, evenals 
een meldcode voor gedwongen huwe-
lijken ten behoeve van de ambtenaren 
van de burgerlijke stand.

230
(EN MEER) MIDDENVELDORGANISATIES BEREIKT IN 
EEN RAADPLEGING GELANCEERD IN HET KADER VAN 
DE OPSTELLING VAN HET VOLGENDE NATIONAAL ACTIEPLAN 
TER BESTRIJDING VAN GENDERGERELATEERD GEWELD.

25 917
MEISJES EN VROUWEN BETROKKEN 
BIJ VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING 
(BESNEDEN, OF IN RISICOSITUATIE), VAN WIE

9 164
MINDERJARIGEN, JONGER DAN 18 JAAR.
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2.1. ONDERZOEK EN 
KENNISONTWIKKELING

L Update van de prevalentiestudie van 
vrouwelijke genitale verminking in België

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de 
Nultolerantie tegen Vrouwelijke Genitale Verminking op 
6 februari publiceerde het Instituut in samenwerking met 
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu en GAMS België, een update van de studie 
over de geraamde prevalentie van meisjes en vrouwen die 
in België wonen en een vrouwelijke genitale verminking 
hebben ondergaan of daar het risico op lopen, als gevolg 
van de nieuwe gegevens die werden verkregen van het 
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 
Staatlozen. Volgens deze nieuwe resultaten leefden er op 
31 december 2016 in België 17 575 besneden meisjes en 
vrouwen. 8 342 meisjes en vrouwen zijn nog ongeschonden, 
maar lopen het risico op besnijdenis. Daarnaast financierde 
het Instituut de realisatie van een samenvattende affiche 
met de belangrijkste resultaten van deze studie.

2.2. COÖRDINATIE EN ONDERSTEUNING

L Verdrag van de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld

Als verantwoordelijke instelling voor de coördinatie, uit-
voering, opvolging en evaluatie van het in België gevolgde 
beleid en de genomen maatregelen in het kader van het 
Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, 
het ‘Verdrag van Istanbul’ genoemd, coördineerde het 
Instituut de opstelling van het staatsverslag van België 
over de maatregelen die als gevolg van de bepalingen van 
dit Verdrag werden geformuleerd.

Gezien zijn rechtstreekse betrokkenheid in de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld en de aanwezigheid van alle 
machtsniveaus in zijn schoot, heeft het Instituut zich 

gebogen over de interdepartementale coördinatiegroep 
van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen 
van gendergerelateerd geweld 2015-2019 (NAP 2015-2019), 
met het doel dat verslag volledig en nauwgezet op te stellen.

België heeft op 15 februari 2019 zijn staatsverslag officieel 
overhandigd aan de Expertengroep in de strijd tegen geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO). GREVIO is de 
instantie die binnen de Raad van Europa belast is met het 
monitoren van de uitvoering van het Verdrag van Istanbul 
door de deelstaten. Dit rapport was de gelegenheid om te 
wijzen op het voluntaristische beleid dat België de voorbije 
jaren gevoerd heeft, en de verschillende doorbraken ter 
zake voor te stellen.

In het verlengde van de opvolging van de uitvoering van 
het Verdrag van Istanbul ontving België van 7 tot 11 oktober 
2019 het evaluatiebezoek van GREVIO. Bedoeling was om 
verduidelijking te geven rond een aantal punten van het 
Belgische beleid, en dit op basis van het staatsverslag dat 
België in februari 2019 overhandigd had en van – gelijktij-
dig ingediende – schaduwrapporten uit het middenveld. 
Schaduwrapporten zijn een methode voor niet-gouver-
nementele organisaties om alternatieve informatie aan te 
vullen en/of te presenteren aan rapporten die regeringen 
moeten indienen op grond van mensenrechtenverdragen. 
Het Instituut organiseerde dit evaluatiebezoek in nauwe 
samenwerking met de Raad van Europa. Concreet werd het 
programma samen vastgelegd en werden de belangrijkste 
spelers in nauw overleg geïdentificeerd.

Het bezoek begon op 7 oktober met een inleidende ont-
moeting tussen GREVIO en het Instituut, gevolgd door een 
interinstitutionele vergadering die door de federale minis-
ter van Gelijke Kansen werd geopend in aanwezigheid van 
de verschillende betrokken federale, communautaire en 
gewestelijke departementen. Op 8, 9, 10 en 11 oktober wer-
den themavergaderingen gehouden rond asiel en migratie, 
justitie, politie, gezondheid en opvoeding, waar telkens 
bepaalde delen van het Belgische beleid werden toegelicht. 
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Ook werden het Klein Kasteeltje en het Zorgcentrum na 
Seksueel Geweld van Brussel bezocht. Het bezoek eindigde 
op 11 oktober met een slotontmoeting waarop GREVIO zijn 
eerste opmerkingen kon formuleren. Het Instituut heeft 
aan alle vergaderingen van 7 tot 11 oktober deelgenomen 
en heeft er een actieve rol gespeeld.

Het verslag van GREVIO, opgesteld op basis van het staats-
verslag, de alternatieve verslagen en het evaluatiebezoek, 
wordt verwacht tegen september 2020. Het zal voor België 
verschillende aanbevelingen bevatten om de inspannin-
gen in de strijd tegen gendergerelateerd geweld nog te 
accentueren.

L Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle 
vormen van gendergerelateerd geweld

In december 2015 lanceerde België zijn Nationaal Actieplan 
ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd 
geweld (NAP) 2015-2019 dat tegelijk partnergeweld, sek-
sueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, gedwon-
gen huwelijken, eergerelateerd geweld en prostitutie wil 
bestrijden. In 2020 moet er dus een nieuw NAP komen. Het 
Instituut heeft een coördinerende rol, zowel in de voorbe-
reidende werkzaamheden als bij de effectieve opstelling 
van dit nieuwe NAP.

Het is essentieel dat bij de opstelling van het nieuwe NAP 
rekening wordt gehouden met de door het middenveld vast-
gestelde hiaten en aanbevelingen. Daarom organiseerde 
het Instituut in juli 2019 een grootschalige raadpleging van 
het middenveld. Deze oproep bereikte meer dan 230 mid-
denveldorganisaties. Deze aanpak was een aanvulling op 
de alternatieve verslagen die in februari 2019 werden inge-
diend, in het kader van de evaluatie van de uitvoering van 
het Verdrag van Istanbul door België.

Zo bracht het Instituut alle bestaande hiaten bij elkaar in de 
vorm van een ontwerp van een nieuw NAP, waarin de ver-
schillende aandachtspunten werden verwerkt. Het Instituut 
had in december 2019 ook de eerste vergaderingen met 

de partners van de gemeenschappen en gewesten, om de 
opstelling van het nieuwe NAP te plannen. Deze werkzaam-
heden zullen in 2020 worden voortgezet, om te komen tot 
de goedkeuring van dit nieuwe NAP. Daarbij zal in een eerste 
fase worden gesteund op de interdepartementale coördina-
tiegroep van het NAP, met alle federale, communautaire en 
gewestelijke departementen die betrokken zijn bij de strijd 
tegen gendergerelateerd geweld.

L Zorgcentra na Seksueel Geweld

Eind 2017 opende de staatssecretaris belast met Gelijke 
Kansen drie ‘Zorgcentra na Seksueel Geweld’ (ZSG’s). In 
2019 werd het team dat binnen het Instituut belast is met 
de Zorgcentra na Seksueel Geweld uitgebreid, om volledig 
te kunnen instaan voor de lokale en nationale coördina-
tie van de ZSG’s en hun administratieve opvolging. In het 
vooruitzicht van de validatie van de Zorgcentra na Seksueel 
Geweld en hun legalisatie werkt dit team ook mee aan de 
ontwikkeling en constante verbetering van het project.

Daarnaast kon het Instituut zorgen voor de opvolging van 
de samenwerkingsovereenkomsten met de drie betrokken 
ziekenhuizen (UMC Sint-Pieter Brussel, UMC Luik, UZ Gent), 
de drie betrokken politiezones (PZ Luik, PZ Gent en PZ 
Brussel Hoofdstad Elsene) en het International Centre for 
Reproductive Health (ICRH), dat belast is met de opstelling 
van het wetenschappelijk evaluatieverslag van het testjaar 
2017-2018 van de ZSG’s. Het Instituut plant de publicatie 
van een samenvattend verslag voor het grote publiek in de 
loop van 2020. De resultaten van deze evaluatie hebben een 
aantal – nog te implementeren – verbeteringspunten aan 
het licht gebracht. In die zin organiseerde het Instituut in 
de loop van 2019 verschillende technische werkgroepen om 
via hun leden elke verandering of bijsturing in de procedure 
voor de ZSG’s goed te keuren.

Tot slot werd de website www.seksueelgeweld.be bijgewerkt 
om optimaal in te spelen op de behoeften van de slachtoffers 
van seksueel geweld. De website omvat nu onder meer een 
chatplatform, wat een bijkomende samenwerking met de 
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Zorgcentra inhoudt. Het project rond een telefoonlijn en 
een chatplatform voor de slachtoffers van seksueel geweld 
en hun steunverleners zorgt voor bijstand, deskundigheid, 
sensibilisering en oriëntering op het gebied van seksueel 
geweld. Het ICRH, dat door het kabinet van de minister 
van Gelijke Kansen en door het Instituut is belast met het 

project, lanceerde in 2019 een testfase in twee tijden in 
Vlaanderen en Wallonië. De eerste resultaten brengen een 
grote behoefte aan dit nieuwe initiatief van de slachtoffers 
aan het licht, alsook de noodzaak om de onderlinge samen-
werking met de ZSG’s uit te diepen.

Evaluatie van de Zorgcentra na Seksueel Geweld

Doel van de ZSG’s is op één enkele plaats alle verzor-
gende en ondersteunende diensten samen te brengen 
die nodig zijn voor een voorspoedig herstel van het 
slachtoffer. Ziekenhuizen, politie, openbaar ministe-
rie, DNA-laboratoria, justitiehuizen en SOS Enfants/
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling werken er 
samen. Hoe sneller de slachtoffers een passende ver-
zorging krijgen, hoe groter hun kansen zijn op genezing. 
Daarom zijn de ZSG’s eerder bestemd voor de opvang 
van slachtoffers van acuut seksueel geweld. De benaming 
‘acuut seksueel geweld’ slaat op vormen van lichamelijk 
seksueel geweld zonder penetratie, waarvan eventuele 
sporen kunnen worden vastgesteld, maar ook op poging 
tot verkrachting en verkrachting in de loop van de voor-
bije zeven dagen. Zo is de samenwerking tussen poli-
tie, openbaar ministerie en ziekenhuis van het grootste 
belang, zodat tijdens het medico-legaal onderzoek door 
de wetsverpleger/-verpleegster op een geldige wijze de 
nodige monsters kunnen worden afgenomen.

Het complete, multidisciplinaire management op maat is 
een grote troef van de ZSG’s. In twee jaar tijd hebben de 
drie ZSG’s in totaal 2 047 slachtoffers opgevangen (1 011 in 
Brussel, 565 in Gent en 471 in Luik). Deze centra beant-
woorden aan een reële behoefte. De steun van de ZSG’s 
aan de slachtoffers betekent een grote stap voorwaarts 
in de strijd tegen seksueel geweld. Het wetenschappelijke 
evaluatieverslag van het proefjaar toont immers met cij-
fers onweerlegbaar het belang en de toegevoegde waarde 
van de ZSG’s aan.

Sinds de lancering van het project tot 31 augustus 2019 
registreerde het ICRH 1 831 slachtoffers met een gemid-
delde leeftijd van 24,8 jaar waarvoor een ZSG zorg droeg. 
Uit de evaluatie blijkt dat 27% van de slachtoffers jonger 
is dan 18 jaar en 90% van hen vrouwen zijn. 69% van de 
feiten betrof een verkrachting of poging tot verkrachting 
en 58% van de slachtoffers geeft aan dat ze hun agressor 
kennen. In 75% van de gevallen melden de slachtoffers 
zich binnen de zeven dagen na de feiten. Deze laatste 
vaststelling onderstreept het belang om hoofdzakelijk 
slachtoffers van acuut seksueel geweld op te vangen. 
De cijfers tonen aan dat de centra ook mee ingaan tegen 
de onderrapportering van klachten, aangezien 68% van 
de klachten wordt ingediend in het kader van de ZSG’s. 
Onderzoek toont aan dat negen op de tien slachtoffers 
van seksueel geweld geen klacht indienen. Tot voor kort 
moesten de slachtoffers zich bij elke dienst afzonderlijk 
aanmelden (politie, ziekenhuis enz.), wat ontmoedigend 
werkte. De doelstelling van het Verdrag van Istanbul om 
iets te doen aan het uitblijven van een klacht, werd dus 
ruimschoots bereikt.

Het is noodzakelijk om deze steun te kunnen blijven ver-
lenen aan de slachtoffers in heel België. De volgende stap 
is het blijvende karakter en de verdere uitbreiding van 
de huidige ZSG’s, dit om in te spelen op de voortdurende 
toename van het aantal slachtoffers die zich bij één van 
de drie bestaande ZSG’s aanmelden. Om te komen tot 
een accuraat systeem van ZSG’s in België, moeten er in 
de komende jaren meer centra en meer middelen komen.
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2.3. NETWERKEN EN SAMENWERKEN

L Derde Internationaal Colloquium van 
experts over de aanpak en de preventie van 
vrouwelijke genitale verminking

In samenwerking met de Universiteiten van Genève, Brussel 
en Montréal (de G3 van de Francophonie), de Group for the 
Abolition of Female Genital Mutilation (GAMS-België) en het 
International Center for Reproductive Health (ICRH) organi-
seerde het Instituut op 20 en 21 mei het derde Internationaal 
Colloquium van experts over de aanpak en de preventie van 
vrouwelijke genitale verminking (VGV). Dit colloquium ver-
enigde meer dan 130 deelnemers uit verscheidene landen 
(Verenigde Staten, Kenia, Zweden, Noorwegen, Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Australië, Burkina Faso, Nigeria enz.). 
Ook het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) 
was aanwezig en lichtte er zijn werkzaamheden toe. Dit 
colloquium had voornamelijk tot doel ervaring, praktijken, 
gegevens en onderzoek op het gebied van de gezondheids-
zorg en de preventie van vrouwelijke genitale verminking te 
delen en de samenwerking tussen experts en onderzoekers 
te verbeteren. In de rand van dit colloquium werden op 
22 mei in het Instituut ook satellietvergaderingen gehou-
den over de klinische aspecten van vrouwelijke genitale 
verminking.

L Colloquium over de opsporing en aanpak van 
gedwongen huwelijken op lokaal niveau

Op 4 oktober 2019 organiseerde het Instituut een collo-
quium over de opsporing en aanpak van gedwongen huwe-
lijken en de verbetering van de intersectorale samenwer-
king (gemeente, politie, justitie en hulpverlening) op lokaal 
niveau. Dit gebeurde in het verlengde van de toolkit rond 
gedwongen huwelijken die het Instituut afgelopen zomer 
publiceerde en die bestemd is voor ambtenaren van de 
burgerlijke stand. Tijdens het colloquium werden aanbeve-
lingen geformuleerd aan de bevoegde politieke overheden 
om de uitwisseling van praktijken en ervaringen tussen 
de verschillende sectoren te bevorderen. De toolkit zelf 
werd met veel interesse ontvangen door de aanwezigen, 

die beroepshalve met (potentiële of feitelijke) situaties van 
huwelijksdwang worden geconfronteerd.

L Pilootproject rond het mobiel stalkingalarm

Extreme gevallen van stalking eindigen vaak in geweld, 
soms met dodelijke afloop. Daarom werd er op federaal 
niveau een stalkingalarm ontwikkeld dat slachtoffers van 
levensbedreigende stalking (meestal door de ex-partner) 
in staat stelt om snel de hulpdiensten te verwittigen. Op 
23 mei 2019 ondertekenden de minister van Gelijke Kansen, 
de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van 
Justitie de omzendbrief met betrekking tot dit mobiel stal-
kingalarm. Die omzendbrief regelt alle politionele aspecten 
bij het gebruik van het stalkingalarm voor slachtoffers van 
levensbedreigende stalking door hun ex-partner. Eind 2019 
startte de testfase in stad Gent. In 2020 zal dit uitgebreid 
worden naar andere regio’s in België.

Ook staat er in die omzendbrief dat het stalkingalarm gekop-
peld wordt aan een multidisciplinair overleg om stalking te 
stoppen en de veiligheid van het slachtoffer te garanderen. 
In het verlengde hiervan werd eind 2019 een protocol uit-
gewerkt dat tot doel heeft afspraken te maken omtrent het 
multidisciplinair overleg. Dit om te voldoen aan de bepalin-
gen van artikel 458ter van het Strafwetboek en zodat de 
partners bij dit protocol relevante informatie met elkaar 
kunnen delen zonder zich strafbaar te maken aan enige 
schending van het beroepsgeheim.

Verder werd onder leiding van het Instituut in 2019 gestart 
met een éénjarig pilootproject in Oost-Vlaanderen, waar-
bij via procesbegeleiding wordt nagegaan hoe de daar al 
bestaande multidisciplinaire overlegtafels rond intrafamiliaal 
geweld en stalking zich verhouden tot het mobiel stalking-
alarm. Gedurende dit éénjarige pilootproject zal vervolgens 
ook worden bekeken of samenwerking of inkanteling van de 
daar al bestaande multidisciplinaire overlegtafels mogelijk 
en/of wenselijk is. Nadien kan deze werking als inspiratie 
dienen bij een nationale uitrol.
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2.4. SENSIBILISERING EN 
KENNISVERSPREIDING

L Meldcode voor gedwongen huwelijken 
ten behoeve van de ambtenaren van de 
burgerlijke stand

In juli 2019 publiceerde 
het Instituut een meldcode 
voor gedwongen huwelijken 
ten behoeve van de amb-
tenaren van de burgerlijke 
stand. Het Instituut werkte 
dit hulpmiddel uit in overleg 
met de betrokken ambtena-
ren en ter zake gespeciali-
seerde verenigingen. Het is 
een schematische meldcode 
plus een bijlage met meer 
informatie, zoals de context 
van het probleem, het wet-
gevende kader, de gegevens 
bij doorverwijzing van de 
slachtoffers, maar ook een 
lijst met signalen van een 

gedwongen huwelijk en op te volgen advies. Deze code 
maakt niet alleen een betere opsporing en management van 
situaties van gedwongen huwelijken door de ambtenaren 
van de burgerlijke stand mogelijk, maar beoogt ook een 
betere samenwerking en netwerking tussen de sectoren 
(gemeenten, politie, justitie en bijstand) op lokaal niveau. In 
samenwerking met de verenigingen van steden en gemeen-
ten bracht het Instituut alle diensten van de burgerlijke 
stand op de hoogte van deze code. Dit hulpmiddel werd heel 
goed onthaald. De Europese vereniging van de ambtenaren 
van de burgerlijke stand stelde meer bepaald voor om het 
op te nemen in de ‘goede praktijken’.

L Meertalige sensibiliseringstool voor 
slachtoffers van partnergeweld met een 
migratieachtergrond

In juni 2019 lanceerde het Instituut, in samenwerking met 
Ella vzw en de Federatie van Marokkaanse en Mondiale 
Democratische Organisaties (FMDO) vzw, een sensibilise-
ringstool ter bestrijding van partnergeweld.

De tool is bedoeld voor personen met een migratieachter-
grond die het slachtoffer zijn van partnergeweld. Met de 
tool worden potentiële slachtoffers geïnformeerd en gesen-
sibiliseerd over hun rechten en op een heel laagdrempelige 
manier aangespoord om met iemand te praten. Naast de 
drie landstalen, is de tool ook beschikbaar in het Engels, 
Spaans, Italiaans, Portugees, Armeens, Turks, Chinees, 
Arabisch, Servo-Kroatisch, Pools, Russisch, Roemeens, 
Lingala, Swahili, Hindi, Albanees, Bulgaars, Farsi, Berbers 
en Somali. Die talen weerspiegelen de vele gemeenschappen 
die in België leven.

Een belangrijk deel van de sensibiliseringstool is de omvang-
rijke lijst van 42 telefonische contactpersonen. Die personen 
komen uit de verschillende taalgemeenschappen, hebben 
zelf vaak een migratieachtergrond en spreken minstens 
één nationale taal en één vreemde taal. Zij zijn de eerste 
contactpersonen voor slachtoffers die met iemand wensen 
te spreken en zullen telefonisch een luisterend oor bieden 
en hen eventueel doorverwijzen naar verdere hulpverle-
ning. Op die manier wordt getracht de drempel om hulp te 
vragen te verlagen.

Daarnaast bevat de sensibiliseringstool ook een website van 
het Kenniscentrum voor Gender en Etniciteit (Ella vzw), die 
in de verschillende talen uitgebreide informatie over part-
nergeweld bevat. Als een soort gadget is er ook een pen met 
een uittrekbare banner beschikbaar, met daarop een tekst 
die extra aanzet om contact op te nemen met hulpverleners.

JAARVERSLAG 2019 | ACTIVITEITEN58



L Realisatie van de brochure ‘Strijd tegen 
partnergeweld. Ook op het werk heeft u een 
rol te spelen! Praktische gids’

Dit project betreft de realisatie van een brochure bestemd 
voor ondernemingen, om hen te sensibiliseren voor de 
noodzaak van een beleid tegen partnergeweld. Dit geweld 
kan immers een impact hebben op het beroepsleven, zoals: 
burn-out, absenteïsme, stress en productiviteitsverlies. 
Het project is een partnership van de Cel Geweld van het 
Instituut en de denktank ‘Voor Solidariteit’.

Deze brochure sluit uiteraard aan bij het verdrag en de 
aanbeveling van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

L Meldcode seksueel geweld

In mei 2019 werkte het Instituut in samenwerking met de 
Orde der artsen en prof. Tom Goffin een Meldcode seksueel 
geweld uit. Met deze Meldcode krijgen artsen informatie 
over hoe ze slachtoffers van seksueel geweld zo goed moge-
lijk kunnen bijstaan, binnen de grenzen van hun deontologie, 
zodat ze niet zouden zwijgen uit vrees om deontologische 
regels te overtreden. De Meldcode heeft de vorm van een 
beslissingsboom. In drie stappen wordt uitgelegd hoe een 
zorgverlener in een geval van seksueel geweld op een zorg-
vuldige wijze kan handelen. Ook bij twijfel wordt een aantal 
stappen opgesomd. Verder wordt er een richtlijn aangereikt 
met betrekking tot de toepassing van het artikel 458bis 
van het Stafwetboek (schending van het beroepsgeheim) 
waarbij in geval van noodtoestand de arts uitzonderlijk zelf 
melding kan maken van het geweld.

Bij deze meldcode wordt ook een praktische handleiding 
ontwikkeld, waardoor het project breed en praktijkgericht 
wordt. De handleiding worden verspreid onder artsen, zie-
kenhuizen en een brede groep zorgverleners.
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3 | GENDERGELIJKHEID EN WERK

NOVEMBER  
/2019

SEPTEMBER 
/2019

JUNI 
/2019

MEI 
/2019

Verslag 2019 over de loonkloof.Mutual learning program over de 
loonkloof.

Studie ‘Moeders en vaders: geen 
vanzelfsprekende gelijkheid’.

Studie over de aanwezigheid van 
vrouwen aan de top in het Belgisch 
openbaar ambt.

VROUWEN VERDIENEN PER JAAR 
GEMIDDELD

23,7%
MINDER DAN MANNEN, NA CORRECTIE 
VOOR DE ARBEIDSDUUR IS DAT 

9,6%.

4 op de 10
LOONTREKKENDE VROUWEN WERKTEN DEELTIJDS TEGENOVER

1 op de 10
LOONTREKKENDE MANNEN.
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DE BELGISCHE TEWERKSTELLINGSGRAAD IN 2019: 

65,5% 
VOOR VROUWEN EN 

73,9% 
VOOR MANNEN.

30%
VAN DE MANAGERS (SLÉCHTS 30%) BINNEN HET FEDERALE 
OPENBARE AMBT ZIJN VROUWEN, TERWIJL ZE

52,6%
VAN HET TOTALE PERSONEELSBESTAND UITMAKEN.

Samenvatting van het hoofdstuk

Versterking van de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen op de arbeids-
markt stond in 2019 centraal. De stu-
die over de plaats van vrouwen in het 
federale openbare ambt laat evenwel 
zien dat er nog een lange weg moet 
worden afgelegd. Het jaar 2019 bood de 
gelegenheid om de statistische indica-
toren van de loonkloof te herzien, zodat 
ze een betere weergave van de werke-
lijkheid bieden. De grote trends blijven 
evenwel dezelfde: de gecorrigeerde 
loonkloof blijft gering tegenover de 
andere EU-landen, de niet-gecorri-
geerde loonkloof blijft groot. Oorzaken 
zijn het deeltijdse werk van vrouwen of 
de segregatie van beroepen, die een 
heuse rem op gelijkheid vormen. Tot 
slot gaat de studie ‘Moeders en vaders: 
geen vanzelfsprekende gelijkheid’ in 
op de evolutie van de rol van moeders 
en vaders in België. Dit document is 
essentieel om te begrijpen hoe de 
begrippen moederschap en vader-
schap en de eraan verbonden sociale 
rol in de loop der tijden zijn gegroeid.
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3.1. ONDERZOEK EN 
KENNISONTWIKKELING

L Europees project ‘Parents @ Work’

Het Instituut coördineert het project ‘Parents @ Work’, dat 
wordt gecofinancierd door de Europese Commissie in het 
kader van het ‘Rights, Equality and Citizenship Programme’ 
(Call REC-AG-2018 nr. 831 612).

Dit project wil het (on)evenwicht tussen werk en gezin onder 
de aandacht brengen. Het heeft als doel de bescherming te 
verbeteren en de discriminatie tegen te gaan van zwangere 
werkneemsters, moeders en vaders op de werkvloer. Om dit 
doel te bereiken steunt het project op drie grote pijlers: de 
uitwisseling en verspreiding van goede praktijken die het 
evenwicht tussen werk en gezin bevorderen; het informe-
ren van werkgevers en werkneemsters/werknemers over 
hun rechten en plichten en het informeren en opleiden van 
arbeidsinspecteurs over de wettelijke bescherming van 
ouders op de werkvloer.

Het project duurt twee jaar, het startte op 1 september 2019 
en loopt tot 31 augustus 2021. Het Instituut werkt voor dit 
project samen met drie buitenlandse partners, namelijk de 
equality bodies van Bulgarije, Slovenië en Portugal.

Het Instituut organiseerde in 2019 een eerste partnermee-
ting en een eerste mutual learning sessie in Brussel. Tijdens 
deze ontmoeting wisselden de partners ervaringen uit, 
bepaalden ze een strategie en maakten ze methodologi-
sche afspraken over het verzamelen van good practices uit 
bedrijven en organisaties voor de toekomstige acties in het 
kader van het project.

L Vrouwen en mannen in het federaal 
openbaar ambt

In september 2019 publiceerde het Instituut een studie over 
de vertegenwoordiging van vrouwen aan de top van het 
federaal openbaar ambt. Uit deze studie blijkt dat in 2017 
vrouwen slechts 30% van de eerste graad van de hiërarchie 

van het volledige federaal openbaar ambt (federale en 
parastatale overheidsdiensten zoals het Riziv of het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)) 
vertegenwoordigden. En dit ondanks een koninklijk besluit 
van 2012 dat een quotum van een derde van elk geslacht 
binnen de directiecomités invoerde.

Met dergelijke cijfers loopt de top van het federale niveau 
achter op de deelstaten. Terwijl in 2017 slechts één FOD-
topmanager op de acht een vrouw was, waren er vier vrou-
wen voor vijf mannen in het Waalse Gewest, twee vrouwen 
voor vijf mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
twee vrouwen voor acht mannen in de Federatie Wallonië-
Brussel en twee vrouwen voor negen mannen in Vlaanderen.

Bij vergelijking van de situatie op Belgisch federaal niveau 
met die van de andere landen van de Europese Unie, bevindt 
België zich eveneens in de staart van het peloton. Slechts 
één lid van het directiecomité van een federale overheids-
dienst op de vijf is een vrouw tegenover vier op de tien op 
Europees niveau.

Het Instituut stelt enkele actiepistes voor om deze trend te 
keren. Het gaat bijvoorbeeld om monitoring van de benoe-
mingsbeslissingen voor managementfuncties.

Genderanalyse van de resultaten van de lokale 
verkiezingen

Na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 
oktober 2018 en vervolgens na de algemene verkie-
zingen van mei 2019, verzamelde het Instituut de 
gegevens over de politieke vertegenwoordiging van 
vrouwen op de verschillende machtsniveaus. Om een 
duidelijk beeld te krijgen van de evolutie van de ver-
tegenwoordiging van vrouwen op het Belgische poli-
tieke niveau, worden deze cijfers op de website van 
het Instituut vergeleken met de uitslagen van vorige 
verkiezingen (sinds 1995).
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L Visies op vader- en moederschap

Ondanks de ontegensprekelijke 
vooruitgang binnen het wette-
lijke kader en de inspanningen 
om een evenwichtige taakverde-
ling binnen gezinnen te bewerk-
stelligen, blijven de negatieve 
gevolgen van het moederschap 
op de economische en sociale 
status van vrouwen zeer aan-
wezig. De vooroordelen rond de 
rolverdeling tussen ouders en de 
moeilijke combinatie van arbeid 
en het gezinsleven blijven nog 
steeds een belangrijke bron van 
ongelijkheid. Zwangerschap en 
moederschap betekenen nog te 
vaak een verzwakking van de positie van de vrouw op de 
arbeidsmarkt, het verlies van sociale rechten en een groter 
risico op armoede.

In 2016-2017 deed het Archief- en Onderzoekscentrum 
voor Vrouwengeschiedenis in dit kader wetenschappelijk 
onderbouwd opzoekingswerk en verwerkte het de informatie 
in een vlot toegankelijke tekst met het nodige beeld- en 
fotomateriaal. Deze rijk geïllustreerde publicatie geeft een 
overzicht van de visies op moeder- en vaderschap in de 19de 
en 20ste eeuw en hun invloed op de ongelijke positie van 
vrouwen en mannen in het sociale en economische leven.

Deze studie toont duidelijk het effect aan van het beleid 
dat gedurende meer dan een eeuw werd gevoerd om een 
bepaald gezinsmodel te stimuleren en genderspecifieke 
rollen van vrouwen en mannen, moeders en vaders te pro-
moten. De huidige ongelijkheid is er het gevolg van.

3.2. NETWERKEN EN SAMENWERKEN

L Samenwerking interprofessionele 
werkgeversorganisaties

Alle interprofessionele werkgeversorganisaties beslisten 
in 2017 samen om een continu actieplan ‘Diversiteit’ op 
touw te zetten met als doel iedereen een eerlijke kans op 
de arbeidsmarkt te bieden. Via het actieplan willen de werk-
geversorganisaties ondernemingen wijzen op de voordelen 
die ze kunnen halen uit diversiteit en concreet aantonen 
hoe ze diversiteit stapsgewijs in de onderneming kunnen 
bevorderen. Het Instituut werkt samen met de werkgevers-
organisaties rond vier pijlers:

 → sensibiliseren en informeren;
 → uitbouwen van expertise;
 → betrokkenheid bij monitoring en onderzoek verhogen;
 → dialoog versterken tussen de partijen.

In 2019 legde het Instituut het concrete thema vast voor de 
volgende uitwisselingen met zijn partners.

3.3. SENSIBILISERING EN 
KENNISVERSPREIDING

L Loonkloofrapport

De methodologie van de loonkloofcijfers werd in de loop van 
2018 grondig vernieuwd. Dit leidde in 2019 tot de publica-
tie van nieuwe loonkloofcijfers, volledig gebaseerd op de 
gegevens van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ). Extra 
aandacht ging naar een duidelijke en doorgedreven commu-
nicatie rond de vernieuwde cijfers. Naast een cijferpublicatie 
werd ook een visueel aantrekkelijke factsheet gepubliceerd.
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4 | GENDER MAINSTREAMING

DECEMBER  
/2019

NOVEMBER 
/2019

MEI 
/2019

APRIL 
/2019

Administratieve bijeenkomst 
van de Interdepartementale 
Coördinatie groep.

Overmaken van het Verslag op het 
einde van de legislatuur aan het 
parlement.

Uitwisseling met de gewesten en 
gemeenschappen.

Raadpleging van het middenveld 
over het derde Federaal Plan Gen-
der mainstreaming.

Samenvatting van het hoofdstuk

Het Instituut coördineerde het Verslag gender 
mainstreaming op het einde van de legislatuur van 
de regering. Dit rapport maakt een kritische balans 
op van de legislatuur en formuleert meer dan vijf-
tig aanbevelingen om de uitvoering van gender 
mainstreaming op federaal niveau te verbeteren. In de 
optiek van een wederzijds leerproces en verbetering 
van de werkmethodes organiseerde het Instituut een 
uitwisseling met de deelstaten over de uitvoering van 
gender mainstreaming. Het Instituut organiseerde ook 

een vergadering met het middenveld, om het nauwer 
te betrekken bij het vastleggen van de inhoud van 
het volgende Federaal Plan Gender mainstreaming. 
Het Instituut zette ook zijn activiteiten binnen de 
verschillende federale netwerken voort. Bovendien 
sloot het zich aan bij een nieuwe werkgroep die zich 
toelegt op de federale communicatie (de Werkgroep 
Inclusieve Communicatie). Tot slot heeft het Instituut 
vanuit sensibiliseringsstandpunt de realisatie van 
drie animatiefilmpjes opgestart die respectievelijk 
geslacht, gender mainstreaming en discriminatie op 
basis van geslacht en gender als onderwerp hebben.
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50
EN MEER AANBEVELINGEN 
GEFORMULEERD IN HET KADER VAN 
HET VERSLAG GENDER MAINSTREAMING 
OP HET EINDE VAN DE LEGISLATUUR.

4.1. COÖRDINATIE EN ONDERSTEUNING

L Opmaak van het Verslag gender 
mainstreaming op het einde van de 
legislatuur

Artikel 7 van de Wet Gender mainstreaming24 belast het 
Instituut met de begeleiding en ondersteuning van het pro-
ces van de integratie van de genderdimensie op federaal 
niveau. Nadat het Instituut in de loop van de legislatuur 
de opstelling en vervolgens de uitvoering van het Federaal 
Plan Gender mainstreaming ondersteunde en omkaderde, 
coördineerde het Instituut het verslag dat de regering op het 
einde van de legislatuur aan het parlement moet voorleg-
gen. Dit verslag stelde het beleid voor dat uitgevoerd werd 
overeenkomstig de doelstellingen van de vierde wereldvrou-
wenconferentie van september 1995 in Beijing.

Het verslag omvat vier grote delen:
 → een deel over de steun van het Instituut aan de uitvoering 
van de Wet Gender mainstreaming van 12 januari 2007;

 → een deel over de maatregelen die door verschillende 
regeringsleden zijn genomen in het kader van de uit-
voering van het Federaal Plan Gender mainstreaming;

 → een deel over de maatregelen die door de verschillende 
federale administraties zijn genomen in het kader van 
de uitvoering van de Wet Gender mainstreaming van 
12 januari 2007;

 → een deel met conclusies en aanbevelingen.

Na de voorstelling aan de ministerraad werd het verslag in 
april 2019 overgemaakt aan het parlement. Op 27 november 
was er hierover in het parlement een hoorzitting van de 
minister belast met Gelijke Kansen.

24 Wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de 
resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking 
heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de 
federale beleidslijnen (BS van 13 februari 2007).
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Overeenkomstig de wet ging dit verslag gepaard met een 
verslag van de minister belast met Gelijke Kansen en de 
minister belast met Ontwikkelingssamenwerking over het 
beleid dat door hen gevoerd werd, overeenkomstig de doel-
stellingen van de vierde wereldvrouwenconferentie van 
september 1995 in Beijing.

L Bijeenkomst van de Interdepartementale 
Coördinatiegroep op administratief niveau

Bij gebrek aan een volwaardige federale regering werd begin 
december 2019 een vergadering van de administratieve 
coördinatoren/coördinatrices gehouden. Op deze vergade-
ring werden tussen de coördinatoren/coördinatrices erva-
ringen en good practices uitgewisseld, om de uitvoering van 
gender mainstreaming binnen de federale administraties te 
verbeteren. Deze uitwisseling steunde op de belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen van het verslag op het einde 
van de legislatuur, meer bepaald:

 → de plaats van de coördinatoren/coördinatrices in het 
organigram en hun relaties met de hiërarchie;

 → het bestaan en de werking van interne coördinatiestruc-
turen;

 → de relaties van de coördinatoren/coördinatrices met 
de verschillende administratieve diensten en met de 
beleidscellen;

 → de communicatie- en sensibiliseringsacties en de uitvoe-
ring van de verschillende bepalingen van de Wet Gender 
mainstreaming van 12 januari 2007 (statistieken, RIA, 
gender budgeting, bestuursovereenkomsten, overheids-
opdrachten, subsidies…).

4.2. ADVIEZEN EN AANBEVELINGEN

L Aanbevelingen van het Verslag gender 
mainstreaming op het einde van de 
legislatuur

Het Verslag gender mainstreaming op het einde van de 
legislatuur van de regering over het beleid dat gevoerd 
werd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde 

wereldvrouwenconferentie van september 1995 in Beijing 
is de balans van wat de regering en haar administraties 
tijdens de legislatuur uitgevoerd hebben inzake gender 
mainstreaming.

In het deel ‘Conclusies en aanbevelingen’ maakt dit verslag 
een kritische balans op van de legislatuur en formuleert 
het meer dan vijftig aanbevelingen om de uitvoering van 
gender mainstreaming op federaal niveau te verbeteren. De 
belangrijkste aanbevelingen van het verslag:

 → de versterking van de hiërarchische steun aan de poli-
tieke en administratieve coördinatoren/coördinatrices;

 → de versterking van de relaties tussen administratieve en 
politieke coördinatoren/coördinatrices;

 → een grotere betrokkenheid van de personen die verant-
woordelijk zijn voor uitwerking van de beleidslijnen uit 
het Federaal Plan Gender mainstreaming bij het proces 
inzake de integratie van de genderdimensie.

4.3. NETWERKEN EN SAMENWERKEN

L Uitwisseling met de gewesten en de 
gemeenschappen

Eind mei 2019 organiseerde het Instituut een uitwisse-
lingsdag met de organen belast met de ondersteuning van 
de uitvoering van het beleid rond gender mainstreaming 
binnen de verschillende deelstaten. Tijdens deze uitwisse-
ling kon iedereen een presentatie geven van het tijdens de 
legislatuur gedane werk. Er werd ook een scherper beeld 
geschetst van de ondervonden moeilijkheden, waaronder:

 → de creatie van een politieke dynamiek rond gender 
mainstreaming;

 → invoeren van duidelijke en blijvende procedures binnen 
de administraties;

 → het behalen van concrete resultaten.
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Maar ook de behaalde successen werden besproken, zoals:
 → de toegenomen gevoeligheid voor ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen;

 → een beter begrip van de aanpak en het belang ervan;
 → gerichte steun.

Dit initiatief van het Instituut werd ten zeerste gewaardeerd. 
Het Instituut zal ervoor zorgen dat dit soort bijeenkomst 
herhaald zal worden, aangezien dit bijdraagt tot een betere 
uitvoering van gender mainstreaming op de verschillende 
bestuursniveaus.

L Overleg met het middenveld

Begin november 2019 organiseerde het Instituut een ver-
gadering met het middenveld, om de leden ervan voor te 
stellen actief deel te nemen aan de bepaling van de inhoud 
van het volgende Federaal Plan Gender mainstreaming. 
Om het vorige plan voor te bereiden, screende het Instituut 
alle beleidsverklaringen om de regeringsbeleidslijnen met 
een genderdimensie te identificeren. Het Instituut riep de 
verenigingen op om dezelfde oefening te maken, voor alle 
of een deel van de federale bevoegdheden, om gebruik te 
kunnen maken van hun deskundigheid en om zo volledig 
mogelijke voorstellen te kunnen voorleggen aan de leden 
van de regering.

L Het federale netwerk Armoede

Het Instituut is sinds eind 2016 lid van het netwerk van 
federale ambtenaren die actief zijn op het gebied van 
armoede. Dit netwerk wordt gecoördineerd door de POD 
Maatschappelijke integratie. De rol van het Instituut bestaat 
erin de integratie van de genderdimensie in het beleid inzake 
armoedebestrijding te bevorderen, meer bepaald in het 
Federaal Plan Armoedebestrijding. Op het einde van de 
legislatuur werd het Instituut door de POD Maatschappelijke 
Integratie uitgenodigd om deel te nemen aan de evaluatie 
van het plan. Op 29 mei 2019 presenteerde het Instituut aan 
de leden van het netwerk de resultaten van zijn evaluatie 
van de integratie van de genderdimensie in de uitvoering 
van het plan. Deze evaluatie geeft aan dat uit de analyse 

van de zestig maatregelen van het plan meestal niet kan 
worden opgemaakt welke impact ze hebben op de respec-
tieve situatie van de vrouwen en mannen die in armoede 
leven, ook al dragen bepaalde maatregelen van het plan 
beslist bij tot een vermindering van de armoede waarvan 
vrouwen en mannen het slachtoffer zijn. De integratie van 
de genderdimensie moet dus worden versterkt in het kader 
van het volgende Federaal Plan Armoedebestrijding en de 
opvolging ervan.

L Interdepartementale Commissie voor 
Duurzame Ontwikkeling (ICDO)

Het Instituut bevordert ook de integratie van de gender-
dimensie binnen de Interdepartementale Commissie voor 
Duurzame Ontwikkeling. In dat kader pleitte het voor de 
integratie van de genderdimensie in het nieuwe Federaal 
Plan voor Duurzame Ontwikkeling door de verschillen tus-
sen vrouwen en mannen aan te tonen binnen de sociolo-
gische, economische en ecologische pijlers van duurzame 
ontwikkeling. Het Instituut wees ook op het belang van het 
raadplegen van vrouwenorganisaties in het kader van de 
consultaties met de stakeholders.

L Adviesraad Gender en Ontwikkeling

Het Instituut is ook lid van de Adviesraad Gender en 
Ontwikkeling. Via zijn bijdragen aan deze Raad stimu-
leert het Instituut de integratie van de genderdimensie 
in het Belgische beleid van ontwikkelingssamenwer-
king. Zo werkte het actief mee aan de opstelling van een 
advies betreffende gendergelijkheid in ontwikkelingssa-
menwerking, met als doel de nieuwe minister belast met 
Ontwikkelingssamenwerking te sensibiliseren. Dit advies 
benadrukt onder meer het belang van de dubbele aanpak 
(specifieke acties en gender mainstreaming) en het belang 
van politieke wil en financiering. Het Instituut werkte ook 
actief mee aan een adviesnota die pleit voor een betere 
afstemming van de Genderstrategie van ontwikkelingssa-
menwerking en de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties.
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L Werkgroep Inclusieve Communicatie

Het Instituut is ook lid van de Werkgroep Inclusieve 
Communicatie. Deze werkgroep, een initiatief van de FOD 
Kanselarij van de Eerste Minister, heeft als opdracht aanbe-
velingen te formuleren en brochures te produceren bestemd 
voor communicatoren van de overheid. Het Instituut deelt 
zijn deskundigheid inzake gender en stereotypen tijdens 
de besprekingen van de werkgroep rond deze kwesties.

4.4. SENSIBILISERING EN 
KENNISVERSPREIDING

L Realisatie van drie animatieclips over 
gender, gender mainstreaming en 
discriminatie op basis van geslacht en 
gender

Het Instituut heeft een offerteaanvraag gelanceerd voor 
de realisatie van drie animatiefilmpjes die gaan over 
geslacht, gender mainstreaming en discriminatie op basis 
van geslacht en gender. De firma Capsule12 (uit Genval) 
werd gekozen om deze animatieclips te realiseren.

De eerste clip legt het verschil tussen de begrippen ‘geslacht’ 
en ‘gender’ uit en toont aan waarom dit verschil belangrijk 
is. Gender duidt op de constructies en verwachtingen die 
de maatschappij opbouwt rond de biologische verschillen 
tussen mannen en vrouwen.

De tweede clip legt uit wat gender mainstreaming is. Hij 
moet aantonen dat er in vele domeinen nog verschillen 
bestaan tussen vrouwen en mannen en dat de doelstelling 
van gender mainstreaming erin bestaat dat de politieke 
beslissingsnemers met deze verschillen rekening houden, 
wanneer ze hun beleid uitstippelen.

De derde clip heeft tot doel de verschillende vormen van 
discriminatie op basis van geslacht en gender uit te leggen 
en te onderstrepen dat deze discriminatie nog altijd bestaat 
in onze maatschappij.
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5 | INTERNATIONAAL

NOVEMBER 
/2019

OKTOBER 
/2019

MAART 
/2019

63ste sessie van de Commissie voor 
de Status van de Vrouw.

Regionale doorlichtingsbijeenkomst 
Beijing+25.

Mid-term Review en consultatie met 
het middenveld en het parlement in 
het kader van het NAP ‘Vrouwen, 
Vrede en Veiligheid’.

Tussenkomst op de ILO-conferen-
tie ‘A Century of maternity protection: 
Transforming leave and care policies 
for a better future of work for all’.

Samenvatting van het hoofdstuk

Het Instituut is belast met de opvolging van het 
Europese en internationale beleid inzake gelijkheid 
van vrouwen en mannen. In die context heeft het zijn 
vertegenwoordigings-, onderhandelings-, coördina-
tie-, rapporterings- en opvolgingswerkzaamheden op 
Europees en internationaal niveau voortgezet. Voor 
2019 vermelden we de coördinatie van het Nationaal 
Actieplan ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ en van het 

derde verslag over de uitvoering ervan en de opvol-
ging van de werkzaamheden van het voorzitterschap 
van de EU, onder meer met het oog op een toekom-
stige Europese strategie voor gendergelijkheid. Het 
Instituut is ook lid van Equinet, het Europese netwerk 
van gelijkheidsbevorderende organisaties, waar zijn 
deskundigheid wat betreft work-life balance en de 
strijd tegen geweld, seksuele intimidatie en discri-
minatie van transgender personen heel goed tot zijn 
recht is gekomen.
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Het Instituut maakte deel uit van het expertenpanel voor 
het debat ‘Beëindigen van het geweld ten aanzien van vrou-
wen en meisjes: lessen en oplossingen uit de regio’ en voor 
twee side events: ‘Efficiënte methodes en instrumenten 
voor gender mainstreaming: de manier om vorderingen 
inzake gendergelijkheid te versnellen’ en ‘De Conventie van 
Istanbul in de praktijk: holistische zorgen voor slachtoffers 
van seksueel geweld’.

L Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede en 
Veiligheid’

In oktober 2000 nam de VN-Veiligheidsraad resolutie 
1 325 aan. Deze resolutie heeft als doel vrouwen beter te 
beschermen tegen geweld in gewapende conflicten en hun 
deelname aan processen van conflictoplossing en vredes-
opbouw te verhogen. Sinds 2009 beschikt België over een 
Nationaal Actieplan (hierna NAP) ter uitvoering van deze 
resolutie en de opvolgresoluties.

In 2019 heeft het Instituut de vergaderingen van de federale 
Taskforce Vrouwen, Vrede en Veiligheid georganiseerd en 
de opmaak gecoördineerd van het derde rapport over de 
uitvoering van het derde NAP ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ 
(2017-2021) bestemd voor het parlement. Het Instituut 
leverde ook logistieke en financiële ondersteuning voor 
de Mid-term Review voorzien in dit NAP en droeg bij tot de 
inhoud van dit evenement. De review nam de vorm aan van 
een consultatie met het maatschappelijk middenveld en het 
federaal parlement en bestond uit een internationaal panel, 
een vraag-en-antwoordsessie met federale administraties 
en workshops. Het Instituut heeft ook deelgenomen aan de 
vergaderingen en werkzaamheden van de EU Taskforce on 
Women, Peace and Security en was één van de actieve leden 
van de werkgroep die een voorstel uitwerkte voor het nieuwe 
EU Action Plan on Women, Peace and Security.

5.1. OP HET NIVEAU VAN DE VERENIGDE 
NATIES

L Commissie voor de Status van de Vrouw

De Commissie voor de Status van de Vrouw (Commission on 
the Status of Women, hierna CSW) is een functionele commis-
sie van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde 
Naties (hierna VN).

De 63ste zitting van de CSW vond plaats van 11 tot 22 maart 
2019. Er werden conclusies aangenomen over het prioritaire 
thema: ‘Social protection systems, access to public services and 
sustainable infrastructure for gender equality and the empo-
werment of women and girls’. Het review theme was ‘Women’s 
empowerment and the link to sustainable development’.

In 2019 heeft het Instituut:
 → het Belgische standpunt gecoördineerd;
 → input gegeven voor de onderhandelingen over het ont-
werp van conclusies;

 → ontwerpen opgesteld voor tussenkomsten van België 
(verklaring, tussenkomsten in panels, enz.);

 → deelgenomen aan de consultatie van het middenveld.

L Regionale doorlichtingsbijeenkomst 
Beijing+25

De Economische Commissie voor Europa van de VN en 
het regionaal bureau van UN Women voor Europa en 
Centraal-Azië organiseerden op 29 en 30 oktober 2019 
een regionale doorlichtingsbijeenkomst over de bereikte 
vooruitgang en de ondervonden moeilijkheden bij de uit-
voering van de Verklaring en het Actieprogramma van 
Beijing en van de 2030 Agenda en de bijhorende Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen. Acht debatten en meerdere 
side events vestigden de aandacht op verschillende aspec-
ten van de twaalf actiedomeinen van het Actieplatform van 
Beijing en op de overeenstemming tussen dit actieplatform 
en de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling.

JAARVERSLAG 2019 | ACTIVITEITEN 71



L De 2030 Agenda voor Duurzame 
Ontwikkeling

De 193 lidstaten van de VN keurden de 2030 Agenda voor 
Duurzame Ontwikkeling unaniem goed in 2015. Aangezien 
de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(DOD’s) een ruim spectrum aan thema’s omvatten, bieden 
ze de gelegenheid om de gelijkheid van vrouwen en mannen 
te bevorderen binnen verschillende aspecten van de samen-
leving. Daarom heeft het Instituut zijn actieve engagement 
op dit gebied voortgezet, voornamelijk door middel van:

 → de deelname aan de overlegvergaderingen bij de FOD 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking;

 → de deelname aan de Interdepartementale Commissie 
voor Duurzame Ontwikkeling;

 → bi- en multilaterale contacten met betrokken actoren op 
nationaal en internationaal niveau.

In 2019 werkte het Instituut actief mee aan de voorberei-
dingen van het volgende Federaal Plan voor Duurzame 
Ontwikkeling. Het Instituut heeft verschillende uitwis-
selingen gehad met internationale organisaties over de 
gendergerelateerde monitoring van en indicatoren voor 
verschillende DOD’s.

L De ILO en de Europese Commissie

Het Instituut werd uitgenodigd door de International 
Labour Organisation (ILO) en de Europese Commissie om 
op 8 november 2019 in Genève te spreken op een con-
ferentie georganiseerd naar aanleiding van de 100ste ver-
jaardag van de Moederschapsrust Conventie van de ILO: 
A Century of maternity protection: Transforming leave and 
care policies for a better future of work for all. Het Instituut 
zetelde in een panelsessie die ging over zwangerschaps- en 
moederschapsdiscriminatie en lichtte in dit panel de taak 
van het Instituut als equality body toe. Het Instituut sprak 
daarbij over gendernormen op de arbeidsmarkt: hoe deze 

tot discriminatie kunnen leiden, en hoe deze normen kunnen 
worden getransformeerd opdat discriminatie van vrouwen 
omwille van moederschap afneemt.

L Andere opvolging

Het Instituut zorgde voor de opvolging inzake gelijkheid 
van vrouwen en mannen en de strijd tegen geweld tegen 
vrouwen in het kader van het 6de periodieke verslag van 
het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en poli-
tieke rechten (IVBPR). Het heeft dezelfde opvolging ver-
zekerd in het kader van het 5de periodieke verslag van het 
Internationaal verdrag inzake economische, sociale en cultu-
rele rechten (IVESCR) en van het 2de en 3de gecombineerde 
periodieke verslag van België van het Verdrag van de rechten 
van personen met een handicap (VRPH).

Het Instituut heeft ook actief deelgenomen aan de werk-
zaamheden van de ILO-conferentie over de normatieve 
discussie rond geweld tegen en intimidatie van vrouwen 
en mannen in de arbeidswereld.

5.2. OP HET NIVEAU VAN DE EUROPESE 
UNIE

L Het beleid voor de gelijkheid van vrouwen 
en mannen van de Europese Unie en haar 
voorzitterschappen

Het Instituut volgde werkzaamheden van het Roemeense en 
van het Finse voorzitterschap, meer bepaald via de Groep 
op hoog niveau inzake gender mainstreaming (High-level 
group on gender mainstreaming). De toegang van vrouwen 
tot de arbeidsmarkt stond centraal bij het Roemeense 
voorzitterschap, met de goedkeuring van de conclusies 
van de Raad betreffende de belangrijkste beleidslijnen en 
maatregelen om de loonkloof tussen vrouwen en mannen 
weg te werken. Finland legde de klemtoon op de toekomst 
van het Europese beleid inzake gendergelijkheid met onder 
meer de goedkeuring van de conclusies van de Raad over 
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de balans van Beijing+25 en de toekomst van het Europese 
beleid inzake gendergelijkheid.

Het Instituut volgde ook de onderhandelingen op over het 
wetgevende initiatief van de Commissie voor het verge-
makkelijken van het evenwicht tussen het beroeps- en het 
privéleven.

Het Instituut bereidde ook de deelname voor van de minis-
ter belast met Gelijke Kansen aan de vergadering ‘STHLM 
Initiative: The benefits of gender equality for the EU economy’. 
Deze vergadering werd op 3 en 4 december gehouden in 
Stockholm, en werd bijgewoond door de ministers belast 
met Gelijke Kansen van de landen die in de komende jaren 
het voorzitterschap van de EU zullen opnemen. Doel was 
de bespreking van onder meer politiek leiderschap, gen-
der mainstreaming in alle domeinen en processen, gender 
budgeting en duurzaamheid.

Wat betreft de opvolging van de uitvoering van de Europese 
richtlijnen heeft de Europese Commissie in september 2019 
aan België een schrijven gericht om zich te informeren over 
de vorderingen rond de wetgevende hervormingen voor 
het conform maken met de richtlijn ‘herschikking’25 over 
de bescherming van getuigen tegen represaillemaatrege-
len. Deze informatievraag volgt op het arrest Hakelbracht 
(c-404/18). In dat arrest verklaarde het Hof van Justitie dat 
het Belgische recht op dat punt niet overeenstemde met het 
Europese recht. Het Instituut zorgde voor de coördinatie van 
het antwoord van de Belgische instanties op dit schrijven 
en maakte de informatie aan de Europese Commissie over 
via de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de 
Europese Unie.

L Europese projecten

Het Instituut is partner van een project dat is gefinan-
cierd door de Europese Commissie en is opgestart door 

25 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (PB, 26/07/2006).

de Kroatische bemiddelaar voor gendergelijkheid. Het 
gaat over het project ‘Equal rights – Equal pay – Equal 
pensions. Expanding the scope of implementation of gen-
der equality actions and legal standards towards achie-
ving gender equality and combating poverty in Croatia 
(REC-RGEN-PENS-AG-2017-820 696-GPPG)’.

Het Instituut coördineerde het door de Europese Unie 
gefinancierde project ‘Parents @ Work’ in het kader van het 
Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020 
nr. 831 612) (zie ook deel 3 ‘Gendergelijkheid en werk’).

L Europees Instituut voor Gendergelijkheid

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (European 
Institute for Gender Equality, hierna EIGE) is een agent-
schap van de Europese Unie dat de Europese instellingen 
en de lidstaten bijstaat in het voeren van een doeltreffend 
genderbeleid.

De raad van bestuur van EIGE, waarvan het Instituut lid is, 
is in 2019 tweemaal bijeengekomen. Het Instituut nam ook 
deel aan de twee vergaderingen van het Experts’ Forum. Dit 
forum moet de directie van EIGE adviseren en een brug 
vormen tussen het Europese en het nationale niveau. Voor 
de vergadering in april vroeg EIGE aan het Instituut om een 
workshop rond gender mainstreaming te leiden in het kader 
van de nieuwe genderstrategie van de Europese Commissie. 
EIGE vroeg ook aan het Instituut om deel te nemen aan een 
vergadering rond de communicatie over de Gender Equality 
Index 2019.

Het Instituut heeft ook deelgenomen aan de werkzaam-
heden van EIGE voor het verzamelen van administratieve 
gegevens over partnergeweld en feminicide. Het coördi-
neerde met name de antwoorden van België op de EIGE-
vragenlijst en nam deel aan een specifieke vergadering. 
Het Instituut zetelde eveneens in de quality assurance group 
voor EIGE’s project rond gender budgeting, waarbij het zijn 
expertise in de materie deelde en bijdragen leverde voor de 
tussentijdse rapporten en het eindrapport.
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L Equinet

Equinet is het Europese netwerk van gelijkheidsbevor-
derende organen, waartoe het Instituut van bij de start 
behoort. Via opleidingen en seminaries stelt Equinet zijn 
leden in staat om een steeds grotere deskundigheid te 
verwerven.

Het Instituut heeft deelgenomen aan meerdere werk-
vergaderingen.

In 2019 werd het rapport ‘Tackling Violence against Women 
and Gender-Based Violence. Equality Bodies Contribution’ 
gepubliceerd.

Het Instituut nam deel aan twee panels op de conferentie 
‘Two years after #MeToo, what next? Equality bodies combat-
ting sexual harassment @ work’ van Equinet die in oktober 
plaatsvond. Daarnaast maakte het een posterpresentatie. 
Het Instituut participeerde bovendien aan een project over 
de ‘Standards for Equality Bodies’.

Het Instituut heeft deelgenomen aan de Algemene verga-
dering van Equinet in november, waarop het werkplan 2020 
werd goedgekeurd. Het droeg ook bij aan de voorbereiding 
van een positionering van Equinet met betrekking tot de 
prioriteiten van de Gender Equality Strategy.

Verscheidene werkgroepen stelden adviezen of verslagen 
op. Het Instituut nam deel aan twee werkgroepen: de werk-
groep rond de wetgeving inzake gelijkheid en deze gewijd 
aan gendergelijkheid. In 2019 hadden de werkzaamheden 
waaraan het Instituut heeft meegewerkt, onder meer betrek-
king op discriminatie op het vlak van gendergelijkheid en 
tegen intersekse personen, seksuele intimidatie op het werk, 
geweld tegen vrouwen en armoede en gelijkheid.

5.3. OP HET NIVEAU VAN DE RAAD VAN 
EUROPA

L Verdrag van Istanbul

Het Instituut zorgde voor de monitoring van het Verdrag 
van Istanbul (zie ook deel 2 ‘Gendergerelateerd geweld’) 
en nam deel aan de vergaderingen van het Comité van de 
Partijen van het Verdrag, waarvan België het ondervoor-
zitterschap van het Bureau op zich neemt. Dit comité kan 
specifieke aanbevelingen voor de Staten uitvaardigen en 
is belast met het verkiezen van de leden van de GREVIO 
(Group of Experts on Action against Violence against Women 
and Domestic Violence), een lijst die in 2019 werd vernieuwd.

5.4. OP BILATERAAL NIVEAU
Het Instituut ontvangt buitenlandse delegaties (op verzoek 
van de FOD Buitenlandse Zaken, partners, enz.) om zijn rol 
en opdrachten of het gendergelijkheidsbeleid op federaal 
niveau toe te lichten. Zo ontving het Instituut in juni 2019 
een delegatie van het Colombiaanse ministerie van Werk. 
Het Colombiaanse ministerie ontwikkelt een methodolo-
gisch instrument voor de tenuitvoerlegging van een wet 
inzake gelijke verloning. Het doel van het studiebezoek was 
om een uitwisseling over de strijd tegen de loonkloof tot 
stand te brengen. Het Instituut stelde over dit onderwerp 
zijn acties, studies en instrumenten voor.
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Als autonome overheidsinstelling (parastataal type B) heeft 
het Instituut een eigen raad van bestuur, die op voorstel van 
de directie het algemene beleid bepaalt. De raad van bestuur 
bestaat uit veertien leden met stemrecht en drie leden met 
raadgevende stem. Zij worden door de Koning benoemd 
bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit, op 
voorstel van de minister belast met Gelijke Kansen. De 
directie van het Instituut bestaat uit een directeur en een 

In 2019 had het Instituut gemiddeld 45 personeelsleden in 
dienst. Dit komt overeen met 43,06 voltijdse equivalenten.

In de loop van 2019 vonden verschillende personeelsver-
anderingen plaats. Eén vastbenoemde medewerkster had 
voordien al langdurig verlof verkregen en zette dit verlof 
ook in 2019 verder. Zeven personeelsleden verlieten het 
Instituut en elf mensen traden in dienst.

De meeste personeelsleden, ongeveer 80%, zijn vrouwen. 
Voor selectieprocedures doet het Instituut, zoals elke fede-
rale overheidsdienst, een beroep op de diensten van Selor. 
Hoewel het Instituut veel belang hecht aan diversiteit, 
moet vastgesteld worden dat vrouwen meer belangstelling 

adjunct-directeur. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het 
dagelijks beheer van het Instituut, leiden het personeel, 
organiseren de activiteiten van het Instituut en brengen 
tijdens maandelijkse vergaderingen verslag uit aan de raad 
van bestuur. De functie van directeur wordt uitgeoefend 
door de heer Michel Pasteel, mevrouw Liesbet Stevens is 
adjunct-directeur.

vertonen voor de vacatures van het Instituut. Daardoor heb-
ben ze ook statistisch meer kans om te slagen en behalen 
vrouwen vaak een betere rangschikking voor de vacante 
betrekking. Het Instituut betreurt evenwel dat het geen 
beter evenwicht tussen vrouwen en mannen bij het per-
soneel bereikt.

Bijna driekwart van de personeelsleden zijn van niveau A 
(71%), bijna een kwart is van niveau B (24%), terwijl de 
niveaus C en D samen 5% uitmaken.

Iets minder dan de helft van het personeel is vastbenoemd 
(40%).

1. BEHEERSSTRUCTUUR

2. PERSONEEL
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Naast de naleving van de wettelijke regels voor de betrek-
kingen tussen een openbare instelling en de vertegen-
woordigers van de personeelsleden, waakt het Instituut 
erover om een serene en constructieve sociale dialoog te 
onderhouden met het personeel. Het Basisoverlegcomité 
is het bevoorrechte forum voor uitwisselingen tussen de 
vertegenwoordigers van het Instituut en van de werknemers.

Het Basisoverlegcomité komt ook samen in de hoedanigheid 
van het Comité voor preventie en bescherming op het werk 
en geeft advies over het door de interne preventieadviseur 
opgestelde preventieplan en neemt kennis van haar verslag 
over de stand van zaken van de verwezenlijkingen op dit 
gebied.

Het Instituut bevordert bovendien de integratie van per-
sonen met een beperking door, wanneer mogelĳk, de spe-
cifieke wervingslĳsten van Selor te raadplegen en door de 
nodige aanpassingen aan te brengen aan de werkplekken 
van de betrokken personeelsleden.

Het Instituut moedigt al zijn personeelsleden aan om oplei-
dingen te volgen om hun deskundigheid te waarborgen. Zo 
krijgen nieuwe personeelsleden opleidingen aangeboden 
die aan hun functie en behoeften aangepast zijn. In 2019 
hebben 44 personeelsleden een opleiding gevolgd, waarvan 
27 op A-, 15 op B-, 1 op C- en 1 D-niveau. In 2019 werden 

in totaal 138 opleidingen bijgewoond, wat neerkomt op 
124 opleidingsdagen. Hiervan werden er 85 georganiseerd 
door het OFO (het Opleidingsinstituut van de Federale 
Overheid); de andere door verschillende organisaties.

Tot slot werden in 2019 tien stageaanvragen aanvaard. 
Deze aanvragen worden telkens individueel onderzocht, 
in functie van de beschikbaarheid van een medewerker 
die voor de begeleiding van de stagiair kan instaan. Het is 
immers essentieel dat elke stage goed begeleid wordt en 
een meerwaarde betekent voor alle betrokkenen.

3. SOCIALE DIALOOG
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4. BUDGET

geweld, meer bepaald monitort het de bestendiging en de 
uitbreiding ervan. Om de werking van deze pilootprojecten 
te bekostigen ontving het Instituut in 2019 een bijkomende, 
specifieke dotatie ten bedrage van € 4 500 000 en een extra 
€ 678 070 via een eenmalige subsidie van de Nationale 
Loterij.

Het Instituut ontvangt jaarlijks een federale dotatie en een 
subsidie van de Nationale Loterij. In 2019 was dat:

 → een dotatie van € 4 605 000;
 → een subsidie van de Nationale Loterij van € 96 500.

Het Instituut heeft eigen inkomsten (€ 18 820) die afzon-
derlijk in het budget worden opgenomen. Het Instituut heeft 
ook twee Europese projecten lopen over verschillende jaren 
waarvoor het van de Europese Commissie € 35 271 ontving 
(€ 28 382 voor het project ‘Parents @ Work’ en € 6 889 voor 
het project ‘Equal Pay, Equal Pension’).

Daarnaast ontvangt het Instituut jaarlijks specifieke mid-
delen in het kader van de protocollen die het afsloot met 
het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel (Franse 
Gemeenschap) met het oog op sensibilisering, informatie 
en bemiddeling aangaande genderdiscriminatie.

Sinds 2016 traden gelijkaardige protocollen in werking 
met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige 
gemeenschap. In het totaal ontving het Instituut in 
het kader van alle protocollen € 167 210 (Waals Gewest: 
€ 68 610; Federatie Wallonië-Brussel: € 33 500; Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest: € 57 000; Duitstalige Gemeenschap: 
€ 8 100).

De samenwerkingsprotocollen die sinds 2014 werden afge-
sloten met de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) 
en met Actiris werden opnieuw verlengd voor een bedrag 
van respectievelijk € 40 000 en € 25 000.

In opdracht van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen 
staat het Instituut in voor de administratieve opvolging van 
de drie pilootprojecten binnen de Zorgcentra na Seksueel 
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Grafiek | 20
Evolutie van het budget van 2010 tot 2019

Begrotingsjaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 %

Salarissen en andere 
personeelsuitgaven

2 150 2 428 2 266 2 437 2 414 2 579 2 751 2 850 3 019 3 289 40

Werkings- en communicatiekosten 233 283 296 273 287 326 261 270 445 948 12

Steun aan andere organisaties 
(subsidies)

1 742 1 701 1 669 1 494 1 566 1 522 1 454 1 053 726 673 8

Pilootproject ZSG’s 0 0 0 0 0 0 0 1 655 2 285 2 535 31

Projecten en overeenkomsten 1 520 853 703 739 571 879 839 682 734 698 9

Investeringen 51 10 8 14 13 3 33 5 6 23 0

TOTAAL 5 696 5 275 4 943 4 957 4 851 5 309 5 338 6 515 7 215 8 166 100

Tabel | 9
Jaarrekening (in duizenden euro’s)

XX Salarissen en andere personeelsuitgaven
X X  Werkings- en communicatiekosten
XX Steun aan andere organisaties (subsidies)
XX Pilootproject ZSG’s
XX Projecten en overeenkomsten
XX Investeringen
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Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
blijft zich inzetten voor een meer gelijke samenleving 
voor iedereen. De voorbije jaren heeft het Instituut een 
rol gespeeld in vele positieve ontwikkelingen. Het heeft de 
aandacht van de Belgische regeringen en van de burgers 
steeds meer gevestigd op het belang van een gelijke samen-
leving. In de feiten heeft dit geresulteerd in tal van adviezen 
en aanbevelingen, geformuleerd om een wetsontwerp te 
ondersteunen of een wet aan te passen of te verfijnen. Dit 
heeft ons land in staat gesteld zijn wetgevingsarsenaal te 
versterken om zo op een nog efficiëntere manier de gelijk-
heid van iedereen te bevorderen en discriminatie op grond 
van geslacht te bestrijden.

Het actieterrein van het Instituut wordt steeds breder en 
in 2019 heeft het Instituut nieuwe bevoegdheden gekre-
gen. Wetten zijn gewijzigd en/of aangenomen. De strijd 
tegen discriminatie heeft een nieuwe impuls gekregen. 
Maar de beschikbare middelen nemen niet toe. Het Instituut 
is verheugd te zien dat politieke besluitvormers concrete 
stappen ondernemen om de ongelijkheden tussen vrou-
wen en mannen aan te pakken. Het volstaat echter niet om 
maatregelen te nemen; de middelen die nodig zijn om de 
uitvoering ervan te garanderen moeten ook worden vrijge-
maakt. Het beperkte budget maakt het voor het Instituut 
steeds moeilijker om volledig en doeltreffend werk te maken 
van de toevertrouwde opdrachten.

Het aantal informatievragen en klachten die aan het 
Instituut worden gericht, neemt voortdurend toe. In vijf 
jaar tijd is het aantal meldingen meer dan verdubbeld. Het 
Instituut moet ook meer rechtszaken opvolgen. Als gevolg 
van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan er 
nieuwe aandachtspunten, zoals de rechten van intersekse 
personen, de bestrijding van seksisme en intimidatie in de 
openbare en virtuele ruimte. Het is noodzakelijk dat het 
Instituut onderzoek doet naar deze nieuwe thema’s om zijn 
expertise te behouden en verslag uit te brengen over de 
aanwezigheid van genderdiscriminatie in alle geledingen 
van de maatschappij en tegelijkertijd onderzoek te blijven 

doen naar gekende thema’s, zoals de politieke vertegen-
woordiging van vrouwen, de loonkloof, de discriminatie van 
transgender personen, enzovoort.

Het Instituut blijft nauw samenwerken met het middenveld. 
Het koestert de samenwerking met alle verenigingen die 
actief zijn op het gebied van gelijkheid en de bestrijding van 
discriminatie. Deze verenigingen spelen een fundamentele 
rol in de strijd voor gendergelijkheid.

2019 was ook het jaar waarin de Zorgcentra na Seksueel 
Geweld (ZSG) hun bestaansrecht definitief verwierven. De 
aanzienlijke toename van het aantal slachtoffers dat op deze 
centra een beroep doet, toont duidelijk de relevantie en het 
belang aan van dit door het Instituut gecoördineerde initia-
tief. Het succes van dit project zal leiden naar de uitbreiding 
van de bestaande centra en de oprichting van nieuwe centra. 
Het Instituut is verheugd over deze erkenning, die aansluit 
bij zijn missie om slachtoffers van geweld te beschermen 
en te ondersteunen.

Ook ’informatie en sensibilisering’ vormen een onderdeel 
van de missie om discriminatie op grond van geslacht te 
bestrijden. Het Instituut betreurt dat het zich, bij gebrek 
aan voldoende middelen niet méér kan inzetten voor de 
essentiële missie, namelijk om een samenleving uit te bou-
wen waarin vrouwen en mannen volledig gelijk zijn. Een 
verhoging van het budget van het Instituut zou het in staat 
stellen om het groeiende aantal meldingen en rechtszaken 
nog beter aan te pakken, zodat de burgers tijdig de hulp 
krijgen waarop ze recht hebben. Meer middelen zouden het 
Instituut bovendien in staat stellen meer onderzoek te doen 
om de problemen rond gendergelijkheid beter in kaart te 
brengen en zo doeltreffender te werken aan sensibilisering 
en informatie van het publiek, en door goed onderbouwde 
adviezen de beleidsmakers te ondersteunen.

De gelijkheid van vrouwen en mannen moet een politieke 
en maatschappelijke prioriteit blijven en het Instituut 
moet een referentie op dit gebied blijven, een autoriteit, 
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zowel op nationaal, Europees als op internationaal niveau. 
Gendergelijkheid is niet alleen een grondrecht, maar ook de 
garantie voor een democratische, inclusieve en duurzame 
samenleving.
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PARTNERS

Brussel Huisvesting

Brussel Plaatselijke Besturen

Unia

Ombudsfrau der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft

Actiris

Forem

Waalse Raad en Brusselse Raad 
voor Gelijkheid (M/V)

Slovenian Advocate of the 
Principle of Equality (SAPE)

Portuguese Commission for Equality in Labour 
and Employment (CITE)

Nationale Arbeidsraad (NAR)

Secretariaat van het follow-upmechanisme van het Verdrag 
van Istanbul – Raad van Europa

ECRI European Commission against Racism and 
Intolerance – Council of Europe

Sciensano

Rijksregister

FOD Sociale Zekerheid

Genres Pluriels

Statbel

Bureau van de Europese Unie voor 
de grondrechten (FRA)

Amazone

CRIPEL

Centres régionaux 
d’intégration (Discri)

IRE Gewestelijke 
Werkgelegenheidsinspectie (Brussel)

AVG-CARHIF

Federaal Planbureau

International Centre for 
Reproductive Health (ICRH)

Çavaria

CFFB

ACLVB

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

College van procureurs-generaal

College van federale Ombudsmannen

Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen
Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector

Hoge Raad voor de Justitie
Dienst voor het Strafrechtelijk beleid

Toezicht op het Welzijn op het Werk

Directoraat-generaal Wetgeving en 
Fundamentele Rechten en Vrijheden

Toezicht op de Sociale Wetten

ACV

Délégué général aux droits de l’enfant

ABVV

UMC Sint-Pieter Brussel

Nationaal Instituut voor Strafrecht en Criminologie

Federatie van sociaal-culturele verenigingen van mensen 
met een migratieachtergrond Axa

Axiom Consulting

BNP Paribas Fortis

Cargill
Centre for Balanced Leadership

CIRÉ

Vast Comité I

Coca Cola Enterprise

Delhaize

Ella vzw

Engender

Esperanzah

Folia

Koning Boudewijnstichting

Furia

IBA

Institute for International 
Research on Criminal Policy
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Gender Equality Ombudsperson Croatia CESI –  
Center for Education, Counseling and Research Croatia

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Vlaamse overheid

FWB Bemiddelaar

Vlaamse Ombudsdienst

CoPrev

Wallonië

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ombudsman van Wallonië en  
de Federatie Wallonië-Brussel

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nationale Loterij

KU Leuven

Federatie Wallonië-Brussel

Equinet

European Institute for Gender Equality (EIGE)

Duitstalige Gemeenschap

Franse Gemeenschapscommissie

Bulgarian Commission for Protection 
against Discrimination (CPD)

FSMA

GAMS

GREVIO
Onderzoeksgroep TOR

Sociale Inspectie

Jury voor Ethische Praktijken 
inzake reclame (JEP)

EAP-FWB School voor Bestuurskunde

Prisma
Lampiris

Orde der artsen

Transgender InfoPunt

Federale Politie

Lokale Politie

Vaste Commissie van 
de Lokale Politie

Luikse lokale politiezone

Lokale politiezone Gent

Lokale politiezone Brussel

Family Justice Center

Sophia FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

Stepstone
TGEU - Transgender Europe

UCLL

Universiteit Gent

Université libre de Bruxelles

Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Universiteit van Luik

UZGent

CHU Luik

Vlerick

Comité P

Vrije Universiteit Brussel

Commissie voor de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

Vrouwenraad

Vlaamse ombudsvrouw Gender

Federale ombudsman

FOD Justitie

Fins Voorzitterschap van de EU

Roemeens Voorzitterschap van de EU

MRKH

Instituut voor gerechtelijke opleiding

INTACT vzw

Jump

La Voix des Femmes

Melexis

ONEM

Plan International België

Procter & Gamble

Proximus

Sodexo

vzw ZIJN

Stad Gent

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

Kinderrechtencommissariaat

Rainbowhouse Brussels

Arc-en-ciel Wallonie

Intersex Belgium

Het Instituut werkt ook samen met alle federale overheidsdiensten (FOD’s), program-
matorische overheidsdiensten (POD’s) en de beleidscellen van de federale overheid.
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NETWERKEN

 → Statistiek Vlaanderen

 → Federaal netwerk Armoede

 → LDIA Legal Diversity & Inclusion Alliance

 → Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

 → Federaal netwerk Diversiteit

 → Platform voor de mensenrechten

 → Interdepartementale Commissie voor Duurzame 
Ontwikkeling

 → Interdepartementale Coördinatiegroep Gender 
mainstreaming

 → Adviesraad Gender en Ontwikkeling

 → Equinet

 → EU Taskforce on Women, Peace & Security

 → Actieplan Diversiteit

 → Werkgroep Inclusieve Communicatie
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L Plaatsvervangende leden

De heer Michael CERULUS*
De heer Amaury CAPRASSE
De heer David WEYTSMAN
De heer Frédéric MAGHE*
Mevrouw Brenda FURNIERE
Mevrouw Leen VERRAEST
Mevrouw Danka DE WERT
Mevrouw Lieve CERULUS
De heer Pieter VANDENBROUCKE
Mevrouw Tine DESTROOPER
Mevrouw Nathalie DENIES

L Plaatsvervangende leden met raadgevende 
stem

Mevrouw Annemie PERNOT

*ontslagnemende leden

L Regeringscommissarissen

Mevrouw Elke BLOMMAERT
De heer Jan MORRE

De staatssecretaris of minister bevoegd voor Gelijke Kansen 
ontvangt een permanente uitnodiging voor de bijeenkom-
sten van de raad van bestuur.

1.  LEDEN VAN DE RAAD VAN 
BESTUUR

Mevrouw Chris VERHAEGEN, voorzitster
Mevrouw Valérie VERZELE, ondervoorzitster

L Effectieve leden

Mevrouw Sandrine DEBUNNE
Mevrouw Malvina GOVAERT
Mevrouw Valérie KINOO
Mevrouw Doumia BOUMAAZA*
Mevrouw Marie-Thérèse COENEN
Mevrouw Tinneke HUYGHE
Mevrouw Magda DEBROUWER
Mevrouw Valerie REEKMANS
Mevrouw Claudine CURRAN-TERRIERE*
Mevrouw Vera CLAES
De heer Yves AERTS
Mevrouw Cathérine XHARDEZ*

L Effectieve leden met raadgevende stem

Mevrouw Fatima HANINE
De heer Jean JACQMAIN
De heer Geert DE POORTER (voorzitter FOD WASO)
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2.  LIJST VAN ADVIEZEN EN 
AANBEVELINGEN

Nr Titel Datum Bestemmeling

2019/R/001 Aanbeveling van 30 april 2019 
betreffende de invoeging in het 
administratief statuut van het 
onderwijspersoneel in de Duitstalige 
Gemeenschap van een specifiek 
motief van afwezigheid voor vrouwe-
lijke werknemers die een procedure 
voor medisch begeleide voortplan-
ting volgen.

30/04/2019 De heer Harald Mollers, minister van Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek van de Duitstalige Gemeenschap.

2019/R/002 Aanbeveling betreffende het zwan-
gerschapsverlof en de zwanger-
schapsuitkering voor vrouwelijke 
werknemers die een zelfstandige 
activiteit uitoefenen in bijberoep.

2019/R/003 Aanbeveling betreffende recht-
streeks aan zwangerschap gerela-
teerde ziekten.

22/10/2019  → Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen;

 → Mevrouw Nathalie Muylle, minister van Werkgelegenheid, 
Economie en Consumentenzaken, verantwoordelijk voor de strijd 
tegen armoede, gelijke kansen en handicaps;

 → Mevrouw Sophie Wilmès, minister van Begroting en 
Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en het 
Wetenschapsbeleid;

 → Mevrouw Barbara Trachte, minister-president van het college van 
de Franse Gemeenschapscommissie voor gezondheidsbevorde-
ring, het gezin, de begroting en het ambtenarenapparaat;

 → De heer Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige 
gemeenschap;

 → Mevrouw Christie Morreale, vice-voorzitter en minister van 
Werkgelegenheid, Opleiding, Volksgezondheid, Sociale Actie en 
Gelijke Kansen;

 → Mevrouw Valérie De Bue, minister van Ambtenarenzaken, 
Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid;

 → De heer Frédéric Daerden, vice-voorzitter en minister van 
Begroting, het ambtenarenapparaat, gelijke kansen en toezicht op 
het onderwijs in Wallonië-Brussel;

 → Mevrouw Bénédicte Linard, vice-voorzitter en minister van 
Kinderen, Volksgezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten;
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Nr Titel Datum Bestemmeling

 → De heer Sven Gatz, minister van de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, belast met Financiën, Begroting, 
Ambtenarenzaken, Bevordering van Meertaligheid en het Beeld 
van Brussel;

 → De heer Bernard Clerfayt, minister van de regering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verantwoordelijk voor 
Werkgelegenheid en Beroepsopleiding, Digitale Overgang, Lokale 
Overheden en Dierenwelzijn, lid van het Verenigd College van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOM), ver-
antwoordelijk voor Gezinsbijslagen, Ambtenarenzaken, Financiën, 
Begroting, Externe Betrekkingen en Filmcontrole.

2019/A/001 Advies betreffende de naleving van 
de gelijkheid van vrouwen en mannen 
in het radioprogramma ‘America 
Stereo’ van 24 februari 2018 en in 
het programma ‘Antenne Latine’ van 
2 maart 2018.

16/04/2019 Mevrouw Manon Letouche, onderzoekssecretaris van de Hoge Raad 
voor de Audiovisuele Sector.

2019/A/002 Advies betreffende de naleving van 
de gelijkheid van vrouwen en mannen 
in het programma ‘Touche pas à mon 
poste’ van 11 februari 2019.

24/04/2019 Mevrouw Manon Letouche, onderzoekssecretaris van de Hoge Raad 
voor de Audiovisuele Sector.

2019/A/003 Advies betreffende de feminisering 
van het operationele personeel van 
de DBDMH.

5/08/2019 Mevrouw Martine BOLLU, diversiteitsmanager SIAMU.

2019/A/004 Advies betreffende de naleving 
van de gelijkheid van vrouwen en 
mannen in het programma ‘Go For 
Zero’ dat op 10 april op Plug Rtl werd 
uitgezonden.

19/06/2019 Mevrouw Manon Letouche, onderzoekssecretaris van de Hoge Raad 
voor de Audiovisuele Sector.

2019/A/005 Advies betreffende de aanpak van 
gendergerelateerd cybergeweld.

11/12/2019 FOD Justitie.

2019/A/005 Advies betreffende het wetsvoorstel 
tot wijziging van het Strafwetboek, 
teneinde wraakporno te bestrijden 
(doc 55 010/001 en 002).

2/12/2019 Mevrouw Christine De Backer, commissiesecretariaat van de 
Commissie Justitie.
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:  
Michel Pasteel, Directeur van het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen

INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN 
MANNEN
Ernest Blerotstraat 1

B-1070 Brussel

Tel. 02 233 44 00 

gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be

http://igvm-iefh.belgium.be

Cette publication est également disponible en français.

De functies, titels en graden die in deze publicatie worden 
gebruikt, verwijzen naar personen van eender welk geslacht 

of genderidentiteit.

Deze publicatie werd met plantaardige inkten gedrukt op 
milieuvriendelijk FSC papier.
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