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Blikken kruisen elkaar ook,	en	het	Instituut	waakt	erover	dat	het	goede	relaties	onderhoudt	met	partners	
uit	het	verenigingsleven,	met	 institutionele	en	universitaire	partners	en	met	actoren	 in	het	domein	van	
de	gelijke	behandeling.	In	2011	hebben	die	partnerschappen	aanleiding	gegeven	tot	een	aantal	concrete	
realisaties.	In	dat	verband	vermelden	we	de	aanbeveling	rond	de	toelatingsvoorwaarden	voor	kinderopvang	
in	de	Federatie	Wallonië-Brussel	met	naleving	van	het	principe	van	niet-discriminatie,	in	het	kader	van	het	
samenwerkingsprotocol	met	de	Federatie	Wallonië-Brussel.	In	het	kader	van	het	samenwerkingsprotocol	
met	Wallonië	werd	een	Franstalige	brochure	Une commune égalité	uitgewerkt.	Er	werd	ook	een	eerste	
diversiteitsbarometer	opgesteld	samen	met	het	CSA	en	met	de	stuurgroep	voor	diversiteit	en	gelijkheid	in	
de	audiovisuele	media	van	de	Franse	Gemeenschap	waar	het	Instituut	lid	van	is,	enz.	

Het	Instituut	heeft	ook	de	in	2010	opgestarte	onderzoeken	voortgezet.	Het	betreft	een	onderzoek	naar	het	
vaderschapsverlof,	naar	de	genderdimensie	in	de	asiel-	en	migratieproblematiek	en	een	haalbaarheidsstudie	
voor	de	oprichting	van	een	interuniversitaire	master	in	genderstudies.	Het	Instituut	heeft	ook	onderzoekers	
aangemoedigd	om	nieuwe	onderwerpen	aan	te	boren,	meer	bepaald	een	genderanalyse	van	de	lonen,	of	
ook	genderindicatoren	en	-statistieken	in	België.	

Dankzij	 een frisse kijk	 op	 de	 maatschappelijke	 trends	 rond	 gender	 aan	 de	 hand	 van	 kwantitatieve	 en	
kwalitatieve	gegevens	kunnen	we	een	getrouw	beeld	schetsen	van	de	werkelijkheid	op	het	terrein.	Dankzij	
zijn	wetenschappelijke	expertise	kan	het	Instituut	zijn	aanbevelingen	stoelen	op	feiten,	helpen	om	nieuwe	
pistes	voor	actie	vast	te	leggen	en	al	uitgevoerde	acties	evalueren.	In	2011	mocht	het	Instituut	trouwens	
vaststellen	dat	een	aantal	van	zijn	aanbevelingen	en	adviezen,	met	name	over	het	vaderschapsverlof	en	de	
quota,	door	de	regering	werden	gevolgd	en	toegepast.	

De	burger,	of	hij	nu	gewoon	op	zoek	is	naar	informatie	over	het	Instituut	en	zijn	opdrachten,	of	slachtoffer	
of	dader	is	van	discriminatie	of	ongelijke	behandeling	op	basis	van	geslacht,	heeft	een	recht van inzage	in	
de	bestaande	wetgeving.	Daarom	stelt	de	juridische	dienst	van	het	Instituut	alles	in	het	werk	om	de	burger	
te	helpen	kennis	te	nemen	van	de	wetgeving,	die	toe	te	passen	op	zijn	persoonlijke	situatie	en,	indien	nodig,	
een	bemiddeling	te	bewerkstelligen	of	een	zaak	aan	te	spannen	voor	de	rechtbank.	Het	Instituut	heeft	het	
aantal	klachten	zien	toenemen,	waarbij	de	klachten	afkomstig	waren	van	zowel	vrouwen	als	mannen	als	
transgenders	of	uit	het	maatschappelijk	middenveld.	In	2011	werd	ook	een	streep	gezet	onder	een	aantal	

voorwoord

1. EEn andErE kijk 

Het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	is	ten	opzichte	van	de	samenleving	het	engagement	
aangegaan	om	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	te	verzekeren	en	te	bevorderen,	en	te	strijden	tegen	
elke	vorm	van	discriminatie	en	ongelijkheid	op	basis	van	geslacht.	Alle	medewerkers	zetten	zich	 in	om	
ongepast	gedrag	of	gedrag	dat	in	tegenstrijd	is	met	het	principe	van	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen,	te	
veranderen.	Om	dit	fundamentele	en	democratisch	principe	tot	een	evidentie	te	maken	in	de	mentaliteit	en	
in	de	praktijk,	is	een	interactief,	geïntegreerd	proces	nodig	dat	in	verschillende	stappen	verloopt.	

Door	 middel	 van	 sensibiliseringscampagnes,	 partnerschappen	 en	 acties	 wil	 het	 Instituut	 individuele	
burgers	en	de	samenleving	aanzetten	tot	een	gunstige	en	blijvende	verandering,	door	het	overnemen	of	de	
bewustwording	van	gepast	gedrag.	Om	te	kunnen	veranderen	moeten	mensen	echter	in	de	eerste	plaats	
inzien	dat	bepaalde	gedragsvormen	ongepast	zijn	en	dat	een	verandering	wel	degelijk	steek	houdt.	

Daarom	koos	het	Instituut	bij	het	opstellen	van	zijn	jaarverslag	van	2011	voor	verschillende	vormen	van	
‘zien’	als	rode	draad.	Inzicht	krijgen	in	ons	gedrag,	onze	zeden,	de	praktijken	in	andere	landen,	de	bestaande	
wetgeving	enz.,	kortom	in	onze	samenleving,	is	een	eerste	voorwaarde	tot	bewustwording	en,	vervolgens,	
gedragswijziging.	

Een eerste blik vertelt	u	meer	over	de	opdrachten	van	het	Instituut	als	Equality	body1,	en	instelling	van	
openbaar	nut,	opdrachten	die	het	wil	uitvoeren	met	naleving	van	zijn	waarden	en	een	bepaalde	ethiek.	
U	 leest	 over	 het	 engagement	 van	 het	 personeel	 van	 het	 Instituut	 en	 over	 de	 menselijke	 en	 financiële	
middelen	die	het	Instituut	ter	beschikking	heeft	om	zijn	doelstellingen	te	bereiken.	

1 Instelling voor de bevordering van gelijkheid. 
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Tot	 slot	 heeft	 het	 Instituut,	 na	 afloop	 van	 het	 Belgisch	 voorzitterschap	 van	 de	 Raad	 van	 de	 Europese	
Unie	in	de	tweede	helft	van	2010,	in	de	loop	van	2011	de	tijdens	het	Belgisch	voorzitterschap	behaalde	
resultaten	inzake	gelijkheid	tussen	mannen	en	vrouwen	opgevolgd	en	werkte	het	samen	met	het	Hongaars	
en	Pools	voorzitterschap	van	de	Europese	Unie.	Ten opzichte van	de	andere	lidstaten,	van	verschillende	
instellingen	 voor	 de	 bevordering	 van	 gelijkheid	 en	 van	 de	 Verenigde	 Naties	 vertegenwoordigde	 het	
Instituut	het	Belgisch	standpunt	rond	gendergelijkheid	in	Europa	en	op	internationaal	vlak.	Het	nam	deel	
aan	verschillende	internationale	evenementen,	werkgroepen	en	ontmoetingen	en	leverde	bijdragen	voor	
verschillende	 nationale	 rapporten	 en	 internationale	 opvolgingsprocessen,	 om	 zo	 concrete	 en	 duurzame	
vorderingen	te	kunnen	bewerkstelligen.	

Wij	 hopen	 dat	 het	 lezen	 van	 dit	 verslag	 u	 zal	 inlichten	 over	 de	 werkzaamheden	 van	 het	 Instituut,	 zijn	
filosofie	en	verwezenlijkingen,	en	dat	het	u	een andere kijk	zal	geven	op	het	belang	van	de	gelijkheid	van	
vrouwen	en	mannen.

Michel Pasteel,	Directeur

Vera Claes,	Voorzitster	van	de	Raad	van	Bestuur

symboolprocessen	rond	schrijnende	ongelijkheden	tussen	vrouwen	en	mannen	in	onze	samenleving:	het	
proces	van	een	werkneemster	van	wie	het	contract	niet	werd	verlengd	omwille	van	haar	zwangerschap	
en	het	proces	rond	Sadia	Sheikh,	van	wie	de	ouders,	broer	en	zus	terechtstonden	omdat	ze	haar	hadden	
vermoord	omdat	zij	een	vrouw	was.	

Het	 hele	 jaar	 door	 heeft	 het	 Instituut	 sensibiliseringsacties	 gevoerd,	 persberichten	 verstuurd,	
persconferenties	 georganiseerd,	 studiedagen	 en	 seminaries	 gehouden,	 om	 zoveel	 mogelijk	 de	 blik te 
vestigen	op	de	geslachtsstereotypen	en	de	ongelijkheden	en	discriminaties	die	het	vaststelt	via	studies	of	
via	de	klachten	die	binnenkomen	op	zijn	juridische	dienst.	

Het	Instituut	heeft	ook	als	opdracht	om	op	objectieve	wijze	de	verschillen	tussen	vrouwen	en	mannen	vast	
te	stellen.	Aan	de	hand	van	studies	van	het	Instituut	over	de	loonkloof	en	over	seksisme	kon	in	2011	een	
overzicht	worden	gemaakt	van	de	sociale	gender(on)gelijkheid.	Door	die	wetenschappelijke	blik op onze 
wereld	 te	 richten,	en	door	de	stereotiepe	 rollen	 te	beschrijven	die	worden	verwacht	van	vrouwen	en	
mannen,	kon	het	Instituut	andermaal	de	vinger	op	de	zere	plek	leggen.	

Bovendien	 passen	 de	 door	 het	 Instituut	 bestelde	 studies	 over	 eerwraak,	 partnergeweld,	 gedwongen	
huwelijken	 enz.	 binnen	 het	 kader	 van	 zijn	 opdracht	 als	 coördinator	 van	 het	 Nationaal	 Actieplan	 ter	
bestrijding	van	partnergeweld.	Alle	acties	rond	die	problematiek,	zoals	een	sensibilisering	ter	gelegenheid	
van	25	november	2011,	de	ingezamelde	statistieken	en	de	financiële	steun	aan	projecten	op	het	terrein	
zoals	de	theatervoorstelling	‘Tussentijd’	rond	intrafamiliaal	geweld,	hadden	als	doel	dat	iedereen	die	wordt	
geconfronteerd	met	geweld,	als	slachtoffer,	getuige	of	dader,	niet langer wegkijkt.	

Het	 Instituut	 steunt	 actief	 de	 verschillende	 federale	 overheidsdiensten	 in	 de	 implementatie	 van	 de	
genderdimensie	in	het	beleid	en	in	de	overheidsbudgetten,	ten aanzien van de wet gender mainstreaming.	
Hiertoe	heeft	het	in	2011	een	‘gendertest’	uitgewerkt	voor	de	beleidsmakers,	zodat	deze	in	hun	beleid	
systematisch	aandacht	kunnen	besteden	aan	gelijke	kansen	voor	vrouwen	en	mannen.	Gendergelijkheid	
veronderstelt	ook	dat	mannen	en	vrouwen	evenwichtig	vertegenwoordigd	zijn	 in	raden	van	bestuur,	op	
kandidatenlijsten	voor	de	verkiezingen,	in	het	topmanagement	enz.	Daarom	heeft	het	Instituut	in	2011	de	
regeringsinitiatieven	en	wetten	gesteund	die	streefden	naar	de	invoering	van	tijdelijke	quota.	
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eenmalige	subsidies	toe,	om	de	realisatie	van	projecten	mogelijk	te	maken	en	tezelfdertijd	een	impuls	te	
geven	aan	het	thema	van	de	gendergelijkheid.	

InstellIng van openbaar nut

Het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	is	tevens	een	instelling	van	openbaar	nut.	Het	is	
een	parastatale	overheidsdienst	van	type	B,	waardoor	het	een	adviserende	rol	heeft	ten	opzichte	van	zijn	
voogdijminister.	In	die	hoedanigheid	wordt	meer	bepaald	van	het	Instituut	verwacht	dat	het	de	Algemene	
Beleidsnota	van	de	minister	van	Gelijke	Kansen	opvolgt.	

Als	 instelling	 van	 openbaar	 nut	 moet	 het	 Instituut	 neutraal	 zijn	 en	 de	 onpartijdigheid	 van	 een	 federale	
overheidsdienst	 weerspiegelen,	 en	 gratis	 toegang	 tot	 informatie	 verschaffen.	 De	 informatie	 wordt	 via	
verschillende	kanalen	ter	beschikking	gesteld	van	het	publiek,	zoals	de	website	van	het	Instituut,	publicaties	
en	sensibiliseringscampagnes.	

Het	Instituut	speelt	ook	een	rol	als	katalysator.	Zowel	met	zijn	onderzoeken	als	met	zijn	sensibiliserings-
campagnes	geeft	het	een	impuls	aan	de	bevordering	van	de	gelijkheid	tussen	vrouwen	en	mannen	en	de	strijd	
tegen	discriminatie	en	geeft	het	informatie	door	aan	zijn	partners,	via	de	media.	Die	informatieverstrekking	
versterkt	de	sensibilisering	van	de	publieke	opinie	en	zet	aan	tot	een	mentaliteitsverandering	voor	wat	
betreft	de	gelijkheid	tussen	vrouwen	en	mannen.

Directie

De	 directie	 bestaat	 uit	 een	 directeur(trice)	 en,	 normaal	 gezien,	 een	 adjunct-directeur(trice).	 Zij	 staan	
samen	in	voor	het	dagelijks	bestuur	van	het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen,	zij	leiden	
het	personeel,	organiseren	de	activiteiten	van	de	dienst	en	brengen	tijdens	maandelijkse	vergaderingen	
verslag	uit	over	hun	beheer	aan	de	Raad	van	Bestuur.	De	directie	van	het	Instituut	wordt	waargenomen	
door	Michel	Pasteel,	die	 sinds	20	november	2006	voor	een	periode	van	zes	 jaar	 in	deze	 functie	werd	
benoemd.	De	functie	van	adjunct-directeur(trice)	blijft	nog	steeds	vacant.

raaD van Bestuur

De	 Raad	 van	 Bestuur	 van	 het	 Instituut	 voor	 de	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen	 bestaat	 uit	 14	

2.2. structuur van hEt instituut

GelijkheiDsorGaan en instellinG van openBaar nut

Het	 bijzondere	 aan	 het	 Instituut	 voor	 de	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen	 is	 dat	 het	 tegelijk	 een	
gelijkheidsorgaan	(‘Equality	body’)	en	een	instelling	van	openbaar	nut	is.	Door	dit	‘hybride’	statuut	heeft	
het	dus	een	rol	als	autoriteit	en	is	het	tegelijk	onafhankelijk.

gelIjkheIdsorgaan

Als	gelijkheidsorgaan	geniet	het	Instituut	een	vrijheid	van	handelen	waardoor	het	bijstand	kan	verzekeren	
aan	 slachtoffers	 van	 discriminatie	 gebaseerd	 op	 geslacht,	 onafhankelijke	 studies	 uitvoeren	 in	 verband	
met	discriminaties,	onafhankelijke	rapporten	publiceren	en	aanbevelingen	formuleren	over	alle	kwesties	in	
verband	met	de	gelijkheid	tussen	mannen	en	vrouwen.

Door	zijn	statuut	van	erkend	gelijkheidsorgaan	wordt	het	 Instituut	binnen	Europa	en	ook	 internationaal	
erkend.	 De	 gelijkheidsorganen	 kregen	 van	 de	 lidstaten	 de	 opdracht	 om	 de	 strijd	 aan	 te	 gaan	 tegen	
discriminaties	 gebaseerd	 op	 geslacht,	 de	 verschillende	 actoren	 bij	 te	 staan,	 vragen	 op	 te	 volgen	 en	 de	
publieke	opinie	te	informeren	en	te	sensibiliseren	rond	het	thema	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen.	

De	gelijkheidsorganen	krijgen	geen	duidelijk	bepaalde	richtsnoeren	van	de	 lidstaten,	hebben	zelfbestuur	
en	zijn	financieel	en	politiek	onafhankelijk.	Dankzij	die	onafhankelijkheid	geniet	het	 Instituut	vrijheid	van	
handelen,	waardoor	het	bijvoorbeeld	een	onderzoek	kan	opstarten	zonder	dat	dit	besteld	moet	worden	
door	de	overheid.	

In	 het	 kader	 van	 onderzoeken	 verzamelt	 het	 Instituut	 kwantitatieve	 en	 kwalitatieve	 gegevens,	 die	 het	
onder	meer	mogelijk	maken	om	een	maatschappelijke	trend	te	schetsen	die	via	studies	wordt	doorgegeven	
en	door	de	media	verspreid	wordt.	Door	die	 informerende	rol	hebben	partners	en	burgers	toegang	tot	
de	 instrumenten	 die	 door	 het	 Instituut	 tot	 hun	 beschikking	 worden	 gesteld	 en	 die	 hun	 dagelijks	 werk	
vergemakkelijken.	

Via	 samenwerkingsprotocollen	 onderhoudt	 het	 Instituut	 goede	 relaties	 met	 de	 sociale	 en	 institutionele	
partners,	 met	 het	 verenigingsleven	 en	 met	 de	 bedrijfswereld.	 Het	 Instituut	 kent	 ook	 structurele	 en	
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Het	 Instituut	neemt	deel	aan	de	ontwikkeling	en	verspreiding	van	goede	praktijken	 inzake	de	gelijkheid	
van	vrouwen	en	mannen,	meer	bepaald	via	zijn	publicaties	en	communicatiecampagnes.	Het	heeft	ook	tot	
opdracht	om	studies	en	onderzoeken	inzake	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	uit	te	voeren,	te	steunen	
en	 te	 coördineren.	 Het	 Instituut	 verbindt	 zich	 ertoe	 zijn	 expertise	 en	 alle	 informatie	 en	 documentatie	
voortvloeiend	uit	zijn	studies	en	onderzoeken	ten	dienste	te	stellen	van	het	publiek.	

Op	basis	van	de	objectieve	resultaten	daarvan,	kan	het	Instituut	aanbevelingen	en	adviezen	formuleren	voor	
de	overheid,	voor	privé-instellingen,	voor	sociale	partners	en	andere	betrokken	actoren	met	als	doel	de	huidige	
wetten	en	reglementen	te	verbeteren	en	de	aandacht	te	vestigen	op	lacunes	op	het	vlak	van	de	gelijkheid.	

Bovendien	besteedt	het	Instituut	elk	jaar	een	deel	van	zijn	budget	aan	de	ondersteuning	van	instellingen,	
door	 middel	 van	 structurele	 of	 eenmalige	 subsidies.	 De	 rol	 van	 strategisch,	 financieel,	 coördinerend	
steunpunt	of	ook	van	deskundige,	zowel	voor	nationale	als	 lokale	projecten,	 is	essentieel.	Het	 Instituut	
maakt	er	een	erezaak	van	om	zijn	verschillende	netwerken	te	ontwikkelen	en	om	samen	te	werken	met	
partners	bij	de	projecten	die	onder	zijn	bevoegdheden	vallen.	

Het	 Instituut	 heeft	 ook	 een	 juridische	 opdracht,	 die	 erin	 bestaat	 de	 vragen	 om	 informatie	 en	 klachten	
van	slachtoffers	van	discriminatie	gebaseerd	op	geslacht	of	van	elke	persoon	die	vragen	heeft	over	de	
wetgeving	inzake	gender	te	behandelen.	Het	kan	slachtoffers	steunen	in	hun	gerechtelijke	stappen	voor	
feiten	 die	 onder	 zijn	 bevoegdheden	 vallen,	 en	 neemt	 actief	 deel	 aan	 de	 uitwerking	 van	 wetten	 inzake	
gelijkheid,	meer	bepaald	door	omzetting	van	Europees	en	internationaal	recht	naar	federaal	Belgisch	recht.

 
2.4. pErsonEEl

alGemeen

In	2011	stelde	het	Instituut	38	ambtenaren	en	een	gemandateerde	tewerk.	Dit	komt	overeen	met	36,80	
voltijdse	equivalenten	en	35,80	zonder	de	directie.

De	personeelswijzigingen	in	2011	waren	de	terugkeer	van	een	ambtenaar	die	loopbaanonderbreking	had	
genomen,	de	contractuele	vervanging	van	een	ambtenaar	met	een	missie	bij	de	Europese	Commissie,	de	

stemgerechtigde	leden	en	3	leden	met	een	adviserende	stem	die	door	de	Koning	worden	benoemd,	bij	een	
in	de	ministerraad	overlegd	Koninklijk	Besluit	op	voorstel	van	de	minister	van	Gelijke	Kansen.

De	Raad	van	Bestuur	van	het	Instituut	bepaalt	het	algemeen	beleid	op	voorstel	van	de	directie.	De	directie	
legt	hiertoe	het	strategisch	plan	en	het	personeelsplan	ter	goedkeuring	voor	aan	de	Raad	van	Bestuur.	De	
Raad	van	Bestuur	keurt	eveneens	het	activiteitenverslag	van	het	Instituut	goed.	De	lijst	van	de	effectieve	
leden	van	de	Raad	van	Bestuur	en	hun	plaatsvervangers	is	terug	te	vinden	in	bijlage.

vooGDijminister

Sinds	20	maart	2008	is	mevrouw	Joëlle	Milquet	minister	van	Gelijke	Kansen.	Zij	beschikt	over	een	positief	
injunctierecht	tegenover	het	Instituut.	In	het	kader	van	zijn	wettelijke	opdrachten	heeft	het	Instituut	bovendien	
de	taak	om	de	minister	van	Gelijke	Kansen	te	ondersteunen	bij	de	volgende	opdrachten:	de	voorbereiding	
en	de	uitvoering	van	de	regeringsbeslissingen	op	het	vlak	van	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen;	het	
ondersteunen	van	derden,	op	vraag	van	de	regering	(bijvoorbeeld:	adviesorganen);	het	secretariaat	van	de	
Raad	van	de	Gelijke	Kansen	voor	Mannen	en	Vrouwen	verzekeren;	het	verstrekken	van	advies	en	expertise	
aan	de	voogdijminister	en	aan	de	permanente	vertegenwoordiging	van	België	in	het	kader	van	de	opvolging	
van	de	Europese	beleidslijnen,	desgevallend	met	een	vertegenwoordigende	rol	en,	tot	slot,	bijdragen	tot	de	
nationale	coördinatie	van	de	omzetting	van	de	Europese	wetgeving	en	de	toepassing	van	de	internationale	
wetgeving	inzake	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen.	Het	Instituut	helpt	bij	de	uitvoering	van	de	Algemene	
Beleidsnota	van	de	minister.

 
2.3. opdrachtEn

Het	 Instituut	 voor	 de	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen	 is	 de	 federale	 overheidsinstelling	 (parastatale	
overheidsdienst	type	B)	die	sinds	16	december	2002	wettelijk	bevoegd	is	voor	het	waarborgen	en	bevorderen	
van	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	en	de	bestrijding	van	elke	vorm	van	discriminatie	en	ongelijkheid	op	
basis	van	het	geslacht,	en	dat	door	de	uitwerking	en	uitvoering	van	een	aangepast	wettelijk	kader,	structuren,	
strategieën,	instrumenten	en	aangepaste	acties.	Het	Instituut	streeft	ernaar	om	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	
mannen	te	verankeren	in	de	samenleving,	zodat	ze	zowel	in	de	mentaliteit	van	de	bevolking	als	in	de	praktijk	
een	evidentie	wordt.
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Van	 de	 72	 gevolgde	 opleidingen	 werden	 er	 24	 verstrekt	 door	 het	 OFO	 (Opleidingsinstituut	 van	 de	
Federale	 Overheid),	 andere	 werden	 gegeven	 door	 verschillende	 organisaties,	 of	 door	 het	 Instituut	 zelf.	
Dit	organiseert	soms	zelf	opleidingen	op	maat,	zoals	de	opleiding	‘Het	schrijven	van	toespraken’	die	begin	
2011	werd	gevolgd	door	de	Franstalige	medewerkers/medewerksters	van	niveau	A	en	B.

De	personeelsleden	konden	ook	gecertificeerde	opleidingen	volgen.	Deze	laatste	worden	altijd	afgesloten	
met	 een	 evaluatie	 van	 de	 verworven	 kennis,	 knowhow	 en	 bekwaamheid.	 Slagen	 voor	 een	 dergelijke	
opleiding	 geeft	 recht	 op	 een	 jaarlijkse	 premie.	 In	 2011	 hebben	 zes	 medewerkers	 een	 gecertificeerde	
opleiding	gevolgd.	

externe activiteiten van De personeelsleDen

De	medewerkers	van	het	Instituut,	evenals	de	directeur,	nemen	regelmatig	deel	als	deskundige,	spreker	of	
deelnemer	aan	colloquia,	studiedagen,	seminaries	enz.,	om	hun	expertise	bij	te	dragen	en	hun	kennis	over	
de	thema’s	van	het	Instituut	te	verdiepen.	Het	Instituut	heeft	ook	herhaaldelijk,	op	vraag	van	de	Senaat,	
gezeteld	in	adviescommissies.	

leeftIjdspIramIde van de leden van het InstItuut volgens statuut In 2011

De	contractuele	medewerkers	zijn	hoofdzakelijk	jongeren	tussen	21	en	30,	dit	is	voor	een	groot	deel	toe	
te	schrijven	aan	de	startbaanovereenkomsten.	

GevolGDe opleiDinGen

Het	Instituut	spoort	zijn	personeel	aan	om	regelmatig	opleidingen	te	volgen.	Dankzij	dit	interne	beleid	kan	
het	Instituut	het	expertiseniveau	van	zijn	personeel	op	peil	houden.	

Personen	die	stage	lopen	en	die	als	statutair	in	dienst	werden	genomen,	moeten	een	opleidingsprogramma	
volgen	dat	is	aangepast	aan	hun	functie	en	hun	behoeften.	

Van	 de	 38	 medewerkers	 volgden	 er	 24	 een	 opleiding	 in	 2011.	 Dat	 was	 goed	 voor	 een	 totaal	 van	 72	
opleidingen	en	153	opleidingsdagen.	15	medewerkers	waren	van	niveau	A,	7	van	niveau	B	en	2	van	niveau	C.
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Van	25	april	tot	5	juni	kreeg	het	Instituut	de	hulp	van	een	studente	van	de	Hogeschool	Gent,	in	het	kader	
van	haar	stage	van	het	laatste	jaar	Bachelor	in	overheidsmanagement	en	administratieve	wetenschappen.	
Deze	stagiaire	werd	opgenomen	in	de	cel	gender mainstreaming,	waar	zij	een	studie	heeft	gemaakt	over	de	
integratie	van	het	genderperspectief	in	de	gunningsprocedures	voor	overheidsopdrachten.

Van	20	april	tot	1	juli	ontving	het	Instituut	een	Servische	ambtenaar	gespecialiseerd	in	genderkwesties.	
Deze	stage	vond	plaats	in	het	kader	van	een	Europees	beursprogramma	bestemd	voor	jonge	ambtenaren	
uit	de	Balkanlanden	om	excellence	en	leadership	in	bestuur	te	ondersteunen.

Een	van	de	doelstellingen	van	haar	stage	was	de	organisatie	van	een	seminarie	voor	Servische	ambtenaren	
bij	de	actoren	van	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	gevestigd	 in	Brussel	(op	Belgisch	en	op	Europees	
niveau).	Zij	werkte	ook	mee	aan	de	opvolging	van	het	dossier	gender mainstreaming	bij	het	Instituut	(met	
name	de	uitwisseling	van	goede	Europese	praktijken).

 
2.5. budGEt

Het	Instituut	beschikt	over	een	jaarlijks	budget	dat	voornamelijk	bestaat	uit	een	dotatie,	uitgetrokken	op	
de	begroting	van	de	FOD	Werkgelegenheid,	Arbeid	en	Sociaal	Overleg.

In	 2011	 kreeg	 het	 Instituut	 een	 dotatie	 van	 4.722.000	 euro	 (maar	 25.000	 meer	 dan	 in	 2010	 en	 dit	
ondanks	de	bijkomende	stijging	van	missies).	Net	als	alle	andere	overheidsdiensten	moest	ook	het	Instituut	
besparen.

Het	Instituut	ontvangt	ook	een	eenmalige	subsidie	van	100.000	euro	van	de	Nationale	Loterij.	

Het	Instituut	ontvangt	elk	jaar	nog	andere	vormen	van	inkomsten	en	het	beheert	verschillende	interfederale	
fondsen.	 Zo	 werd	 begin	 2009	 een	 samenwerkingsprotocol	 uitgewerkt	 met	 respectievelijk	 de	 Franse	
Gemeenschap	en	het	Waals	Gewest	met	betrekking	tot	sensibilisering	en	informatie	en	bemiddeling	inzake	
genderdiscriminatie.	Het	Instituut	wordt	daarin	aangeduid	als	de	instelling	die	de	gelijkheid	moet	bevorderen	
inzake	discriminatie	op	grond	van	het	geslacht	voor	de	materies	onder	hun	bevoegdheid.	Dit	betekent	dat	
slachtoffers	van	dit	type	discriminatie	zich	kunnen	wenden	tot	het	Instituut.	

stuDenten en staGiairs

Elk	jaar	tijdens	de	zomervakantie	neemt	het	Instituut	studenten	aan	(een	Franstalige	en	een	Nederlandstalige)	
voor	studentenjobs.	Zij	worden	ingezet	bij	het	klasseren,	coderen	en	updaten	van	de	databanken.	Verder	
geven	zij	administratieve	ondersteuning	tijdens	de	vakantieperiode.

Verder	doen	studenten	in	het	kader	van	hun	universitaire	opleiding	geregeld	aanvragen	om	stage	te	kunnen	
lopen	 in	 het	 Instituut.	 Al	 die	 aanvragen	 worden	 afzonderlijk	 geëvalueerd	 en	 bij	 aanvaarding	 wordt	 de	
stagiair(e)	begeleid	door	een	van	onze	personeelsleden.

Tussen	7	februari	en	22	april	kreeg	het	 Instituut	de	hulp	van	een	studente	 ingeschreven	 in	een	Master	
2	 in	 Toegepaste	 Communicatie	 specialisatie	 Public	 Relations,	 met	 een	 specialisatie	 in	 Communicatie	 en	
Europese	Zaken	aan	het	Institut	des	Hautes	Etudes	des	Comunications	Sociales	(IHECS).

Tijdens	haar	stage	stond	zij	mee	in	voor	de	dagelijkse	taken	van	de	cel	communicatie	en	heeft	zij	verschillende	
mededelingen	gerealiseerd	voor	een	aantal	partners	van	het	 Instituut.	Ook	heeft	zij	een	project	van	de	
cel	communicatie	voltooid,	met	name	de	opstelling	van	thematische	steekkaarten	van	alle	onderwerpen	
waar	het	Instituut	zich	mee	bezighoudt.	De	steekkaarten	geven	een	samenvatting	van	de	informatie	in	de	
studies	en	publicaties	van	het	Instituut.

Tussen	1	maart	en	31	mei	werkte	een	studente	in	de	juridische	cel	van	het	Instituut	in	het	kader	van	haar	
laatstejaarsstage	voor	een	Master	Europees	beleid	aan	de	universiteit	van	Rennes.	 In	2010	had	zij	aan	
de	Vrije	Universiteit	Brussel	al	een	Master	in	de	politieke	wetenschappen	behaald,	richting	‘internationale	
relaties’.	

Tijdens	haar	stage	werkte	zij	in	de	juridische	cel.	Zij	heeft:	

-		een	analyse	gemaakt	van	de	 informatievragen	en	 individuele	klachten	over	discriminatie	op	basis	van	
geslacht	en	de	juridische	onderzoeken	die	in	dat	kader	werden	gevoerd;	

-	deelgenomen	aan	externe	vergaderingen	met	verschillende	partners	van	het	Instituut;	
-	deelgenomen	aan	seminaries;
-	bijgedragen	tot	de	uitwerking	van	verschillende	aanbevelingen	van	het	Instituut.	
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BuDGettaire evolutie

evolutIe van het begrotIngsjaar In duIzenden euro

Begrotingsjaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lonen	en	andere	
personeelsuitgaven

1050 1315 1419 1636 1874 2117 2150 2428

Werkings-	en	
communicatiekosten

227 274 250 173 365 308 233 283

Structurele	subsidies 1621 1341 1261 1620 1717 1698 1742 1701
Projecten	en	overeenkomsten 798 1141 1085 1378 962 945 1520 853
Investeringen 275 35 119 6 33 5 51 10
TOTAAL 3971 4106 4134 4813 4951 5073 5696 5275

Hiervoor	 ontving	 het	 Instituut	 overigens	 65.000	 euro	 aan	 specifieke	 middelen	 van	 het	 Waals	 Gewest	
en	33.500	euro	van	de	Franse	Gemeenschap	waarmee	het	deze	 taken	kon	uitvoeren.	Deze	subsidie	 is	
zichtbaar	en	afzonderlijk	in	de	budgetten	toegerekend.

BeGrotinGsanalyse

Zoals	 de	 inleiding	 aantoont,	 heeft	 het	 Instituut	 geen	 aanvullende	 structurele	 dotatie	 ontvangen	 en	
kon	 het,	 ondanks	 de	 voorziene	 richtlijnen,	 niet	 besparen	 op	 het	 personeelsbestand.	 De	 werkings-	 en	
personeelskosten	nemen	nog	steeds	de	grootste	hap	uit	het	budget.	Hierdoor	verkleint	elk	jaar	de	marge	
voor	uitgaven	voor	specifieke	(inhoudelijke)	missies;	en	dit	ondanks	het	feit	dat	het	Instituut	elk	jaar	extra	
opdrachten	krijgt	toegewezen.

Aangezien	er	 in	2011	ondanks	alles	toch	bespaard	moest	worden	op	de	personeelsuitgaven,	heeft	het	
Instituut	 zijn	 volledig	 personeelsplan	 met	 de	 voorziene	 noodzakelijke	 bijkomende	 aanwervingen	 niet	
uitgevoerd.	 Hierdoor	 werd	 de	 budgettaire	 ruimte	 voor	 rekrutering	 of	 vervanging	 van	 personeel	 fors	
beperkt.	

Verder	zijn	er	kosten	voor	gecertificeerde	opleidingen	en	het	sectoraal	akkoord	bijgekomen.3	 In	dit	 licht	
werd	er	bovenop	de	federale	dotatie	een	aanvullende	dotatie	gevraagd	om	de	onkosten	voor	het	sectoraal	
akkoord	en	de	gecertificeerde	opleidingen	gedeeltelijk	te	dekken,	maar	deze	vraag	is	net	als	andere	jaren	
zonder	gevolg	gebleven.	

3 Indien nodig kan het Instituut voor de uitgaven inzake gecertificeerde opleidingen wel gebruik maken van een specifiek fonds.
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Budget 2010  Budget 2011
In 000’ 

euro’s % In 000’ 
euro’s % UITGAVEN

2.150 42% 2.428 46% Personeelsuitgaven	

233 4% 283 5%
Lopende	kosten		
(verzekeringen,	kosten	voor	gebouwen,	kantoorbenodigdheden,	
opleiding	en	documentatie,	reis-	en	verblijfskosten)

1.746 34% 1.701 33% Steun	aan	andere	organisaties	die	ijveren	voor	gelijkheid	
van	vrouwen	en	mannen

961 19% 853 16% Specifieke	uitgaven	voor	de	basisopdracht
51 1% 10 0.2% Investeringen

5.141 100% 5.275 100% TOTALE UITGAVEN 

Gender budGetinG

Het	Instituut	heeft	conform	de	verplichtingen	van	de	wet	gender mainstreaming	het	principe	van gender 
budgeting	toegepast	op	zijn	begroting	2011.	

 
2.6. MaatschappElijkE vErantwoordElijkhEid van dE orGanisatiE

WaarDen

Het	 Instituut	 streeft	 zeven	 waarden	 na:	 engagement,	 integriteit,	 openheid,	 samenwerking,	 respect,	
gelijkheid	en	professionalisme.	

In	2011	heeft	de	cel	communicatie	erop	toegezien	dat	die	waarden	werden	geïntegreerd	in	de	strategieën	
voor	 externe	 en	 interne	 communicatie.	 Op	 dezelfde	 wijze	 stemmen	 alle	 interne	 evenementen	 voor	
personeelsleden	overeen	met	die	waarden	zodat	ze	de	bedrijfscultuur	van	het	Instituut	helpen	versterken.	

interne controle

In	2011	heeft	het	Instituut	zijn	initiatieven	op	het	vlak	van	interne	controle	verder	verfijnd.	Zowel	bij	de	
engagementen	als	bij	de	opvolging	van	het	budget	vond	er	een	verfijndere	controle	plaats	en	werden	de	
processen	verder	in	detail	uitgediept.

externe controle

In	2011	heeft	het	Rekenhof	zijn	controle	van	de	begroting	2009-2010	afgerond	en	een	evaluatierapport	
overgemaakt.

BeDrijfsrevisor

In	2011	heeft	de	bedrijfsrevisor	de	rekeningen	van	het	Instituut	gecontroleerd	en	een	positief	advies	gegeven.	
Verder	heeft	het	Instituut	voor	verschillende	dossiers	bijkomend	advies	gevraagd	aan	zijn	bedrijfsrevisor.

jaarrekeninGen

In	 2011	 was	 33%	 van	 de	 inkomsten	 van	 het	 Instituut	 bestemd	 voor	 de	 ondersteuning	 van	 andere	
organisaties	die	actief	zijn	op	het	vlak	van	gelijke	kansen	voor	vrouwen	en	mannen.	Slechts	16%	van	de	
begrotingsuitgaven	werd	gebruikt	voor	eigen	projecten	en	acties.	Dit	betekent	een	vermindering	met	2%	
van	het	budget	dat	het	Instituut	aanwendt	voor	zijn	basisopdracht	ten	opzichte	van	het	budget	van	2010.	
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De	samenwerking	met	de	FOD	Werkgelegenheid,	waar	het	Instituut	lokalen	mee	deelt,	wordt	voortgezet.	
Het	 Instituut	nam	actief	deel	 aan	 ‘Discovery	day’,	 een	kennismakingsdag	die	de	FOD	Werkgelegenheid	
organiseert	voor	al	haar	personeel.	Op	die	dag	stelde	het	 Instituut	zijn	diensten	en	opdrachten	voor	en	
deelde	het	publicaties	en	T-shirts	uit	om	te	sensibiliseren	voor	de	strijd	tegen	partnergeweld.

Bovendien	 nam	 het	 Instituut	 actief	 deel	 aan	 verschillende	 begeleidingscomités	 voor	 projecten	 van	 het	
Europees	 Sociaal	 Fonds:	 gedragscode	 voor	 bedrijven	 (HR	 instrument	 gebaseerd	 op	 het	 welzijn	 op	 het	
werk),	 weer	 aan	 het	 werk	 na	 een	 lange	 afwezigheid,	 intern	 communicatiebeleid	 in	 een	 periode	 van	
herstructurering,	preventie	van	musculo-skeletale	aandoeningen	op	het	werk,	preventie	van	psychosociale	
risico’s	op	het	werk,	evaluatie	van	de	sensibiliseringsacties	in	de	OCMW’s	enz.

Op	 dezelfde	 wijze	 is	 leeftijd	 nooit	 een	 criterium	 bij	 de	 aanwerving	 van	 een	 kandidaat,	 behalve	 dan	 in	
het	kader	van	de	startbaanovereenkomsten	waar	het	Instituut	de	criteria	die	worden	opgelegd	door	de	
overeenkomst	moet	naleven	en	alleen	mensen	jonger	dan	26	mag	aanwerven.	

Welzijn op het Werk, veiliGheiD, GezonDheiD en sociale DialooG

In	2011	zijn	er	twee	vergaderingen	van	het	Basisoverlegcomité	geweest,	maar	het	dient	opgemerkt	te	
worden	dat	kwesties	in	verband	met	welzijn	op	het	werk,	veiligheid,	gezondheid	en	sociale	dialoog	deel	
uitmaken	van	de	dagelijkse	werking	van	het	Instituut.	Het	preventieplan	2011	(algemeen	plan	2008-2012)	
werd	voorgelegd	en	goedgekeurd.	De	twee	vertrouwenspersonen	van	het	Instituut	hebben	deelgenomen	
aan	de	vergaderingen	van	het	netwerk	van	vertrouwenspersonen	opgericht	door	Empreva.

De	 terugkerende	 problemen	 in	 verband	 met	 de	 warmte,	 droogte	 of	 lichtsterkte	 in	 de	 lokalen	 werden	
behandeld	door	en	met	de	FOD	Werkgelegenheid,	Arbeid	en	Sociaal	Overleg,	de	Regie	der	Gebouwen	en	
het	gebouw	Eurostation.

De	meeste	energie	werd	echter	positief	aangewend:	 teambuilding,	 teamvergaderingen,	combinatie	van	
werk	en	privéleven	via	flexibele	uurroosters,	kinderopvang	in	de	schoolvakanties	enz.	Gezien	de	grootte	
van	het	team	vereist	dit	punt	de	deelname	aan	een	nabijgelegen	gemeenschappelijke	structuur.	

In	 het	 laatste	 kwartaal	 van	 2011	 heeft	 het	 Instituut,	 in	 het	 kader	 van	 de	 voorbereiding	 van	 de	
sociale	 verkiezingen	 van	 mei	 2012	 en	 op	 verzoek	 van	 de	 Directie	 Humanisering	 van	 de	 Arbeid	 (FOD	
Werkgelegenheid,	 Arbeid	 en	 Sociaal	 Overleg),	 meegewerkt	 aan	 de	 lancering	 van	 de	 campagne	 ‘Maar	
waarom	die	snor?’.	Die	campagne	wil	op	een	humoristische	wijze	alle	vrouwen	(en	ook	mannen)	uit	de	
bedrijfswereld	bereiken.	De	snor	is	een	knipoog	naar	het	feit	dat	men	niet	noodzakelijk	een	man	moet	zijn	
om	iets	te	zeggen	te	hebben	en	deel	uit	te	maken	van	een	ondernemingsraad	of	een	comité	voor	preventie	
en	bescherming	op	het	werk.
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Protocol met de Federatie Wallonië-Brussel 

Voor	wat	het	protocol	met	de	Federatie	Wallonië-Brussel	betreft,	tonen	de	individuele	dossiers	die	werden	
behandeld	 in	het	kader	van	de	communautaire	bevoegdheden	aan	dat	de	meeste	meldingen	die	bij	het	
Instituut	binnenkwamen	verband	hielden	met	de	sector	onderwijs,	goed	voor	54%	van	de	dossiers.	

In	2011	werden	ook	een	aantal	opleidingen	en	informatievergaderingen	rond	het	antidiscriminatiebesluit	
voortgezet.	

Omdat	 het	 besluit	 van	 12	 december	 2008	 een	 algemene	 bescherming	 biedt	 in	 alle	 domeinen	 van	 de	
communautaire	 bevoegdheden	 op	 basis	 van	 alle	 beschermde	 criteria,	 werden	 alle	 opleidingen	 en	
informatievergaderingen	 gezamenlijk	 uitgewerkt	 en	 gegeven	 door	 het	 Instituut	 en	 het	 Centrum	 voor	
gelijkheid	van	kansen	en	voor	racismebestrijding,	onder	de	coördinatie	van	de	Direction	Egalité	des	chances	
van	het	ministerie	van	de	Federatie	Wallonië-Brussel.	

Zo	werden	de	diensten	van	de	Ombudsman	van	de	Federatie	Wallonië-Brussel,	de	schooldirecteurs	en	de	
dienst	Assistance	Ecole	geïnformeerd	over	het	antidiscriminatiebesluit,	het	toepassingsgebied	ervan	en	de	
rechtsmiddelen	die	deze	voorziening	biedt.	

Algemeen	is	gebleken	dat	heel	wat	actoren	moesten	worden	opgeleid	en	dat	de	middelen	beperkt	waren.	
Daarom	hebben	zowel	de	Direction	Egalité	des	chances	als	het	Instituut	en	het	Centrum	in	de	loop	van	het	
jaar	hun	werk	herzien.	In	die	zin	werden	de	eerste	contacten	gelegd	met	de	Ecole	d’Administration	Publique	
(Openbare	 Bestuursschool)	 en	 met	 het	 Instituut	 voor	 de	 opleiding	 tijdens	 de	 loopbaan	 om	 de	 kwestie	
discriminatie	te	integreren	in	hun	opleidingsmodules.	

Vanuit	hun	opdracht	om	aanbevelingen	te	doen,	hebben	het	 Instituut	en	de	dienst	van	de	Ombudsman	
van	de	Federatie	Wallonië-Brussel	een	aanbeveling	uitgewerkt	over	de	discriminerende	gevolgen	van	de	
reglementering	en	praktijken	inzake	een	verandering	van	de	voornaam	op	documenten,	diploma’s	en	andere	
bewijsstukken,	bij	de	verschillende	onderwijsniveaus	in	de	Federatie	Wallonië-Brussel.	

Die	aanbeveling	kwam	er	na	dossiers	die	waren	ingediend	door	transgenders	die	werden	geconfronteerd	
met	 heel	 wat	 problemen	 bij	 het	 verkrijgen	 van	 documenten	 met	 hun	 nieuwe	 voornaam	 en	 geslacht.	

Zo	 deden	 twee	 leden	 van	 het	 Instituut	 in	 januari	 2011	 een	 tussenkomst	 in	 de	 Kamer	 van	
volksvertegenwoordigers,	over	de	aanwezigheid	van	vrouwen	in	de	beslissingsorganen	van	commerciële	
ondernemingen	 en	 overheidsbedrijven.	 Twee	 andere	 leden	 werden	 verzocht	 om	 in	 november	 het	
activiteitenverslag	van	het	Instituut	voor	te	stellen	aan	het	Adviescomité	voor	gelijke	kansen	van	de	Senaat.	
Tot	slot	werd	het	Instituut	uitgenodigd	om	zijn	acties	voor	te	stellen	in	het	kader	van	de	internationale	dag	
tegen	geweld	op	vrouwen	op	25	november.	

De	directeur	van	het	Instituut	zette	in	2011	zijn	mandaat	in	de	abortuscommissie	in	de	Senaat	voort	en	
nam	in	die	hoedanigheid	deel	aan	verschillende	vergaderingen.	De	abortuscommissie	(opgericht	door	de	
wet	van	13	augustus	1990)	heeft	tot	doel	de	toepassing	van	de	abortuswet	te	evalueren	en	stelt	ook	een	
jaarverslag	op.

gefedereerde entIteIten 

De	Richtlijnen	2001/113	(goederen	en	diensten)	en	2006/54	(herschikking)	leggen	aan	de	lidstaten	van	
de	Europese	Unie	op	om	een	orgaan	voor	de	bevordering	van	gelijke	behandeling	te	voorzien,	met	als	taak:	

-	onafhankelijke	hulp	te	verlenen	aan	slachtoffers	van	discriminatie;	
-	onafhankelijke	studies	uit	te	voeren;
-	onafhankelijke	rapporten	te	publiceren	en	aanbevelingen	aan	de	overheid	te	doen.	

In	het	kader	van	de	omzetting	van	die	richtlijnen	richtte	de	federale	staat	het	Instituut	voor	de	gelijkheid	
van	vrouwen	en	mannen	op	(wet	van	16	december	2002)	om	die	opdrachten	te	vervullen.	Omdat	België	
een	 land	 is	 waar	 alle	 bevoegdheden	 verdeeld	 zijn	 over	 de	 federale	 overheid,	 de	 gemeenschappen	 en	
gewesten,	werd	het	actieterrein	van	het	Instituut	met	twee	protocollen	uitgebreid	tot	de	uitvoering	van	
voornoemde	opdrachten	in	het	kader	van	de	antidiscriminatiebesluiten	van	12	december	2008	voor	de	
Federatie	Wallonië-Brussel	4	en	van	6	november	2008	voor	Wallonië.

In	2011	heeft	het	Instituut	zijn	samenwerking	met	deze	deelstaten	voortgezet.	

4 De benaming ‘Federatie Wallonië-Brussel’ wordt gebruikt sinds het voorstel van resolutie betreffende die benaming in de mededelin-
gen van de Franse Gemeenschap, aangenomen door het parlement van de Franse Gemeenschap op 25 mei 2011.
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Protocol met Wallonië 

Wallonië	 heeft	 de	 strijd	 tegen	 discriminatie	 helemaal	 bovenaan	 zijn	 prioriteitenlijst	 geplaatst.	 Door	 het	
decreet	van	6	november	2008	ter	bestrijding	van	bepaalde	vormen	van	discriminatie	kon	het	 federale	
rechtsmiddel	ter	bestrijding	van	discriminatie	worden	omgezet	naar	Waals	recht.

Voor	de	uitvoering	van	dit	decreet	heeft	de	Waalse	regering	twee	samenwerkingsprotocollen	ondertekend,	
een	met	het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	en	een	met	het	Centrum	voor	gelijkheid	van	
kansen	en	voor	racismebestrijding.	Zo	trekken	sinds	2009	het	Instituut	en	het	Centrum,	in	samenwerking	
met	de	terreinactoren,	het	gewest	rond	om	de	grote	principes	van	de	bestrijding	van	discriminatie	in	de	
praktijk	te	brengen.

De	klachten	in	het	kader	van	de	regionale	bevoegdheden	die	binnenkomen	bij	het	Instituut	vertegenwoordigen	
43,5%	van	alle	dossiers	die	worden	behandeld	in	het	kader	van	de	protocollen.	

60%	van	alle	regionale	klachten	gaat	over	arbeidsrelaties.	

In	 die	 context	 is	 de	 gemeente	 een	 onmisbare	 speler,	 omwille	 van	 haar	 nabijheid	 tot	 de	 burger	 en	 haar	
bevoegdheden	die	ingrijpen	op	het	dagelijks	leven	van	de	bevolking.	Om	die	redenen	is	de	gemeente	het	
ideale	terrein	om	discriminaties	vast	te	stellen,	en	zijn	het	ook	de	gemeenten	die	mensen	kunnen	informeren	
en	eventuele	slachtoffers	doorverwijzen	of	begeleiden.

Bijgevolg	werd	in	2011	vooral	samengewerkt	met	de	gemeenten.	

In	 de	 context	 van	 de	 protocollen	 met	 Wallonië	 heeft	 het	 Centrum	 samen	 met	 het	 Instituut	 een	 studie	
opgestart.	 Die	 studie	 had	 uiteenlopende	 bedoelingen.	 De	 belangrijkste	 waren	 om	 vast	 te	 stellen	 hoe	
gemeenteambtenaren	discriminatie	objectief	en	subjectief	waarnamen	en	hoe	zij	ermee	omgingen.	

Voor	de	studie	werden	zes	criteria	geselecteerd,	waaronder	het	geslacht,	wat	de	aanwezigheid	van	het	
Instituut	in	de	begeleiding	van	het	project	rechtvaardigt.	De	resultaten	van	dit	project	werden	voorgesteld	
op	een	seminarie	op	28	november	2011.	

Concreet	zagen	deze	transgenders	zich	gedwongen	tot	een	‘coming	out’	5	telkens	wanneer	ze	hun	diploma	
dienden	voor	te	leggen.	De	aanbeveling	werd	begin	maart	2012	verzonden	naar	de	bevoegde	ministers	
en	instanties.

Daarnaast	 heeft	 het	 Instituut	 ook,	 samen	 met	 het	 Centrum	 voor	 gelijkheid	 van	 kansen	 en	 voor	
racismebestrijding	en	de	algemeen	afgevaardigde	voor	de	rechten	van	het	kind,	aanbevelingen	opgesteld	
voor	de	opstelling	van	toelatingsvoorwaarden	voor	kinderopvang	in	de	Federatie	Wallonië-Brussel,	waarbij	
het	principe	van	niet-discriminatie	moet	worden	nageleefd.	Krachtens	de	huidige	reglementering	6	mogen	
kinderopvangcentra	bij	de	inschrijving	van	kinderen	voorrang	verlenen	aan	kinderen	waarvan	minstens	een	
van	beide	ouders	werkt;	ze	zijn	overigens	ook	vrij	om	een	inschrijving	te	weigeren	indien	dat	in	tegenspraak	
is	met	hun	reglement	of	hun	inrichtingsplan	en	kunnen	dus	een	aanvraag	van	een	werkloze	alleenstaande	
ouder	weigeren	wanneer	die	in	tegenspraak	is	met	hun	reglement	of	inrichtingsplan.	

Dergelijke	voorwaarden	vormen	vooral	een	probleem	voor	alleenstaande	moeders	die	zo	al	kwetsbaar	zijn	
op	de	arbeidsmarkt.

Omdat	het	merendeel	van	de	eenoudergezinnen	 in	Brussel	bestaat	uit	vrouwen	die	alleen	een	of	meer	
kinderen	opvoeden,	is	een	dergelijk	beleid	onrechtstreeks	discriminerend	voor	die	vrouwen.	Die	aanbeveling	
werd	ook	in	maart	2012	verzonden	aan	de	bevoegde	personen.

5  De coming out, een verkorting van de uitdrukking ‘coming out of the closet’, verwijst voornamelijk naar het vrijwillig aankondigen van 
een seksuele geaardheid of een geslachtsidentiteit.

6 Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003.
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WerknemersorganIsatIes

Het	Instituut	heeft	het	hele	jaar	door	nauw	samengewerkt	met	de	sociale	partners.	Dit	zijn	bevoorrechte	
vertegenwoordigers	van	de	rechten	van	werknemers	en	de	gesprekspartners	bij	uitstek	tussen	werknemers	
en	werkgevers.	Het	is	belangrijk	dat	zij	de	genderdimensie	integreren	in	hun	dagelijks	werk.	

Net	 als	 elk	 jaar	 sinds	 september	 2004,	 toen	 de	 vakbonden	 het	 charter	 gender mainstreaming	 hebben	
ondertekend,	 heeft	 het	 Instituut	 de	 vakbonden	 samengebracht	 om	 hen	 te	 ondersteunen	 bij	 hun	 zelf-
evaluatie.

Het	Instituut	ziet	erop	toe	dat	ze	gesteund	worden	in	hun	stappen	om	werknemers	of	werkneemsters	die	
gediscrimineerd	worden	op	basis	van	geslacht	 te	beschermen,	of	om	de	werkgevers	bewust	 te	maken	
van	ongelijkheden	in	de	behandeling	van	mannen	en	vrouwen	in	de	bedrijfswereld.	Het	Instituut	geeft	dus	
regelmatig	advies	en	informatie	over	de	bestaande	wetgeving	en	de	mogelijke	rechtsmiddelen.	

Bovendien	 heeft	 het	 Instituut	 in	 de	 loop	 van	 2011	 de	 studie	 De ervaringen van werknemers met 
vaderschapsverlof in België	en	de	aanbevelingen	binnen	de	vakbondsorganisaties	voorgesteld,	die	meer	
en	meer	 inzien	dat	het	belangrijk	 is	om	de	arbeidswereld	te	sensibiliseren	voor	ouderschapsverlof	voor	
mannen.

feDerale en parastatale overheiDsDiensten

Sinds	vele	 jaren	werkt	het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	samen	met	alle	federale	
overheidsdiensten	 en	 programmatorische	 federale	 overheidsdiensten.	 Zo	 kon	 het	 Instituut	 in	 2011	
rekenen	op	de	medewerking	van	de	FOD	Economie,	de	FOD	Werkgelegenheid,	Arbeid	en	Sociaal	Overleg,	
de	 FOD	 Personeel	 en	 Organisatie,	 de	 FOD	 Sociale	 Zekerheid,	 de	 FOD	 Justitie,	 de	 FOD	 Buitenlandse	
Zaken,	 de	 FOD	 Volksgezondheid,	 de	 FOD	 Binnenlandse	 Zaken,	 het	 Ministerie	 van	 Defensie,	 de	 POD	
Federaal	 Wetenschapsbeleid,	 de	 POD	 Maatschappelijke	 Integratie,	 de	 POD	 Duurzame	 Ontwikkeling,	
de	 Rijksdienst	 voor	 Arbeidsvoorziening,	 het	 Wetenschappelijk	 Instituut	 Volksgezondheid,	 het	 Belgisch	
Instituut	voor	de	Verkeersveiligheid,	de	Rijksdienst	voor	Pensioenen,	de	Nationale	Bank	van	België,	het	
Commissariaat-generaal	voor	de	Vluchtelingen	en	de	Staatlozen,	het	Federaal	Planbureau,	het	Agentschap	

Onder	‘adviesorganen’	moet	worden	verstaan	alle	raden,	commissies,	comités,	werkgroepen	of	gelijk	welk	
ander	bij	wet	of	besluit	in	het	leven	geroepen	orgaan	met	als	belangrijkste	bevoegdheid	het	uitbrengen	van	
adviezen	voor	de	wetgevende	kamers	of	de	ministers.

In	februari	2010	werden	twee	Koninklijke	Besluiten	aangenomen	en	gepubliceerd	in	het	Belgisch	Staatsblad	
om	 de	 commissie	 daadwerkelijk	 op	 te	 richten.	 Zij	 zal	 advies	 geven	 in	 verband	 met	 de	 bevordering	van	
de	 evenwichtige	 aanwezigheid	 van	 mannen	 en	 vrouwen	 in	 adviesorganen,	 wat	 meer	 bepaald	 inhoudt	
dat	 de	 commissie	 wordt	 geraadpleegd	 bij	 de	 opstelling	 van	 de	 lijst	 met	 adviesorganen	 die	 onder	 het	
toepassingsgebied	van	de	wet	van	20	juli	1990	vallen,	bij	de	aanvragen	tot	afwijking	die	worden	ingediend	
voor	de	organen	die	niet	aan	de	regel	van	evenwichtige	samenstelling	kunnen	beantwoorden	of	ook	bij	
de	uitsluiting	van	organen	van	het	toepassingsgebied	van	de	wet	omwille	van	functionele	redenen	of	om	
redenen	die	verband	houden	met	hun	specifieke	aard.

In	 de	 loop	 van	 2012	 zal	 een	 ministerieel	 besluit	 worden	 opgesteld	 om	 de	 leden	 van	 de	 Commissie	 te	
benoemen.

Krachtens	artikel	2bis,	§	2	van	de	wet,	kan,	in	geval	van	onmogelijkheid	om	te	voldoen	aan	de	voorwaarde	
van	tweederde	leden	van	hetzelfde	geslacht,	de	ministerraad	aan	de	minister	belast	met	de	gelijkheid	van	
kansen	toelaten	om	een	individuele	afwijking	toe	te	staan,	geldig	voor	een	hernieuwbaar	jaar,	op	advies	van	
de	ad	hoc	commissie.	Aangezien	die	commissie	tot	op	heden	nog	niet	is	opgericht,	heeft	de	ministerraad	
tot	nu	toe	rechtstreeks	de	nodige	afwijkingen	aangenomen,	het	laatst	in	2011.

samenWerkinG met BelanGrijke actoren op het vlak van Gelijke 
BehanDelinG op feDeraal niveau

Centrum voor gelIjkheId van kansen en voor raCIsmebestrIjdIng 

Het	 Instituut	 heeft	 voort	 nauw	 samengewerkt	 met	 het	 Centrum	 voor	 gelijkheid	 van	 kansen	 en	 voor	
racismebestrijding,	meer	bepaald	in	het	kader	van	de	samenwerkingsprotocollen	met	het	Waals	Gewest	en	
met	de	Federatie	Wallonië-Brussel.7

7 Cf. 3.1.2.2 Gefedereerde entiteiten.
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3.2. nEtwErkEn

Een	 stevig	 netwerk	 is	 belangrijk	 voor	 elk	 bedrijf	 en	 elk	 individu.	 Dankzij	 een	 netwerk	 wordt	 expertise	
gevaloriseerd,	krijgen	een	merk	en	de	eigen	sterke	punten	meer	zichtbaarheid	en	kan	men	zich	integreren	
in	een	soms	vijandige	omgeving.	

Om	die	redenen	heeft	het	Instituut	van	bij	de	oprichting	verschillende	netwerken	uitgebouwd,	zowel	voor	
zijn	interne	deskundigen	als	voor	de	vrouwen	en	mannen,	zodat	zij	hier	optimaal	gebruik	van	kunnen	maken	
in	hun	loopbaan	en	bij	de	combinatie	van	privéleven	en	werk.

netWerken van feDerale overheiDsDiensten

felInk

Felink	 is	een	onafhankelijk	netwerk	binnen	de	 federale	overheid	dat	 sinds	2007	 regelmatig	activiteiten	
organiseert	om	federale	ambtenaren	te	ondersteunen	bij	de	ontwikkeling	van	hun	netwerk,	zodat	ze	zich	
kunnen	ontplooien	en	hun	carrièremogelijkheden	kunnen	ontwikkelen.	

Sinds	twee	jaar	al	is	de	voorzitster	van	Felink	een	personeelslid	van	het	Instituut.	Een	tweede	personeelslid	
zetelt	eveneens	in	de	stuurgroep	van	Felink.	Voor	de	praktische	organisatie	van	bepaalde	activiteiten	doet	
Felink	sporadisch	een	beroep	op	het	administratief	personeel	van	het	Instituut.	Dat	engagement	ziet	zich	
beloond	in	een	toename	van	het	aantal	leden,	ondanks	het	feit	dat	het	workshopconcept	inhoudt	dat	de	
evenementen	kleinschalig	zijn.	Op	31	december	2011	telde	Felink	1455	leden,	waarvan	7%	nieuwkomers.	

In	2011	werden	vier	activiteiten	georganiseerd	rond	drie	thema’s:	
-		De	nieuwjaarsreceptie	van	Felink:	terugblikken	op	het	voorbije	jaar	en	vooruit	kijken	naar	de	toekomst.	

De	receptie	nodigt	uit	om	te	netwerken	met	bekenden	en	met	nieuwe	gezichten.	
-		Speednetwerken	kon	tijdens	de	workshop	met	als	titel	‘Je	netwerk	verruimen	in	8	minuten!’
-		Een	doe-sessie	‘Je	talent	in	beweging:	loopbaanzelfmanagement’	was	gericht	op	een	verhoging	van	

het	eigen	welzijn	op	het	werk.	Tijdens	die	workshop	konden	de	deelnemers	ontdekken	welke	vragen	
ze	zich	dienden	te	stellen	om	te	weten	of	hun	huidige	job	de	ideale	baan	is.	

-	Tot	slot	organiseerde	Felink	opnieuw	een	debat	over	‘Vrouwen	aan	de	top	van	de	federale	administratie’.	

voor	Administratieve	Vereenvoudiging,	de	Algemene	Directie	Statistiek	en	Economische	Informatie	en	de	
Federale	Politie,	voor	verschillende	projecten	zoals	het	jaarrapport	over	de	loonkloof,	de	gendertest	enz.

Van	hun	kant	doen	de	FOD’s	en	POD’s	vaak	een	beroep	op	het	Instituut	om	advies	te	geven	in	verband	met	
genderkwesties.

vereniGinGen 

Het	 Instituut	 heeft	 opnieuw	 samengewerkt	 met	 verenigingen	 als	 Genres	 Pluriels,	 GAMS,	 Intact	 enz.,	
hetzij	door	subsidies	toe	te	kennen,	hetzij	door	samen	evenementen	te	organiseren,	advies	te	geven	of	de	
campagnes	van	die	verenigingen	te	verspreiden	via	het	netwerk	en	de	website	van	het	Instituut.	

instellinGen en universiteiten voor onDerzoek

Voor	een	aantal	van	zijn	onderzoeken	heeft	het	Instituut	ook,	zoals	elk	jaar,	samengewerkt	met	verschillende	
overheidsdiensten	 en	 gerechtelijke	 instanties	 als	 de	 POD	 Wetenschapsbeleid	 of	 de	 Algemene	 Directie	
Statistiek	en	Economische	informatie.	Dankzij	een	aantal	onder	hen	8	kon	het	Instituut	de	lijst	maken	van	de	
statistieken	voor	de	publicatie	Vrouwen en Mannen in België – Tweede uitgave	die	zal	worden	gepubliceerd	
in	2012.

Andere,	 zoals	 het	 Archiefcentrum	 voor	 Vrouwengeschiedenis,	werkten	 actief	 mee	 aan	 het	 opzoeken	 in	
archieven	en	het	schrijven	van	de	biografie	Jeanne Vercheval: sociaal en feministisch engagement,	die	in	
december	2011	werd	voorgesteld.

8 Cf. 3.1.4. Federale en parastatale overheidsdiensten.
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In	2011	heeft	het	Instituut	de	communicatie	rond	dit	instrument	herzien.	De	website	www.vegastar.be	
werd	volledig	herwerkt.	De	belangrijkste	boodschappen	werden	opnieuw	gedefinieerd,	zodat	vrouwen	hun	
vooroordelen	 om	 zich	 in	 te	 schrijven	 op	 VEGA	 kunnen	 overwinnen	 en	 beter	 zien	 welke	 voordelen	 een	
inschrijving	hen	kan	opleveren.

Om	het	aantal	beschikbare	profielen	in	VEGA	te	verhogen,	hebben	het	Instituut	en	Amazone	beslist	om	elk	
jaar	vijf	verschillende	domeinen	speciaal	in	de	kijker	te	zetten.	In	2011	waren	dat	fiscaliteit,	pensioenen,	
chemie,	fysica	en	veroudering.	Deze	aanpak	zal	worden	voortgezet	in	2012.

colleGe van Directeurs van ion

De	directeur	van	het	Instituut	wordt	uitgenodigd	om	deel	te	nemen	aan	het	college	van	ION	(instellingen	
van	 openbaar	 nut)	 dat	 ongeveer	 om	 de	 twee	 maand	 samenkomt	 en	 alle	 directeurs	 of	 directrices	 van	
een	instelling	van	openbaar	nut	samenbrengt.	Die	ontmoetingen	tussen	instellingen	die	omwille	van	hun	
bijzondere	statuut	sterk	gelijkend	zijn,	vormen	een	gelegenheid	om	goede	praktijken	uit	te	wisselen	en	het	
federaal	netwerk	te	verstevigen.	

Women entrepreneurship (Wes)

Het	Instituut	bleef	ook	morele	steun	geven	aan	zijn	partners	op	het	vlak	van	vrouwelijk	ondernemerschap,	
door	de	in	2010	opgemaakte	stand	van	zaken	te	verspreiden	en	deel	te	nemen	aan	het	Europees	netwerk	
‘Women	EntrepreneurShip’	(WES).	De	Europese	Commissie	en	het	Pools	voorzitterschap	organiseerden	in	
november	in	Praag	een	vergadering	met	de	ambassadrices	van	het	programma	dat	op	8	december	2010	
werd	opgestart	door	het	Belgisch	voorzitterschap.	De	20	Belgische	ambassadrices	en	de	verschillende	
administraties,	waaronder	het	Instituut,	hebben	hier	actief	aan	deelgenomen.

In	2011	heeft	Felink	het	aspect	netwerken	nog	verder	verfijnd.	De	hoofddoelstelling	is	dezelfde	gebleven:	
een	eigen	netwerk	vormen	met	de	andere	leden	van	Felink	in	kleine	groepen	van	maximum	25	deelnemers.	
Om	richting	te	geven	aan	de	debatten	heeft	Felink	 in	2011	een	beroep	gedaan	op	gastsprekers	om	de	
onderwerpen	 voor	 te	 stellen.	 In	 het	 aangename	 kader	 van	 de	 zaal	 NOGA,	 heeft	 Felink	 opnieuw	 twee	
lunchontmoetingen	 georganiseerd:	 op	 26	 juni	 kwam	 Murielle	 Lona	 haar	 boek	 ‘Je	 change	 de	 fréquence’	
voorstellen,	en	op	8	november	sneed	Michele	Mees	het	concept	‘Evenwichtig	leiderschap’	aan.

Com dd 

Het	 COM	 DD-netwerk	 verzamelt	 de	 communicatoren	 van	 de	 cellen	 duurzame	 ontwikkeling	 van	 de	
verschillende	 openbare	 administraties.	 Een	 lid	 van	 het	 Instituut	 neemt	 deel	 aan	 de	 driemaandelijkse	
vergadering	 om	 het	 ter	 beschikking	 gestelde	 communicatiemateriaal	 in	 ontvangst	 te	 nemen,	 goede	
praktijken	uit	te	wisselen	en	hulp	te	vinden	voor	de	organisatie	van	de	Dag	van	de	Duurzame	Ontwikkeling.	

Commnet

COMMnet	 is	 het	 netwerk	 van	 federale	 communicatoren.	 Het	 is	 een	 initiatief	 van	 de	 FOD	 P&O	 en	
het	 netwerk	 organiseert	 workshops,	 plenaire	 vergaderingen	 en	 conferenties	 in	 aanwezigheid	 van	
communicatiedeskundigen	enz.	De	leden	van	de	communicatiecel	van	het	Instituut	nemen	aan	dit	netwerk	
deel	om	nieuwe	kennis	te	verwerven,	hun	netwerk	te	verstevigen	en	goede	praktijken	uit	te	wisselen.

veGa

VEGA	 is	 een	 online	 databank	 die	 vrouwen	 die	 door	 praktijkervaring	 kennis	 en	 competenties	 hebben	
verworven	de	mogelijkheid	biedt	om	de	aandacht	 te	vestigen	op	hun	profiel	 als	 expert	 in	een	bepaald	
domein.	Die	vrouwen	zijn	bereid	hun	kennis	te	delen	zodat	er	niet	meer	te	gauw	wordt	gezegd:	‘Er	is	geen	
vrouw’.	VEGA	verzamelt	ook	profielen	van	mannelijke	en	vrouwelijke	genderexperten.	De	gegevensbank	
is	bedoeld	om	de	media	en	het	grote	publiek	te	helpen	om	deze	experten	te	vinden	en	een	beroep	op	hen	
te	doen	binnen	hun	deskundigheidsdomein.	VEGA	wil	eveneens	een	instrument	zijn	in	de	strijd	tegen	de	
ondervertegenwoordiging	van	vrouwen	in	adviesorganen.
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Het	Instituut	heeft	immers	beslist	om	zijn	thema’s	uit	te	breiden	en	subsidies	toe	te	kennen	aan	projecten	
die	vrijwilligerswerk	aanmoedigen,	en	tevens	om	de	 lokale	samenwerkingsakkoorden	te	versterken.	Het	
Instituut	koos	voor	die	thema’s	omdat	het	het	Europees	jaar	van	de	vrijwilliger	niet	onopgemerkt	voorbij	
wilde	laten	gaan.	In	dat	kader	heeft	het	voorrang	gegeven	aan	projecten	die	aandacht	schonken	aan	het	
opstarten	of	versterken	van	lokale	samenwerkingsakkoorden.	

overzICht van de projeCten per thema

Combinatie werk en privéleven 

Een	debat	werd	georganiseerd	over	verschillende	thema’s	rond	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen,	zoals	
het	ouderschapsverlof,	de	combinatie	tussen	privéleven	en	werk	en	de	impact	die	dat	laatste	heeft	op	het	
privéleven.	Het	vertrekpunt	van	dit	debat	was	het	dagelijks	werk	dat	door	een	vrouw	en	door	een	man	
wordt	gedaan.

Sensibilisering voor de integratie van de genderdimensie

Dankzij	het	Instituut	kon	een	maandelijkse	opleiding	informatica-instrumenten	worden	ingericht.	Tijdens	
die	opleiding	leren	de	deelnemers	internet	gebruiken,	een	curriculum	vitae	opstellen	enz.	De	opleiding	is	
bestemd	voor	kansarme	vrouwen	die	geen	toegang	hebben	tot	een	computer.	

Gelijkheid van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

Het	 Instituut	 subsidieerde	 een	 ontbijtdebat	 rond	 de	 loonkloofproblematiek.	 Dit	 debat	 vond	 plaats	 naar	
aanleiding	van	de	Equal	Pay	Day	van	2011,	de	deelnemers	konden	er	de	balans	opmaken	van	de	situatie	
van	 vrouwen	 op	 de	 arbeidsmarkt.	 Na	 het	 debat	 was	 er	 een	 fototentoonstelling	 te	 bezichtigen	 die	 de	
geschiedenis	van	de	vrouwenrechten	in	België	beschreef.	De	fototentoonstelling	was	opgebouwd	rond	een	
tijdslijn	en	met	foto’s	van	vroeger.

Een	ander	project	dat	werd	gesubsidieerd,	was	de	productie	van	een	videoclip	rond	het	thema	pensioenen.	
Die	clip	werd	verspreid	in	het	kader	van	de	week	van	Equal	Pay	Day	2011,	via	verschillende	sociale	media	en	
via	de	websites	van	de	sociale	partners.	De	videoclip	toonde	de	op	de	arbeidsmarkt	bestaande	verschillen	
tussen	jonge	werknemers	en	de	weerslag	daarvan	op	het	pensioen	van	vrouwen.

3.3. stEun aan tErrEinactorEn

structurele suBsiDies

Voor	 de	 periode	 2009-2011	 heeft	 het	 Instituut	 voor	 de	 verstrekking	 van	 structurele	 subsidies	
driejaarlijkse	 overeenkomsten	 afgesloten	 met	 de	 verenigingen	 vzw	 Amazone,	 het	 Archiefcentrum	 voor	
Vrouwengeschiedenis	 (Carhif-AVG),	 de	 Nederlandstalige	 Vrouwenraad	 (NVR),	 de	 Conseil	 des	 Femmes	
Francophones	de	Belgique	(CFFB),	de	vzw	SOPHIA	en	de	vzw	FLORA.	

Voor	2011	werden	de	volgende	bedragen	toegekend:

Amazone €	535.237,57
Carhif-AVG €	105.060,00
Sophia €	70.283,72
NVR €	32.438,64
CFFB	 €	32.438,64
Flora	 €	32.438,64

De	Raad	van	Bestuur	heeft	beslist	om	zijn	beleid	voor	structurele	subsidies	 te	herzien,	omwille	van	de	
besparingsmaatregelen	 binnen	 de	 federale	 overheidssector	 die	 eind	 2011	 al	 voelbaar	 waren	 en	 die	 de	
komende	 jaren	 zullen	 worden	 voortgezet.	 In	 een	 eerste	 fase	 zal	 de	 raad	 opnieuw	 nagaan	 hoe	 relevant	
de	structurele	subsidies	zijn	ten	opzichte	van	zijn	wettelijke	opdrachten	en	de	volgende	overeenkomsten	
beperken	tot	het	jaar	2012.	

Tot	slot	voorzag	het	Instituut,	zoals	elk	jaar,	in	zijn	begroting	voor	2011	een	dotatie	voor	de	Raad	van	de	
Gelijke	Kansen	voor	Mannen	en	Vrouwen.	In	2011	bedroeg	deze	dotatie	32.438,64	euro.

eenmaliGe suBsiDies of ‘kleine suBsiDies’

In	 2011	 heeft	 het	 Instituut	 voor	 de	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen	 gunstig	 geantwoord	 op	 de	
subsidieaanvragen	van	29	Franstalige	en	16	Nederlandstalige	projecten.	De	thema’s	die	in	2011	werden	
gekozen,	zijn	vrijwel	dezelfde	als	in	2010,	maar	er	werd	wel	bijzondere	aandacht	besteed	aan	de	actualiteit.	
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2011: Europees jaar van het vrijwilligerswerk

Een	subsidie	werd	toegekend	aan	een	project	ter	ondersteuning	en	opleiding	van	vrouwelijke	vrijwilligsters,	
zodat	zij	hun	vrijwilligerswerk	konden	versterken.	Het	project	bestond	uit	de	organisatie	van	seminaries	en	
coaching	sessies	waar	de	deelneemsters	werden	aangemoedigd	om	hun	vaardigheden	voor	vrijwilligerswerk	
te	ontwikkelen,	om	privéleven	en	vrijwilligerswerk	efficiënter	te	combineren	en	hun	talenten	op	dit	gebied	
te	aanvaarden.

Opstarten of versterking van lokale samenwerkingsakkoorden

Het	 Instituut	 voor	 de	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen	 ontving	 geen	 enkele	 subsidieaanvraag	 voor	
projecten	in	verband	met	het	thema	‘Opstarten	of	versterken	van	lokale	samenwerkingsakkoorden’.	

lokaal BeleiD voor GelijkheiD van vrouWen en mannen

Sinds	2002	dragen	de	federale	staat	en	de	gefedereerde	entiteiten,	gemeenschappen	en	gewesten,	samen	
bij	tot	de	ontwikkeling	van	een	lokaal	beleid	voor	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen.	Zo	subsidieert	het	
Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	samen	met	de	gemeenschappen	en	gewesten	elk	jaar	
het	werk	van	de	provinciale	coördinaties	en	de	lokale	projectoproepen.

De	provinciale	coördinaties	werden	opgericht	in	1991	en	hebben	als	opdracht	samen	te	werken	met	de	
lokale	partners	op	twee	vlakken:	de	strijd	tegen	geweld	op	vrouwen	en	de	bevordering	van	gelijkheid	van	
vrouwen	en	mannen	op	socio-economisch	vlak,	in	het	sociale	leven	en	in	de	toegang	tot	beslissingsfora.	
Elke	provincie	beschikt	in	principe	over	twee	coördinatoren	(coördinatrices)	die	elk	bevoegd	zijn	voor	één	
van	deze	twee	luiken.

Elke	coördinatie	verzekert	door	die	lokale	projecten	een	link	tussen	het	federale	niveau,	de	gemeenschap	
en	 het	 gewest	 en	 het	 lokaal	 niveau.	 Het	 doel	 van	 de	 provinciale	 coördinaties	 ligt	 in	 de	 uitvoering	 van	
projecten	op	lokaal	en	provinciaal	niveau	die	de	gelijkheid	tussen	vrouwen	en	mannen	bevorderen,	alsook	
bevorderen	zij	de	informatieverspreiding	en	sensibilisering	van	federale	en	gemeenschapsinitiatieven	naar	
het	lokaal	vlak.	

Strijd tegen geweld

Het	Instituut	heeft	gunstig	geantwoord	op	een	subsidieaanvraag	voor	het	inrichten	van	een	opleiding	voor	
magistraten	die	partnergewelddossiers	behandelen.	Deze	opleiding	 is	bedoeld	om	te	sensibiliseren	voor	
het	psychologisch	aspect	en	om	te	leren	beter	te	luisteren	naar	de	slachtoffers.	Met	de	subsidie	konden	
affiches	en	brochures	worden	gedrukt.

Een	ander	gesubsidieerd	project	was	een	fototentoonstelling	die	werd	gehouden	in	Brussel	en	in	Antwerpen.	
De	tentoonstelling	was	een	combinatie	van	fotografische	en	audiovisuele	getuigenissen	van	vrouwen	uit	
verschillende	continenten.	Met	die	tentoonstelling	kon	de	vereniging	het	publiek	informeren	over	de	sociale	
gevolgen	van	geweld	op	vrouwen.	

Vrouwen en besluitvorming

Het	 Instituut	 subsidieerde	 een	 project	 dat	 tal	 van	 feministische	 ideeën	 en	 praktijken	 en	 hun	 evolutie	
doorheen	de	generaties	samenbracht.

Met	de	subsidies	voor	een	ander	project	konden	informatieavonden	worden	georganiseerd	rond	de	invloed	
van	 aanwervingsprocessen,	 de	 versterking	 van	 de	 macht	 van	 vrouwen	 in	 de	 politieke	 wereld	 en	 hun	
vertegenwoordiging	op	verkiezingslijsten.	Die	informatieavonden	vonden	plaats	in	elke	provincie.

De transgenderproblematiek

Dit	 project	 organiseerde	 verschillende	 evenementen	 rond	 de	 transgenderkwestie,	 waarbij	 het	 verband	
werd	gelegd	met	artistieke	creativiteit.	Hiertoe	bood	het	transdisciplinair	feministisch	festival	Désorders	in	
Rijsel	de	deelnemers	workshops,	een	colloquium,	beeldende	installaties,	een	theoretische	ontmoeting	en	
een	programma-avond	aan.	

Vrouwen en vrede

Het	 Instituut	 voor	 de	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen	 heeft	 geholpen	 bij	 de	 realisatie	 van	 een	
fototentoonstelling	 opgevat	 rond	 25	 grote	 portretten,	 vergezeld	 van	 levensverhalen.	 Dit	 project	
valoriseert	de	bevordering	van	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	in	Burundi,	waar	de	vrouwenportretten	
de	economische,	sociale	en	culturele	ontwikkeling	konden	tonen	in	dit	deel	van	de	wereld.	
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Projectoproep
Net	als	elk	jaar	heeft	het	Instituut	een	projectoproep	gelanceerd	bij	de	Franstalige	provinciale	coördinaties.	
Voor	wat	het	luik	‘bestrijding	van	partnergeweld’	betreft,	wil	het	Instituut	het	accent	zoveel	mogelijk	op	de	
jeugd	leggen,	en	dat	voor	elk	van	de	voorgestelde	thema’s:

1.	 de	coördinatie	van	de	preventie	in	de	organisaties	en	de	vakbonden;
2.	 migrantenvrouwen;
3.	 gedwongen	huwelijken	ondergaan	door	vrouwen	en	mannen;
4.	 kinderen	die	getuige	zijn	van	partnergeweld;
5.	 geweld	in	liefdesrelaties	van	jonge	adolescenten;
6.	 geweld	bij	homoseksuele	koppels;
7.	 vrouwelijke	genitale	verminking;
8.	 netwerken	in	het	kader	van	COL	4/2006;
9.	 werken	met	geweldplegers;
10.	alternatieve	huisvesting;
11.	rechtsbijstand;
12.	de	relaties	tussen	de	sociale	gezondheidssector	en	justitie.	

Voor	het	 luik	 ‘bevordering	van	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	op	socio-economisch	vlak,	 in	het	
sociale	leven	en	in	de	toegang	tot	beslissingsfora’	hebben	de	provinciale	coördinaties	in	2011	hun	acties	
voornamelijk	gericht	op	het	coördineren	van	de	netwerken	van	lokale	actoren	op	het	terrein	die	actief	zijn	
in	studieoriëntering,	opleiding,	tewerkstelling	enz.	Op	die	manier	kon	men	de	banden	aanhalen	tussen	de	
verschillende	bestaande	diensten	en	een	synergie	tot	stand	brengen.	Hiertoe	heeft	het	Instituut	voor	de	
gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	aan	de	coördinaties	voorgesteld	om	in	2011	de	verschillende	actoren	in	
kaart	te	brengen	en	banden	tot	stand	te	brengen	tussen	de	actoren	onderling	en	ook	met	de	coördinatie.

Tot	slot	willen	we	eraan	herinneren	dat	een	belangrijk	streefdoel	van	de	projectoproep	erin	bestaat	steun	
te	geven	aan	pilootprojecten	rond	een	lokaal	beleid	voor	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen.	Die	projecten,	
die	 worden	 ingediend	 door	 de	 provinciale	 coördinaties,	 verenigen	 de	 lokale	 partners	 en	 hebben	 een	
vernieuwend	 en	 relevant	 karakter	 in	 het	 kader	 van	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 gelijkheidsbeleid	 op	 lokaal	

In	dat	kader	komen	de	 federale	staat,	de	Federatie	Wallonië-Brussel,	het	Waals	Gewest	en	het	Vlaams	
Gewest	op	twee	domeinen	tussen,	volgens	de	toewijzing	van	hun	financiële	bijdrage:	

1.		in	de	cofinanciering	van	de	lonen	en	werkingskosten	van	de	provinciale	coördinatoren/coördinatrices	die	
actief	zijn	binnen	een	provinciale	coördinatie,	geplaatst	onder	voogdij	van	de	Permanente	Deputatie;	

2.		in	de	ondersteuning	van	projecten	die	worden	ingediend	in	het	kader	van	de	jaarlijkse	projectoproepen	
die	worden	gelanceerd	naar	de	verenigingen	op	het	terrein	door	tussenkomst	van	de	coördinatoren/
coördinatrices.

Het	 samenwerkingsakkoord	 tussen	 het	 Instituut	 voor	 de	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen,	 de	
Federatie	Wallonië-Brussel	en	het	Waals	Gewest	omvat	twee	delen:	de	lonen	van	de	coördinaties	en	de	
projectoproepen.	Die	twee	luiken	worden	anders	gefinancierd.

Het	Instituut,	de	Federatie	Wallonië-Brussel	en	het	Waals	Gewest	zorgen	voor	de	lonen	van	de	coördinaties,	
terwijl	de	projectoproepen	worden	gefinancierd	door	het	Instituut	en	de	Federatie	Wallonië-Brussel.

Voor	Vlaanderen	heeft	het	Instituut	sinds	enkele	jaren	de	coördinatie	op	zich	genomen	van	het	luik	‘geweld’;	
de	Vlaamse	Gemeenschap	subsidieert	en	coördineert	het	luik	‘lokaal	gelijkekansenbeleid’.	Beide	entiteiten	
houden	 echter	 gezamenlijke	 coördinatievergaderingen	 om	 de	 uitwisseling	 van	 informatie	 en	 van	 goede	
praktijken	te	kunnen	garanderen.

Het	Instituut	staat	dus	in	voor	het	administratieve,	financiële	en	budgettaire	beheer	en	houdt	de	coördinaties	
regelmatig	op	de	hoogte	van	de	vorderingen	en	de	gevoerde	onderzoeken	inzake	de	gelijkheid	van	vrouwen	
en	mannen.	

De	provinciale	coördinatie	heeft	op	haar	beurt	de	opdracht	om	de	werking	van	de	lokale	actoren	op	het	
terrein	impulsen	te	geven,	op	te	starten	en	te	coördineren.	Die	lokale	actoren	zijn	actief	rond	twee	thema’s:
•	de	bestrijding	van	partnergeweld;	
•		de	bevordering	van	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	op	socio-economisch	gebied,	 in	het	sociale	

leven	en	bij	de	toegang	tot	beslissingsfora.	
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Vrouwelijke genitale verminking
1.	uitdieping	van	de	kennis	van	de	situatie	inzake	vrouwelijke	genitale	verminking	in	België;
2.		sensibiliseren	en	betrekken	van	vakmensen	die	actief	zijn	 in	de	preventie	van	vrouwelijke	genitale	

verminking;
3.		verantwoordelijkheid	in	het	kader	van	de	globale	benadering	van	meisjes	en	vrouwen	die	verminkt	

werden	en	risico	lopen	in	hun	omgeving;
4.	gepaste	opvang	van	migranten	die	vervolgd	worden	of	dit	risico	lopen	omwille	van	hun	geslacht;
5.	bijdrage	in	de	strijd	tegen	vrouwelijke	genitale	verminking	op	internationaal	niveau.

In	bijlage	bevindt	zich	een	overzicht	van	de	acties	van	elke	provinciale	coördinatie.9

9 12.2. Overzicht van de verschillende projecten per provincie in het kader van een beleid voor gelijkheid van vrouwen en mannen.

niveau.	De	projectoproepen	voor	2011,	waar	de	coördinaties	op	hebben	gereageerd,	kaderen	binnen	de	
driejarenprojectoproep	(2009-2011).	Er	werd	immers	aan	de	provinciale	coördinaties	gevraagd	om	een	
thema	voor	drie	jaar	op	te	geven.	2011	was	bijgevolg	voor	de	provinciale	coördinaties	het	jaar	waarin	ze	
hun	projecten	afsloten	en	lessen	konden	trekken	uit	die	pilootervaring.	

Voor	de	Nederlandstalige	provinciale	coördinaties	bleef	de	projectoproep	dezelfde	als	die	van	2010:

• Luik geweld

Partnergeweld
1.	ontwikkeling	van	kennis	en	verbetering	van	het	begrip	van	de	problematiek;
2.	informatie	en	sensibilisering	met	betrekking	tot	partnergeweld;
3.	preventie	en	detectie	van	partnergeweld;
4.	bijstand	garanderen	voor	de	slachtoffers	en	een	aangepaste	opvolging	voor	daders	van	partnergeweld;
5.	aangepaste	politionele	en	juridische	benadering.

• Andere vormen van geweld:

Gedwongen huwelijken
1.	ontwikkeling	van	kennis	en	verbetering	van	het	begrip	van	de	problematiek;
2.	informatieverstrekking,	sensibilisering	en	preventie	met	betrekking	tot	gedwongen	huwelijken;
3.		verdere	ontwikkeling	van	de	gezamenlijke	benadering	van	de	federale	overheid,	de	gemeenschappen	

en	de	gewesten	met	het	oog	op	het	voorkomen,	kaderen	en	bestraffen	van	gedwongen	huwelijken;
4.	garantie	van	de	noodzakelijke	bescherming	van	slachtoffers	van	gedwongen	huwelijken.

Eergerelateerd geweld
1.	ontwikkeling	van	kennis	en	verbetering	van	het	begrip	van	de	problematiek;
2.		verdere	ontwikkeling	van	de	gezamenlijke	benadering	van	de	federale	overheid,	de	gemeenschappen	

en	de	gewesten	met	het	oog	op	het	voorkomen,	kaderen	en	bestraffen	van	eergerelateerd	geweld.
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BioGrafie van jeanne vercheval

Aansluitend	op	de	biografische	werken	over	Eliane	Vogel-Polsky	(2007)	en	Miet	Smet	(2009),	heeft	het	
Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	opnieuw	samengewerkt	met	het	Archiefcentrum	voor	
Vrouwengeschiedenis,	in	het	kader	van	een	derde	boek	dat	dit	keer	gewijd	werd	aan	Jeanne	Vercheval.	De	
studie	concentreert	zich	op	de	activiteiten	van	Jeanne	Vercheval	tijdens	de	tweede	feministische	golf	in	
België.	Hierbij	nemen	haar	engagement	in	de	vrouwelijke	arbeidersbeweging	(Marie	Mineur)	en	haar	strijd	
voor	thema’s	als	abortus	en	gelijk	 loon	voor	vrouwen	en	mannen	een	centrale	plaats	 in.	Het	onderzoek,	
gebaseerd	op	gesprekken	met	mevrouw	Vercheval,	een	analyse	van	de	archieven	en	een	literatuurstudie,	
trekt	ook	parallellen	met	de	beweging	in	Vlaanderen.

Deze	opdracht	liep	van	1	juli	2010	tot	31	mei	2011.

praktische GiDs over zWanGerschap op het Werk, voor Werkneem
sters en WerkGevers

Aansluitend	op	de	resultaten	van	de	studie	Zwanger op het werk: de ervaringen van werkneemsters in 
België	 (2008-2009,	gepubliceerd	 in	 juni	2010),	wilde	het	 Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	
mannen	een	praktische	brochure	uitwerken	rond	het	thema	zwangerschap	en	werk.	De	brochure	wil	een	
antwoord	zijn	op	het	gebrek	aan	informatie	dat	zowel	door	werkneemsters	als	werkgevers	naar	voren	werd	
gebracht,	en	dat	om	een	eind	te	maken	aan	discriminatie	op	grond	van	zwangerschap.	Het	Instituut	meent	
dat	 discriminatie	 en	 een	 ongelijke	 behandeling	 op	 grond	 van	 zwangerschap,	 bevalling	 of	 moederschap	
kunnen	worden	verminderd	indien	alle	partijen	(werkneemsters	en	werkgevers)	beschikken	over	juiste	en	
volledige	informatie	en	indien	ze	zich	bewust	zijn	van	hun	rechten	en	plichten.

Die	brochure,	uitgewerkt	door	de	bvba	CAP-Sciences	humaines	heeft	bijgevolg	algemeen	 tot	doel	om	
juiste,	 volledige	 en	 toegankelijke	 informatie	 te	 bieden,	 enerzijds	 aan	 (zwangere)	 werkneemsters	 en	
anderzijds	aan	werkgevers,	over	hun	respectievelijke	rechten	en	plichten	 in	verband	met	zwangerschap	
op	het	werk.	Ze	stelt	ook	mogelijke	acties	voor	 in	geval	van	discriminatie	(voor	de	werkneemsters)	en	
manieren	om	(directe	of	indirecte)	discriminatie	te	vermijden	voor	de	werkgevers.	Voor	de	opstelling	van	
de	tekst	werden	verschillende	stakeholders	geraadpleegd,	onder	meer	de	vakbonden,	de	ziekenfondsen	en	
Kind	en	Gezin.

identificeren	of	die	zich	noch	als	man,	noch	als	vrouw	identificeren,	of	ook	personen	die	alle	stappen	in	het	
behandelingsproces	 niet	 kunnen	 of	willen	zetten	omwille	van	persoonlijke,	 sociale,	 financiële	of	medische	
redenen.	Die	personen	worden	nog	minder	beschermd	door	een	van	de	andere	antidiscriminatiewetten,	met	
name	de	wet	van	10	mei	2007	ter	bestrijding	van	bepaalde	vormen	van	discriminatie	(B.S.	van	30	mei	2007).

Met	andere	woorden,	de	federale	Belgische	antidiscriminatiewetgeving	vertoont	een	leemte	op	het	vlak	
van	de	bescherming	van	transgender	personen,	en	in	het	bijzonder	van	travestieten	en	transgenderisten.	
Dat	leidt	tot	een	wettelijke	onzekerheid	in	verband	met	de	precieze	bescherming	van	transgender	personen	
tegen	discriminatie,	en	een	minder	hoog	beschermingsniveau	van	transgender	personen.	

Om	die	reden	heeft	het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	aan	het	Centre	for	European	
Socio	Economic	Policies	 (CESEP)	de	opdracht	 toevertrouwd	om	een	 juridisch	advies	op	 te	 stellen	over	
de	noodzaak	of	wenselijkheid	om	de	gronden	 ‘genderidentiteit’	en	 ‘genderexpressie’	op	te	nemen	 in	de	
federale	Belgische	antidiscriminatiewetgeving.	

De	specifieke	doelstellingen	van	de	studie	waren	de	volgende:	
1.		een	 definitie	 geven	 van	 de	 gronden	 ‘genderidentiteit’	 en	 ‘genderexpressie’	 die	 specifiek	 is	 aangepast	

aan	 de	 Belgische	 context	 en	 nagaan	 of	 ze	 absoluut	 als	 twee	 afzonderlijke	 gronden	 moeten	 worden	
beschouwd	of	dat	ze	elkaar	kunnen	overlappen;	

2.		een	vergelijkende	rechtsstudie	uitvoeren	over	de	wijze	waarop	die	discriminatiegronden	geïntegreerd	
zijn	in	de	binnenlandse	antidiscriminatiewetten	in	andere	Europese	landen;	

3.		een	overzicht	maken	van	de	Europese	en	internationale	trends	op	het	vlak	van	integratie	van	de	gronden	
‘genderidentiteit’	en/of	‘genderexpressie’	in	de	antidiscriminatiewetgeving,	en	van	de	eisen	hierover	van	
de	transgenderorganisaties;	

4.		nagaan	 in	 welke	 federale	 Belgische	 antidiscriminatiewet	 die	 discriminatiegronden	 moeten	 worden	
geïntegreerd;	

5.		een	 evaluatie	 maken	 van	 de	 gevolgen,	 weerslag	 en	 praktische	 implicaties	 van	 de	 integratie	 van	 die	
gronden	in	de	antidiscriminatiewetgeving.

De	studie	liep	van	1	december	2010	tot	30	april	2011.	

Het	Instituut	zal	vanaf	2012	alles	in	het	werk	stellen	om	deze	studie	weldoordacht	te	gebruiken	en	aan	de	
overheden	aanbevelingen	te	doen	rond	deze	thematiek.
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4.4. adviEzEn En aanbEvElinGEn

aDviezen

Adviezen 2011

Thematiek
De	deelname	van	vrouwen	aan	de	besluitvorming	verbeteren

Datum 
Januari	2011

Titel 
Een	gegarandeerde	aanwezigheid	van	vrouwen	in	de	beslissingsorganen	van	commerciële	ondernemingen	
en	overheidsbedrijven

Aanvrager van het advies 
Het	Instituut,	als	een	gevolg	van	de	resultaten	van	zijn	studie	van	2008	Vrouwen aan de top

Samenvatting 
Het	Instituut	stelt	voor	om	dwingende	maatregelen	te	nemen	die	de	participatie	van	vrouwen	in	de	raden	
van	 bestuur	 van	 overheidsinstellingen,	 in	 de	 mandaten	 van	 overheidsadministraties	 en	 in	 de	 raden	 van	
bestuur	van	overheids-	en	privébedrijven	moet	verhogen,	dankzij	de	invoering	van	quota	voor	bestuursters,	
evenals	begeleidende	maatregelen	van	het	type	Women	on	Board.

Doelgroep
Minister	van	Gelijke	Kansen	
Vertegenwoordig(st)ers	uit	de	politieke	wereld

Advies 2011 (vervolg)

Thematiek
Pesterijen	op	basis	van	het	geslacht	en	ongewenst	seksueel	gedrag	op	het	werk

Datum 
Maart	2011

Titel 
Advies	 over	 de	 evaluatie	 van	 de	 toepasbaarheid	 van	 de	 bepalingen	 van	 de	 wet	 van	 4	 augustus	 1996	
en	van	het	Koninklijk	Besluit	van	17	mei	2007	betreffende	de	voorkoming	van	psychosociale	belasting	
veroorzaakt	door	het	werk	t.o.v.	discriminerend	misbruik

Aanvrager van het advies
Federale	overheidsdienst	Werkgelegenheid,	Arbeid	en	Sociaal	Overleg

Samenvatting 
Ten	gevolge	van	de	vraag	om	een	evaluatie	te	maken	van	de	wetgeving	rond	psychosociale	belasting	
veroorzaakt	door	het	werk	zoals	gewijzigd	door	de	wetten	van	10	januari	2007	en	van	6	februari	2007	
evenals	door	het	Koninklijk	Besluit	van	17	mei	2007,	heeft	het	Instituut	een	analyse	gemaakt	van	de	
klachten	die	het	ontvangen	heeft	en	die	gingen	over	pesterijen	op	basis	van	het	geslacht	of	ongewenst	
seksueel	gedrag	op	het	werk.	

De	vragen	om	informatie	over	die	onderwerpen	werden	niet	opgenomen	in	de	analyse.	

De	gedekte	periode	loopt	van	mei	2007	tot	vandaag.

Doelgroep 
Minister	van	Gelijke	Kansen	
De	instellingen	die	pesterijen	op	basis	van	het	geslacht	behandelen



67

EEn andErE kijk    2011 iactivitEitEnvErslag    2011 i

66

5. Verlenging van het vaderschapsverlof
Zoals	 de	 studie	 aantoont	 lijken	 de	 vaders	 gunstig	 te	 staan	 tegenover	 een	 ‘verlenging’	 van	 het	
vaderschapsverlof:	gemiddeld	vinden	zij	een	vaderschapsverlof	van	4	weken	ideaal.	

6. Meer flexibiliteit 
Men	zou	ook	de	periode	waarin	het	verlof	kan	worden	opgenomen	flexibeler	moeten	maken.	Het	verlof	zou	
deels	voor	en	deels	na	de	geboorte	opneembaar	moeten	zijn.	

7. Financiële ‘neutralisatie’
De	financiële	‘neutralisatie’	van	het	vaderschapsverlof,	net	als	bij	het	moederschapsverlof	–	die	overigens	
ook	nog	niet	verworven	is	–	is	een	belangrijke	voorwaarde	om	de	doelstelling	van	gelijkheid	van	vrouwen	
en	mannen	te	halen,	zodat	er	geen	gevolgen	zijn	tijdens	het	verlof	(100%	loon)	en	na	het	verlof	(toegang	
tot	alle	rechten,	tot	promotie,	opleiding	enz.).

8. Het vaderschapsverlof uitbreiden tot andere categorieën
Het	zijn	niet	alleen	de	(mannelijke)	werknemers	uit	de	privé	of	overheidssector	die	meer	betrokken	willen	
zijn	bij	de	geboorte	van	hun	kind.	Dat	geldt	ook	voor	zelfstandigen	die,	wanneer	ze	verlof	nemen	na	de	
geboorte,	geen	enkele	uitkering	genieten	en	bijgevolg	loonverlies	lijden.	

Hetzelfde	geldt	voor	werkloze	vaders	die	evenmin	recht	hebben	op	vaderschapsverlof,	in	tegenstelling	tot	
zwangere	vrouwen	die	op	zoek	zijn	naar	werk	en	recht	hebben	op	moederschapsverlof.	En	dat	terwijl	de	
werkloze	bijvoorbeeld	problemen	kan	hebben	om	zich	aan	te	bieden	voor	een	sollicitatiegesprek	op	het	
ogenblik	van	de	bevalling	of	in	de	dagen	die	volgen	op	de	geboorte.	Administratieve	en/of	regelgevende	
aanpassingen	zouden	een	‘paritair	ouderschap’	toelaten.	

Ten	slotte	wenst	het	Instituut	dat	er	(wetgevende)	stappen	worden	genomen	om	een	geboorteverlof	toe	
te	kennen	aan	de	partners	van	lesbische	moeders	na	de	bevalling	van	hun	partner.	Het	zou	nodig	zijn	een	
wet	op	federaal	niveau	te	maken	die	geldt	voor	alle	werknemers	in	de	privé-	en	de	overheidssector.	

Doelgroep
Overheden,	werkgevers	en	werknemers

aanBevelinGen

Aanbevelingen 2011

Thematiek Vaderschapsverlof	–	de	rechten	van	vaders	op	de	arbeidsmarkt

Datum Januari	2011

Aanvrager van het advies Tengevolge	van	de	studie	De ervaringen van werknemers met 
vaderschapsverlof in België

Samenvatting 
1. Informeren en sensibiliseren
Het	IGVM	beveelt	aan	om	de	werknemers	te	informeren	over	de	reglementering	rond	vaderschapsverlof,	
bijvoorbeeld	in	het	arbeidsreglement.	Bovendien	houden	werkgevers	al	te	vaak	geen	rekening	met	het	feit	
dat	een	evenwichtige	combinatie	van	werk	en	privéleven	een	troef	is	voor	mannelijke	werknemers,	maar	
ook	een	noodzakelijke	voorwaarde	om	optimaal	te	kunnen	functioneren	op	de	werkplek.	

2. Diversificatie van de informatiekanalen
De	tussenkomst,	op	regelmatige	basis,	van	sociale	partners,	ziekenfondsen,	sociale	secretariaten	en	alle	
andere	stakeholders	kan	een	doorslaggevende	rol	spelen	om	ongelijkheden	te	verminderen.	

3. Ontslagbescherming
Een	ontslagbescherming	bij	vaderschapsverlof	bestaat	niet	in	België,	terwijl	de	Richtlijn	2006/54/EG	die	
wel	voorziet	en	voor	het	ouderschapsverlof	en	het	adoptieverlof	een	dergelijke	bescherming	wel	werd	
erkend.

4. Herinneren aan de rechten
Het	is	fundamenteel	dat	alle	actoren	begrijpen	dat	vaderschapsverlof	een	onvoorwaardelijk	recht	is	van	de	
werknemer.	De	werkgever	mag	dit	dus	niet	weigeren,	noch	uitstellen,	noch	voorwaarden	eraan	verbinden.	

De	vakbonden	kunnen	ook	een	uiterst	belangrijke	rol	spelen	om	de	werknemers	te	informeren	en	te	strijden	
tegen	seksuele	stereotypen	en	het	ouderschap	van	mannelijke	werknemers	te	ondersteunen.	
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Thematiek Asiel	en	migratie	-	De	genderdimensie	in	het	Belgische	asiel-	en	migratiebeleid

Datum December	2011

Aanvrager van het advies Een	verkennende	studie	werd	besteld	door	het	IGVM,	op	verzoek	van	de	vice-
eerste	minister	en	minister	van	Werk	en	Gelijke	Kansen,	belast	met	het	Migratie-	en	Asielbeleid.

Samenvatting Als	gevolg	van	de	resultaten	van	de	studie	De genderdimensie in het Belgische asiel- en 
migratiebeleid,	beschikt	het	Instituut	over	een	overzicht	van	de	specifieke	situatie	van	vrouwen	inzake	asiel	
en	migratie.	De	oorzaken	en	gevolgen	van	migraties	verschillen	voor	vrouwen	en	mannen.

Met	die	vaststelling	voor	ogen,	wijst	de	studie	die	werd	gepubliceerd	door	het	Instituut	op	de	problemen	
en	uitdagingen	van	de	genderdimensie	in	het	asiel-	en	migratiebeleid	en	wil	ze	het	beleid	aanmoedigen	om	
dat	aspect	ter	harte	te	nemen.	

Doelgroep  
Minister	van	Gelijke	Kansen
Vertegenwoordig(st)ers	uit	de	politieke	wereld
Vertegenwoordig(st)ers	aansporen	om	de	problematiek	van	asiel	en	migratie	te	behandelen

opvolGinG van De aDviezen en aanBevelinGen van het instituut

Quota

In	 november	 2008	 publiceerde	 het	 Instituut	 voor	 de	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen	 een	 studie	
met	 als	 titel	 Vrouwen aan de top.	 Hierin	 werd	 een	 overzicht	 gegeven	 van	 de	 vertegenwoordiging	 van	
vrouwen	in	de	raden	van	bestuur	van	al	dan	niet	beursgenoteerde	bedrijven,	en	dat	voor	de	verschillende	
activiteitensectoren	en	voor	de	overheid.

Als	een	gevolg	van	deze	studie	formuleerde	het	Instituut	aanbevelingen	in	een	advies	van	januari	2011,	
om	de	participatie	van	vrouwen	in	de	besluitvorming	te	verbeteren.	Het	Instituut	stelt	voor	om	dwingende	
maatregelen	te	nemen	die	de	participatie	van	vrouwen	in	de	raden	van	bestuur	van	overheidsinstellingen,	
in	de	mandaten	van	overheidsadministraties	en	in	de	raden	van	bestuur	van	overheids-	en	privébedrijven	

Aanbevelingen 2011 (vervolg)

Thematiek Loonkloof

Datum Maart	2011

Aanvrager van het advies Jaarrapport	over	de	loonkloof	in	België

Samenvatting 
•	De	genderneutraliteit	in	de	classificatie	van	functies	controleren
•	Stereotiepe	studiekeuzes	bestrijden
•	Vacante	posities	zowel	aan	vrouwen	als	aan	mannen	voorstellen
•	Obstakels	voor	toetreding	tot	de	arbeidsmarkt	uit	de	weg	ruimen,	door	de	werkloosheidsval	te	bestrijden
•	Neutrale	opleidingen	voorstellen
•	Meer	zichtbaarheid	geven	aan	de	loonkloof
•	De	aanwezigheid	van	vrouwen	in	beslissingsfuncties	vergroten

Doelgroep 
•	De	minister	van	Werk	en	Gelijke	Kansen
•	De	sociale	partners
•	De	pers
•	De	gefedereerde	entiteiten

Thematiek Nota	aan	de	formateur

Datum 20	Juni	2011

Aanvrager van het advies Initiatief	van	het	Instituut

Samenvatting De	nota	biedt	een	overzicht	van	de	opdrachten	en	diensten	van	het	Instituut	en	van	de	
prioriteiten	op	het	vlak	van	de	bevordering	van	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen.	

Doelgroep  
Nota	aan	de	formateur
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Het	omgezet	vaderschapsverlof	verandert	meer	specifiek	op	twee	punten:
•		Het	bedrag	van	de	forfaitaire	vergoeding	waar	de	werknemer	recht	op	heeft	bij	een	ontslag	omwille	van	

een	reden	die	verband	houdt	met	het	nemen	van	een	omgezet	vaderschapsverlof	wordt	opgetrokken	
van	drie	tot	zes	maanden	loon.	

•		De	ontslagbescherming	gekoppeld	aan	het	omgezette	vaderschapsverlof	wordt	vanaf	nu	verlengd	tot	een	
maand	na	het	einde	van	het	vaderschapsverlof.	Diezelfde	duur	geldt	ook	voor	het	moederschapsverlof.

levensverzekerIngen

Al	in	december	2007	had	het	Instituut	er	tijdens	een	hoorzitting	in	de	Kamer	van	volksvertegenwoordigers	
op	 gewezen	 dat	 de	 verzekeringssector	 niet	 duidelijk	 communiceerde	 over	 de	 elementen	 die	 worden	
gebruikt	 om	 de	 gedekte	 risico’s	 te	 evalueren	 en	 premies	 en	 uitkeringen	 vast	 te	 leggen.	 Het	 Instituut	
verklaarde	toen	dat	het	niet	pleitte	voor	eventuele	afwijkingen	van	het	principe	van	de	gendergelijkheid	in	
dit	activiteitsdomein.	

Daarom	ook	drukte	het	Instituut	op	2	maart	2011	zijn	tevredenheid	uit	over	het	arrest	van	het	Hof	van	
Justitie	van	de	Europese	Unie	van	1	maart,	inzake	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen12,	een	arrest	dat	
een	opmerkelijke	 stap	voorwaarts	betekende	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen,	zowel	vanuit	
communautair	standpunt	als	omwille	van	de	weerslag	ervan	op	het	binnenlands	recht.	

Het	 Hof	 was	 van	 oordeel	 dat	 rekening	 houden	 met	 het	 geslacht	 van	 de	 verzekerde	 als	 risicofactor	 in	
verzekeringsovereenkomsten	 discriminerend	 was	 en	 verklaarde	 bijgevolg	 dat	 deze	 uitzondering	 op	
het	 gelijkheidsprincipe	 (tot	 nu	 toegelaten	 door	 Richtlijn	 2004/113/EG13)	 ongeldig	 moest	 worden	
verklaard.	 Het	 Hof	 heeft	 echter	 de	 gevolgen	 van	 zijn	 beslissing	 uitgesteld	 tot	 21	 december	 2012	 om	
de	 verzekeringssector	 een	 overgangsperiode	 te	 geven	 waarin	 de	 maatschappijen	 hun	 tarieven	 moeten	
aanpassen	door	uniseks	premies	en	uitkeringen	toe	te	passen	op	niet-discriminerende	wijze.

Het	wordt	erkend	dat	de	verzekeraars	vrij	zijn	om	hun	producten	te	segmenteren,	maar	dit	moet	gebeuren	
met	naleving	van	de	grondbeginselen	van	het	recht.	De	segmentering	mag	geen	techniek	meer	zijn	die	leidt	tot	
discriminaties	op	basis	van	geslacht,	een	factor	die	volledig	buiten	de	wil	en	het	gedrag	van	de	verzekerde	is.	

12 HJEU, 1 maart 2011, C-236/09, Verbruikersvereniging Test-Aankoop vzw.
13  Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten.

moet	verhogen,	dankzij	de	invoering	van	quota	voor	bestuursters,	evenals	begeleidende	maatregelen	van	
het	type	Women	on	Board.11

Die	 aanbevelingen	 vonden	 gehoor	 bij	 vertegenwoordig(st)ers	 van	 de	 politieke	 wereld,	 die	 de	 materie	
hebben	omgezet	in	wetgeving	met	de	wet	van	28	juli	2011	(B.S.	14.09.2011),	die	een	quota	van	30%	
vrouwen	oplegt	in	de	raden	van	bestuur	van	overheidsbedrijven	en	beursgenoteerde	bedrijven.	

vadersChapsverlof

Het	 Instituut	 voor	 de	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen	 heeft	 op	 17	 januari	 2010	 zijn	 rapport	 De 
ervaringen van werknemers met vaderschapsverlof in België gepubliceerd.	Aan	het	eind	van	die	studie	doet	
het	Instituut	een	reeks	aanbevelingen	over	de	rechten	en	plichten	van	elk	van	de	actoren,	dat	wil	zeggen	
de	overheid,	de	werkgevers	en	de	werknemers.	Het	 Instituut	 laat	hier	opmerken	dat	er	 in	België	geen	
ontslagbescherming	bij	vaderschapsverlof	bestaat,	terwijl	de	Richtlijn	2006/54/EG	die	wel	voorziet	en	
voor	het	ouderschapsverlof	en	het	adoptieverlof	een	dergelijke	bescherming	wel	werd	erkend.

Vanaf	 30	 juli	 2011	 zijn	 werknemers	 die	 vaderschaps-	 en	 geboorteverlof	 opnemen	 beschermd	 tegen	
ontslag.	 Die	 bescherming	 houdt	 in	 dat	 de	 werkgever	 niet	 eenzijdig	 een	 arbeidsovereenkomst	 mag	
verbreken	gedurende	de	periode	van	schriftelijke	kennisgeving	aan	de	werkgever,	en	dat	tot	drie	maand	
na	die	kennisgeving.	De	werkgever	mag	echter	wel	nog	steeds	ontslaan	om	redenen	die	niets	te	maken	
hebben	met	het	verlof.	

Als	de	werkgever	die	ontslagbescherming	niet	naleeft,	is	hij	een	forfaitaire	vergoeding	van	drie	maanden	
loon	verschuldigd	aan	de	werknemer,	naast	een	eventuele	verbrekingsvergoeding.

Bovendien	 voorziet	 de	 arbeidswet,	 onder	 bepaalde	 voorwaarden,	 in	 de	 mogelijkheid	 om	 het	 moeder-
schapsverlof	om	te	zetten	 in	vaderschapsverlof.	Dat	kan	wanneer	de	moeder	van	het	pasgeboren	kind	
overlijdt	of	wordt	opgenomen	in	het	ziekenhuis.	Tot	nu	is	de	ontslagbescherming	die	gekoppeld	is	aan	dat	
vaderschapsverlof	beperkter	dan	de	ontslagbescherming	bij	moederschapsverlof.	Een	nieuwe	wet	geeft	
nu	echter	vaders	die	gebruik	maken	van	een	omgezet	vaderschapsverlof	eenzelfde	ontslagbescherming	als	
deze	die	geldt	voor	de	moeder.

11 http://www.womenonboard.be
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89	 meldingen	 waren	 afkomstig	 van	 mannen,	 tegenover	 183	 van	 vrouwen.	 Het	 gemiddelde	 van	 twee	
vrouwen	voor	elke	man	bleef	behouden	in	2011.	Dat	verschil	bevestigt	een	aangrijpende	realiteit	waar	het	
Instituut	elke	dag	mee	wordt	geconfronteerd:	vrouwen	zijn	vaker	dan	mannen	slachtoffer	van	discriminatie	
op	grond	van	geslacht.

We	stellen	vast	dat	6%	van	de	meldingen	 in	2011	afkomstig	was	van	transgender	personen.	Dit	 is	het	
eerste	jaar	dat	het	Instituut	beslist	heeft	om	de	informatievragen	en	klachten	van	transgender	personen	
specifiek	 te	 coderen,	 zodat	 het	 beter	 kan	 onderzoeken	 hoe	 de	 discriminaties	 evolueren	 waar	 zij	 in	 het	
bijzonder	slachtoffer	van	zijn.	

Merk	 op	 dat	 het	 Instituut	 in	 2011	 geen	 meldingen	 heeft	 gekregen	 van	 transgender	 personen	 die	 van	
vrouw	naar	man	waren	veranderd	of	wilden	veranderen.	Dat	cijfer	betekent	niet	dat	transmannen	(dat	wil	
zeggen	vrouwen	die	naar	man	veranderd	zijn	of	willen	veranderen)	niet	of	minder	worden	gediscrimineerd,	
maar	heel	eenvoudig	dat	ze	minder	talrijk	zijn	dan	transvrouwen.	Een	studie	van	het	 Instituut	uit	2010	
Transgender zijn in België	 toonde	 aan	 dat	 er	 elk	 jaar	 gemiddeld	 dubbel	 zoveel	 transvrouwen	 zijn	 als	
transmannen.17	

Geregistreerde meldingen voor 2011
Directe discriminatie 174
Indirecte discriminatie 16
Aanzetten tot discriminatie 4
Pesterijen 41
Verzwarende omstandigheden, misdrijf 1
Seksisme 48
Seksuele intimidatie 19
Andere 57

17  Tabel 7, blz. 44, Transgender zijn in België: de sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht, IGVM, 
2009.

5.3. rEGistratiEprocEdurE: databank GEndErclaiM

Net	 als	 in	 2010	 heeft	 het	 Instituut	 zijn	 informaticasysteem	 (genderclaim)	 verder	 op	 punt	 gesteld	 om	
statistieken	te	verzamelen	die	zo	betrouwbaar	en	nauwkeurig	mogelijk	zijn.	Die	statistieken	zijn	immers	nodig	
om	een	objectief	overzicht	te	krijgen	van	trends,	om	het	eventuele	succes	van	een	sensibiliseringscampagne	
van	het	Instituut	te	analyseren	of	ook	om	de	impact	van	de	mediatisering	van	een	persoonlijk	dossier	of	
van	een	publicatie	te	meten.

 
5.4. EnkElE cijfErs

Het	 Instituut	 voor	 de	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen	 ontving	 429	 oproepen	 via	 zijn	 groen	
nummer	 0800/12.800.	 In	 2011	 registreerde	 het	 ook	 301	 meldingen,	 waarvan	 191	 klachten	 en	 110	
informatieaanvragen.	

We	zien	dus	een	toename	van	het	aantal	meldingen	met	36%	ten	opzichte	van	2010,	dat	is	een	toename	
met	214%	sinds	de	oprichting	van	de	juridische	afdeling	in	2005.

Om	preciezer	te	zijn,	zien	we	een	toename	van	het	aantal	informatieaanvragen	met	21%	tegenover	het	
voorgaande	jaar.	De	sterkste	toename	zien	we	bij	de	klachten,	met	47%.

Verdeling van de meldingen naar geslacht in 2011
Man 89
Vrouw 183
Transvrouw 18
Transman 0
Andere (= instellingen, bedrijven enz.) 11
Totaal 301

15 Man tot vrouw.
16 Vrouw tot man.

15

16
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Discriminatiedomeinen voor het jaar 2011
Werk 140
Aanbod van en toegang tot goederen en diensten 45
Sociale zekerheid 29
Privésfeer 19
Onderwijs en opleiding 14
Jeugd, sport en toerisme 2
Oriëntatie en beroepsopleiding 1
Cultuur en media 24
Andere 64

Net	als	elk	jaar	worden	de	meeste	klachten	en	informatieaanvragen	genoteerd	in	het	domein	‘werk’,	met	
een	stijging	van	41%	tegenover	2010.	

Het	domein	‘Aanbod	van	en	toegang	tot	goederen	en	diensten’	komt	op	de	tweede	plaats	en	ook	hier	zien	
we	een	stijging,	met	60%	ten	opzichte	van	2010.	

Het	domein	‘Andere’	tot	slot	staat	op	de	derde	plaats.	Hieronder	vallen	alle	klachten	en	informatieaanvragen	
in	verband	met	lasterlijk	gedrag,	kwesties	in	verband	met	wetgeving	of	ook	met	echtscheiding.	

Het	is	interessant	om	vast	te	stellen	dat	het	domein	‘sociale	zekerheid’	ook	verdubbeld	is,	hieronder	vallen	
klachten	betreffende	het	onderscheid	tussen	het	pensioen	voor	vrouwen	en	voor	mannen,	betreffende	
gezondheidskosten	die	anders	worden	terugbetaald	aan	vrouwen	dan	aan	mannen	omwille	van	het	feit	dat	
een	bepaalde	ziekte	meer	voorkomt	bij	de	een	dan	bij	de	ander	enz.

Het	domein	‘privésfeer’	omvat	de	klachten	in	verband	met	partnergeweld,	of	dit	nu	lichamelijk,	psychisch	
of	moreel	geweld	is,	en	ook	burenrelaties.	

Merk	op	dat	net	als	elk	jaar	de	meeste	klachten	over	directe	discriminatie	gaan.	Het	verschil	tussen	directe	
en	indirecte	discriminatie	berust	op	het	feit	dat	in	het	tweede	geval	een	maatregel	of	reglement,	zonder	
rechtstreeks	gericht	te	zijn	op	het	geslacht,	een	onderscheid	inhoudt	tussen	personen	op	basis	van	dat	
criterium.	We	geven	het	voorbeeld	van	een	werkgever	die	alleen	voltijdse	werknemers	de	toelating	geeft	
om	een	opleiding	te	volgen.	De	regel	mag	dan	ogenschijnlijk	neutraal	zijn	en	gelden	voor	alle	werknemers	
zonder	onderscheid,	maar	het	merendeel	van	de	deeltijdse	werknemers	zijn	vrouwen;	vrouwen	worden	
door	die	maatregel	dus	gediscrimineerd.	In	dit	geval	gaat	het	om	een	indirecte	discriminatie.	Terwijl	een	
instelling	 die	 voor	 een	 gelijkaardige	 dienst	 verschillende	 prijzen	 hanteert	 voor	 mannen	 en	 vrouwen	 aan	
directe	discriminatie	doet.

Bovendien	zien	we	voor	2011	een	nieuwe	trend	opduiken.	Het	Instituut	registreerde	tal	van	klachten	over	
pesterijen	omwille	van	zwangerschap,	moederschap,	geslacht	of	transseksualiteit.	Het	aantal	klachten	in	
verband	met	pesterijen	heeft	zich	tussen	2010	en	2011	vermenigvuldigd	met	6.	Dat	lijkt	erop	te	wijzen	
dat	het	publiek	meer	kennis	heeft	verworven	over	discriminerend	gedrag	en	het	daarom	ook	sneller	en	
beter	kan	herkennen.

Tot	slot	heeft	het	Instituut	er	in	2011	voor	gekozen	om	nog	slechts	een	enkel	soort	gedrag	of	domein	te	
selecteren,	en	dat	terwijl	een	klacht	een	combinatie	van	verschillende	soorten	gedrag	en	domeinen	kan	zijn.	
Dat	is	de	reden	waarom	het	totaal	aantal	klachten	hoger	is	dan	het	totaal	aantal	klachtendossiers.	Concreet	
wordt	een	klachtendossier	geregistreerd	 indien	een	zwangere	 lerares	werd	ontslagen	omwille	van	haar	
zwangerschap,	maar	dit	dossier	wordt	geregistreerd	in	twee	domeinen:	werk	en	onderwijs.	Op	dezelfde	
wijze	wordt	slechts	één	klachtendossier	geregistreerd	indien	een	vrouw	wordt	gepest	in	het	kader	van	haar	
zwangerschap	door	haar	collega’s	voordat	ze	werd	ontslagen,	maar	voor	twee	discriminerende	soorten	
gedrag:	pesterijen	en	directe	discriminatie.
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De	meldingen	in	verband	met	reclame	nemen	ook	voortdurend	toe	en	zijn	in	2011	meer	dan	verdrievoudigd.	
Het	Instituut	heeft	zijn	samenwerking	met	de	Jury	voor	Ethische	Praktijken	inzake	Reclame	en	de	Conseil	
supérieur	de	l’Audiovisuel	voortgezet	om	te	strijden	tegen	stereotiepe	beelden	en	voorstellingen	van	vrouwen	
en	mannen	in	de	reclamewereld	en	in	de	media.	De	klachten	in	verband	met	reclame	die	binnenkomen	bij	het	
Instituut	gaan	doorgaans	over	een	vernederend	beeld	van	de	vrouw	of	de	man,	seksistische	stereotypen	
die	blijven	bestaan	door	de	manier	waarop	vrouwen	of	mannen	worden	voorgesteld	enz.	 In	dit	domein	
worden	we	het	vaakst	geconfronteerd	met	seksisme.

Meldingen in verband met seksisme
2005 2
2006 6
2007 6
2008 9
2009 11
2010 21
2011 48

De	meldingen	in	verband	met	seksisme	zijn	meer	dan	verdubbeld.	Dat	cijfer	kan	erop	wijzen	dat	de	mentaliteit	
aan	het	veranderen	is,	en	dat	er	een	soort	maatschappelijke	consensus	is	over	seksisme,	een	gedrag	dat	
nochtans	zelden	door	de	publieke	opinie	als	ernstig	discriminerend	wordt	beschouwd.	Daarnaast	was	er	
ook	vanuit	de	media	een	groeiende	belangstelling	voor	het	probleem	van	 seksisme,	en	men	kan	alleen	
maar	vaststellen	dat	het	Instituut	vaker	wordt	gevraagd	om	te	reageren	op	dit	onderwerp.	Tot	slot	kan	die	
toename	misschien	worden	verklaard	door	het	feit	dat,	zoals	we	hiervoor	hebben	uitgelegd,	verschillende	
domeinen	eenzelfde	dossier	kunnen	kenmerken	en	seksisme	regelmatig	voorkomt	in	combinatie	met	een	
ander	domein.	

Meldingen in verband met transseksualiteit
2005 3
2006 4
2007 14
2008 12
2009 20
2010 22
2011 29

De	 meldingen	 in	 verband	 met	 transgender	 personen	 blijven	 elk	 jaar	 toenemen.	 Ze	 vertegenwoordigen	
nu	bijna	10%	van	het	totaal,	wat	veel	 is	als	we	bedenken	dat	het	aantal	transgender	personen	in	België	
op	1000	wordt	geschat	en	slechts	554	personen	die	kozen	voor	een	geslachtsverandering	zich	officieel	
hebben	laten	registreren	in	de	voorbije	jaren.18	Het	Instituut	raakt,	door	zijn	sensibiliseringscampagnes	en	
colloquia,	dus	steeds	beter	bekend	bij	die	doelgroep.	Dat	is	een	belangrijke	evolutie,	omdat	transgender	
personen,	hoewel	ze	een	minderheid	vormen	in	de	totale	bevolking,	in	het	bijzonder	worden	geconfronteerd	
met	discriminaties	op	grond	van	geslacht,	meer	bepaald	 in	het	domein	 ‘werk’,	waar	de	mentaliteit	nog	
moet	rijpen.	

Meldingen in verband met reclame
2007 1
2008 5
2009 9
2010 6
2011 20

18 Cijfers afkomstig van het Rijksregister, Vrouwen en Mannen in België, IGVM, 2011.



83

EEn andErE kijk    2011 iactivitEitEnvErslag    2011 i

82

5.5. door hEt instituut GEwonnEn procEssEn

saDia sheikh

Het	 Instituut	 voor	 de	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen	 kondigde	 op	 5	 maart	 2008	 aan	 dat	 het	 zich	
burgerlijke	partij	stelde	in	de	zaak	Sadia	Sheikh.

Op	24	oktober	2007	bezweek	de	20-jarige	Sadia	aan	de	verwondingen	die	haar	twee	dagen	eerder	in	de	
gezinswoning	waren	toegebracht	door	haar	broer.	Sadia	was	van	huis	weggelopen	om	zich	te	onttrekken	
aan	een	huwelijk	dat	haar	ouders	voor	haar	hadden	geregeld	met	een	man	in	Pakistan.	Zij	wilde	haar	relatie	
met	haar	Belgische	vriend	voortzetten	en	vrij	zijn	om	haar	eigen	keuzes	te	maken.

Het	Instituut	wilde,	door	zich	in	de	procedure	te	mengen,	de	aandacht	vestigen	op	het	feit	dat	het	in	dit	
proces	over	veel	meer	ging	dan	de	dood	van	een	jonge	vrouw.	

De	problematiek	die	door	de	dood	van	Sadia	onder	de	aandacht	werd	gebracht,	 is	 immers	die	van	het	
gedwongen	huwelijk	en	de	eremoord,	wat	 in	het	Belgisch	strafrecht	op	specifieke	wijze	wordt	bestraft	
met	de	verzwarende	omstandigheid	van	discriminatie,	ook	wel	‘verwerpelijke	beweegreden’	genoemd.	Wat	
dit	alles	zo	bijzonder	maakt,	is	dat	het	hier	niet	alleen	over	een	individu	gaat,	maar	ook	over	de	groep	of	
gemeenschap	waarvan	het	slachtoffer	deel	uitmaakte,	in	dit	geval	vrouwen.

Bovendien	valt	eergerelateerd	geweld	niet	onder	de	criteria	inzake	partnergeweld.	Toch	is	eergerelateerd	
geweld	opgenomen	in	het	Nationaal	Actieplan	dat	door	het	Instituut	wordt	gecoördineerd,	omdat	het	valt	
onder	intrafamiliaal	geweld.	Geweld	binnen	een	intieme	relatie	geeft	meestal,	in	de	privésfeer,	uiting	aan	
de	ongelijke	machtsverhoudingen	tussen	vrouwen	en	mannen	die	in	onze	samenleving	nog	steeds	bestaan.	

De	bevoegdheid	van	het	Instituut	in	deze	zaak	vloeit	voort	uit	een	combinatie	van	elementen.

Enerzijds	stelt	onze	oprichtingswet	dat	het	Instituut	naar	de	rechtbank	kan	stappen	(o.m.)	op	basis	van	
de	strafwetten	die	specifiek	tot	doel	hebben	om	de	gelijkheid	tussen	vrouwen	en	mannen	te	waarborgen.	

Anderzijds	 moet	 de	 verzwarende	 omstandigheid	 die	 verwijst	 naar	 de	 theorie	 van	 ‘verwerpelijke	
beweegreden’	zoals	vermeld	in	art.	405quater	van	het	strafwetboek,	wanneer	een	van	de	drijfveren	van	de	

Domein ‘werk’ Zwangerschap-
moederschap

% dossiers 
‘zwangerschap’ in 
het domein ‘werk’

2005 38 13 34.2%
2006 43 12 27.9%
2007 88 35 39.8%
2008 65 38 58.5%
2009 88 38 43.2%
2010 99 42 42.4%
2011 140 47 33.5%

Het	aandeel	dossiers	 ‘zwangerschap	–	moederschap’	 in	het	domein	 ‘werk’	 is	kleiner	geworden,	maar	 in	
werkelijkheid	is	het	aantal	dossiers	gelijk	gebleven.	Die	daling	is	uitsluitend	te	verklaren	door	het	feit	dat	er	
meer	meldingen	zijn	in	het	domein	‘werk’.	Bovendien	blijven	de	dossiers	‘zwangerschap	–	moederschap’	
goed	voor	meer	dan	een	vierde	van	alle	meldingen.	

Samengevat	 wil	 dat	 zeggen	 dat	 vrouwen	 vaker	 en	 flagranter	 slachtoffer	 zijn	 van	 discriminatie	 op	
grond	 van	 geslacht,	 omwille	 van	 een	 zwangerschap,	 tijdens	 de	 zwangerschap	 of	 bij	 hun	 terugkeer	 uit	
moederschapsverlof.	Of,	zoals	de	studie	van	het	Instituut	uit	2010	Zwanger op het werk: de ervaringen 
van werkneemsters in België	aantoonde:	76,6%	van	de	vrouwen	wordt	geconfronteerd	met	minstens	één	
vorm	van	discriminatie	die	verband	houdt	met	zwangerschap.	Op	schaal	van	de	Belgische	bevolking	is	het	
dus	logisch	om	ervan	uit	te	gaan	dat	de	klachten	die	binnenkomen	bij	het	Instituut	slechts	het	topje	van	de	
ijsberg	vormen.	

Dat	die	discriminaties	 in	onze	samenleving	nog	voorkomen	en	dat	de	slachtoffers	geen	klacht	 indienen	
komt	deels	doordat	het	voor	hen,	evenals	voor	de	daders,	nog	altijd	moeilijk	is	zich	ervan	bewust	te	zijn	
dat	ze	met	discriminatie	te	maken	hebben,	zelfs	wanneer	het	om	directe	discriminatie	gaat.	In	de	studie	uit	
2010	zag	slechts	52,8%	van	de	vrouwen	die	minstens	één	vorm	van	discriminatie	hadden	ervaren	dat	ook	
echt	als	een	probleem.	De	stereotiepe	rollen	van	vrouwen	en	mannen,	vooral	wanneer	het	om	moederschap	
gaat,	zijn	zo	diep	verankerd	in	onze	samenleving	dat	discriminatie	in	dit	gebied	wordt	geminimaliseerd	of	
zelfs	genormaliseerd.	
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Die	wet	 is	eveneens	van	 toepassing	 in	geval	van	het	niet	verlengen	van	een	arbeidsovereenkomst	van	
bepaalde	duur.	De	arbeidsrechtbank	van	Namen	motiveert	haar	vonnis	als	volgt:	“het	ontslag,	de	weigering	
om	de	 indienstneming	van	een	werkne(e)m(st)er	te	verlengen	of	om	zijn	of	haar	arbeidsovereenkomst	
van	 bepaalde	 duur	 te	 vernieuwen	 kan	 discriminerend	 zijn	 indien	 deze	 weigering	 gebeurt	 op	 basis	 van	
het	geslacht	of	de	zwangerschap	van	de	werkneemster.	Dit	is	ook	het	geval	indien	de	beslissing	om	het	
contract	niet	te	verlengen,	is	genomen	als	vergelding	tegenover	de	werkneemster	die	haar	zwangerschap	
heeft	 aangekondigd	 op	 een	 ogenblik	 dat	 het	 de	 werkgever	 ‘niet	 past’,	 bijvoorbeeld	 net	 nadat	 zij	 werd	
aangeworven”.	

Het	betreffende	gemeentebestuur	is	in	beroep	gegaan	tegen	dit	vonnis	en	in	deze	zaak	is	nog	geen	nieuwe	
uitspraak	gedaan.	

Het	 Instituut	stelt	vast	dat	de	klachten	 in	verband	met	moederschap	die	binnenkomen	via	het	nummer	
0800/12.80019	jaar	na	jaar	sterk	toenemen.	

19 Cf. 2.4. Enkele cijfers.

misdaad	bestaat	in	de	haat	tegen,	het	misprijzen	van	of	de	vijandigheden	tegen	een	persoon	wegens	(in	dit	
geval)	zijn	geslacht	is,	de	efficiëntie	van	het	gelijkheidsbeginsel	dat	met	deze	bepaling	werd	aangenomen,	
waarborgen.	

Het	Instituut	is	ervan	overtuigd	dat	de	dood	van	Sadia	Sheikh	door	alle	vrouwen	als	bijzonder	pijnlijk	werd	
ervaren,	ongeacht	hun	overtuiging,	afkomst,	 leeftijd	enz.	Bovendien	kan	het	proces	van	Sadia	bijdragen	
tot	de	sensibilisering	en	de	bewustmaking	met	betrekking	tot	de	drama’s	waartoe	het	voortbestaan	van	
bepaalde	 tradities	 binnen	 families	 kan	 leiden.	 Verder	 kan	 het	 er	 slachtoffers	 ook	 toe	 aanzetten	 om	 te	
reageren.	Op	die	manier	wilde	het	Instituut	ook	een	van	zijn	andere	opdrachten	vervullen:	de	plicht	om	te	
sensibiliseren.

Discriminatie op GronD van zWanGerschap veroorDeelD Door De 
arBeiDsrechtBank van namen

De	arbeidsrechtbank	van	Namen	heeft	op	13	juli	2011	een	vonnis	uitgesproken	in	het	voordeel	van	een	
slachtoffer	dat	werd	verdedigd	door	het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen.	De	werkgever,	
een	stadsbestuur,	had	geweigerd	haar	arbeidsovereenkomst	te	verlengen	omdat	de	werkneemster	zwanger	
was,	waardoor	hier	sprake	was	van	discriminatie	op	basis	van	geslacht.	

Het	slachtoffer	was	in	2007	aangeworven	met	een	contract	van	bepaalde	duur	van	één	jaar,	aan	het	eind	
daarvan	werd	overwogen	om	haar	arbeidsovereenkomst	te	verlengen	voor	onbepaalde	duur.	Wanneer	de	
werkneemster	tijdens	haar	eerste	werkjaar	aankondigde	dat	ze	zwanger	was,	werd	dit	nieuws	slecht	onthaald	
door	haar	directe	overste.	Deze	laatste	liet	herhaaldelijk	zijn	ongenoegen	en	bitterheid	over	het	nakende	
moederschap	van	zijn	werkneemster	blijken,	in	zoverre	dat	hij	adviseerde	om	haar	arbeidsovereenkomst	
niet	te	verlengen.	

De	wet	van	10	mei	2007	ter	bestrijding	van	de	discriminatie	tussen	vrouwen	en	mannen	vermeldt	in	artikel	
4,	§	1	“dat	een	direct	onderscheid	op	grond	van	zwangerschap,	bevalling	of	moederschap	gelijkgesteld	
wordt	met	een	direct	onderscheid	op	basis	van	geslacht”.	
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persBerichten

In	2011	heeft	het	Instituut	14	persberichten	gepubliceerd.	

17/01/2011	–	Worden	de	rechten	van	de	vaders	nageleefd	op	de	werkvloer?

03/02/2011	–	Besnijdenis	en	religie:	een	verantwoorde	band?

02/03/2011	–	Standpunten	van	het	Instituut	aangaande	de	levensverzekeringen

08/03/2011	–	Partnergeweld	op	de	planken:	‘Tussentijd’	(enkel	in	het	Nederlands	gepubliceerd)

31/03/2011	–		Vrouwen	 worden	 weggezapt	 van	 het	 scherm	 –	 Voorstelling	 van	 de	 barometer	 voor	
gelijkheid	en	diversiteit	in	de	media	(enkel	in	het	Frans	gepubliceerd)

01/04/2011	–		Vrouwen	verdienen	per	uur	gemiddeld	10%	minder	dan	mannen	–	De	loonkloof	tussen	
vrouwen	en	mannen	in	België	

19/05/2011	–	Naar	een	master	genderstudies	in	België?

27/07/2011	–		Arbeidsrechtbank	van	Namen	veroordeelt	stad	Namen	wegens	discriminatie	op	grond	van	
zwangerschap

29/09/2011	–	Activiteitenverslag	2010	van	het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen

04/11/2011 –	Partnergeweld	op	de	planken:	‘Tussentijd’	(enkel	in	het	Frans	gepubliceerd)

21/11/2011	–	Een	symbooldossier	inzake	geweld	tegen	vrouwen

25/11/2011 –	Oost	West	Thuis	Best	-	Een	lied	tegen	het	geweld	tegen	vrouwen

06/12/2011	–	Jeanne	Vercheval:	sociaal	en	feministisch	engagement

09/12/2011 –	Sadia	vermoord	omdat	ze	een	vrouw	was

Het	Instituut	is	ook	dubbel	zoveel	keer	op	televisie	te	zien	geweest.	

Voor	wat	de	verdeling	per	taal	betreft,	stellen	we	vast	dat	driekwart	van	de	informatie	in	de	Franstalige	
media	wordt	vermeld.	Dat	is	gedeeltelijk	te	verklaren	door	het	feit	dat	de	twee	processen	die	het	Instituut	
heeft	gewonnen,	zich	afspeelden	in	het	Waals	Gewest.	

Vermeldingen in de pers waar 
het Instituut al dan niet wordt 

vermeld

Vermeldingen in de pers waar het 
Instituut wordt vermeld

Totaal 429 216
fr 329 150
nl 57 45
fr-nl 16 16
en 27 5

Voor	 het	 eerst	 heeft	 het	 Instituut	 ook	 het	 aantal	 vermeldingen	 in	 de	 Engelstalige	 pers	 verzameld.	 Die	
waren	voornamelijk	afkomstig	uit	buitenlandse	media.	

We	zien	dat	de	meerderheid	van	Nederlandstalige	media	die	een	onderwerp	hebben	gebracht	over	het	
Instituut,	het	Instituut	hebben	vermeld,	terwijl	minder	dan	de	helft	van	de	Franstalige	media	het	hebben	
vermeld.	Aangezien	 de	 tweetalige	berichten	 voor	 het	 grootste	deel	 afkomstig	waren	van	 institutionele	
informatiesites	is	het	logisch	dat	de	naam	van	het	Instituut	erin	wordt	vermeld.
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waarin	 het	 Instituut	 optrad	 als	 burgerlijke	 partij,	 een	 proces	 dat	 uitgebreid	 in	 de	 media	 is	 gekomen.	
November	was	ook	de	maand	waarin	de	campagne	tegen	het	geweld	op	vrouwen	werd	gelanceerd.	

Samengevat	zien	we	dat	het	proces	Sadia	Sheikh	goed	is	voor	meer	dan	de	helft	van	de	vermeldingen	in	de	
pers.	Maar,	en	dit	is	interessant,	zelfs	zonder	dit	sterk	gemediatiseerde	proces	zou	het	Instituut	bijna	21%	
meer	in	de	pers	vermeld	zijn.	We	zien	ook	dat	de	mededelingen	in	verband	met	de	processen	die	gewonnen	
zijn	door	het	Instituut	of	de	geregistreerde	klachten	het	meest	aanlokkelijk	zijn	voor	de	media.

WeBsite van het instituut

De	 website	 van	 het	 Instituut	 krijgt	 steeds	 meer	 bezoekers.	 Het	 aantal	 gebruikers	 van	 de	 website	 is	
gestegen	hoewel	het	Instituut	geen	nieuwe	verbeteringen	heeft	aangebracht.	Dat	het	aantal	bezoekers	
van	de	website	behouden	blijft,	betekent	dus	dat	de	website	voldoende	regelmatig	wordt	bijgewerkt	om	
belangstelling	te	blijven	wekken.	Het	aantal	bezoeken	is	echter	licht	gedaald.	

Aantal bezoekers per jaar Aantal bezoeken per jaar
2009 15	128 90	548
2010 33	222 145	652
2011 33	715 122	709

vermelDinGen in De pers en analyse

De	toenemende	zichtbaarheid	van	het	Instituut	moet	worden	bekeken	volgens	de	persberichten	die	in	de	
verschillende	perioden	van	het	jaar	werden	gepubliceerd.

Zo	lanceerde	het	Instituut	in	januari	zijn	publicatie	De ervaringen van werknemers met vaderschapsverlof 
in België.	 In	 maart	 speelde	 het	 Instituut	 in	 op	 de	 actualiteit	 na	 het	 advies	 van	 Test-Aankoop	 over	
levensverzekeringen.	In	april	werd	het	Instituut	door	de	pers	gevraagd	om	het	probleem	van	de	quota,	de	
loonkloof	en	de	nieuwe	diversiteitsbarometer	van	de	CSA	te	behandelen.

In	mei	stelde	het	Instituut	zijn	studie	naar	de	haalbaarheid	van	een	master	in	genderstudies	voor.	In	juli	en	
augustus	heeft	de	pers	zich	gefocust	op	het	proces	dat	een	eiseres	van	het	Instituut	had	gewonnen	tegen	
haar	werkgever	die	weigerde	haar	arbeidsovereenkomst	te	verlengen	omwille	van	haar	zwangerschap.	

In	september	 lanceerde	het	 Instituut	zijn	activiteitenverslag,	waarin	de	pers	elk	 jaar	kan	zien	hoeveel	
klachten	het	Instituut	heeft	ontvangen.	In	november	en	december	was	er	het	proces	van	de	eremoord	

0

10

20

30

40

50

60

DecNovOktSepAugJulJunMeiAprMrtFebJan

Aantal vermeldingen in de pers
waarin het IGVM wordt vermeld



93

EEn andErE kijk    2011 iactivitEitEnvErslag    2011 i

92

Aantal bezoeken op de website van het Instituut per maand

Het	is	interessant	om	het	aantal	bezoeken	per	maand	te	plaatsen	tegenover	de	verschillende	mededelingen	
die	het	Instituut	heeft	gedaan.	In	het	begin	van	het	jaar	zien	we	een	stijging	in	het	aantal	bezoeken.	Dat	
stemt	overeen	met	de	mededeling	van	het	Instituut	over	de	publicatie	De ervaringen van werknemers met 
vaderschapsverlof in België,	de	standpunten	van	het	Instituut	in	verband	met	levensverzekeringen	en	over	
de	quota	in	de	bestuursraden.	

Net	als	bij	de	vermeldingen	in	de	pers,	kreeg	de	website	meer	bezoekers	in	de	maanden	september	tot	
december,	 die	 overeenstemmen	 met	 de	 publicatie	 van	 het	 activiteitenverslag	 2010,	 het	 proces	 Sadia	
Sheikh,	 waarin	 het	 Instituut	 zich	 burgerlijke	 partij	 had	 gesteld	 en	 de	 lancering	 van	 de	 campagne	 ter	
bestrijding	van	het	geweld	op	vrouwen.

Aantal gebruikers en bezoeken per jaar

De	website	ontving	33.715	bezoekers.	Dit	aantal	staat	voor	het	totaal	aantal	personen	dat	de	site	heeft	
bezocht	tussen	1	januari	2011	en	31	december	2011.	Tegelijk	telde	de	site	122.709	bezoeken	voor	het	
jaar	 2011.	 Dit	 cijfer	 verwijst	 naar	 de	 reeksen	 internetpagina’s	 die	 opeenvolgend	 werden	 geraadpleegd	
gedurende	een	bepaalde	tijdsspanne.	Op	zich	trekt	de	website	meer	bezoekers	maar	zij	raadplegen	tijdens	
hun	bezoek	aanzienlijk	minder	pagina’s.
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voorstellinG van het Boek jeanne vercheval: sociaal en  
feministisch enGaGement (6 DecemBer 2011)

Het	 boek Jeanne Vercheval: een sociaal en feministisch engagement	 werd	 voorgesteld	 op	 6	 december	
2011.	De	voorstelling	van	het	boek	door	het	Archiefcentrum	voor	Vrouwengeschiedenis	werd	gevolgd	
door	een	debat	met	feministes	van	de	tweede	golf	over	het	belang	van	het	feministisch	engagement	in	het	
verleden,	het	heden	en	de	toekomst.

 
6.3. bEurzEn

Het	Instituut	is	zich	ervan	bewust	dat	het	belangrijk	is	om	het	grote	publiek	rechtstreeks	te	sensibiliseren	
op	evenementen,	en	was	dus	ook	in	2011	aanwezig	op	een	aantal	beurzen.	Zo	had	het	Instituut	samen	
met	de	FOD	Werkgelegenheid	een	stand	op	het	Salon	de	l’Education,	was	het	aanwezig	op	het	Salon	des	
Mandataires	en	op	het	Forum	JUMP.	

uitzonDerlijke vrouWen (8 maart 2011)

Ter	 gelegenheid	 van	 de	 100ste	 verjaardag	 van	 Vrouwendag,	 op	 8	 maart,	 heeft	 de	 vice-eersteminister,	
minister	van	Werk	en	Gelijke	Kansen	van	de	Belgische	regering,	 in	samenwerking	met	het	Adviescomité	
voor	gelijke	kansen	van	vrouwen	en	mannen	van	de	Senaat	en	het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	
en	mannen,	beslist	om	die	dag	feestelijk	te	vieren	en	een	aantal	opmerkelijke	vrouwen	uit	de	verschillende	
gewesten	van	het	land	en	uit	alle	sectoren	in	de	bloemetjes	te	zetten.	

Die	hommage	was	bedoeld	om	100	uitzonderlijke	vrouwen	te	danken	voor	hun	daden,	100	persoonlijkheden	
die	het	imago	van	de	vrouw	hebben	versterkt,	heldinnen	uit	het	dagelijks	leven	die	respect	afdwingen	en	
hebben	bijgedragen	tot	een	verandering	in	het	statuut	en	imago	van	de	vrouw	in	de	Belgische	samenleving.	
Die	feestelijke	viering,	opgeluisterd	door	de	aanwezigheid	van	Prinses	Mathilde,	vond	plaats	op	woensdag	
2	maart	2011	in	de	Senaat.

stuDieDaG ‘haalBaarheiDsstuDie naar De oprichtinG van een inter
universitaire master GenDerstuDies in BelGië’ (19 mei 2011)

De	 resultaten	 van	 de	 Haalbaarheidsstudie naar de oprichting van een interuniversitaire master 
genderstudies in België	werden	voorgesteld	op	een	studiedag	die	was	georganiseerd	door	het	Instituut	
voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen,	in	samenwerking	met	de	vzw	Sophia.	De	resultaten	werden	
vergeleken	met	de	situatie	in	andere	landen	en	in	perspectief	geplaatst,	meer	bepaald	door	de	voorstelling	
van	de	Tuning gender studies brochure van	ATGender	(publicatie	van	de	Europese	Commissie).	Academici	
en	beleidsmakers	konden	vervolgens,	 in	het	kader	van	een	 forum,	 toelichten	of	en	hoe	een	dergelijke	
master	in	genderstudies	zou	kunnen	worden	opgericht.	
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7.2. sEksisME

carte Blanche vrouWen aan De haarD

Het	Instituut	is,	op	basis	van	studies	uitgevoerd	in	2010,	statistische	overzichten	van	de	informatieaanvragen	
en	klachten	die	elk	jaar	binnenkomen	en	omwille	van	het	feit	dat	journalisten	steeds	vaker	vragen	stellen	
over	het	thema	seksisme	tot	de	vaststelling	gekomen	dat	dit	thema	meer	en	meer	in	de	belangstelling	staat	
en	dat	hier	veel	vragen	rond	zijn.	

Het	Instituut	heeft	in	2011	geprobeerd	om	de	publieke	opinie	bewust	te	maken	van	de	ernst	van	seksistisch	
gedrag,	dat	meestal	de	vorm	aanneemt	van	ongepast	gedrag	of	een	ongepaste	mentaliteit	die	berust	op	
genderstereotypen.	

Omdat	 bewustwording	 een	 eerste	 vereiste	 is	 om	 een	 seksistisch	 gedrag	 of	 seksistische	 mentaliteit	 te	
veranderen,	 heeft	 het	 Instituut	 in	 2011	 verschillende	 interviews	 gegeven	 in	 diverse	 media,	 met	 de	
bedoeling	mensen	ervan	bewust	te	maken	dat	dit	soort	gedrag	vaak	leidt	tot	discriminaties	op	grond	van	
het	geslacht.	

Met	 ditzelfde	 doel	 heeft	 het	 Instituut	 in	 mei	 2011	 een	 carte	 blanche	 opgesteld	 voor	 het	 wekelijkse	
magazine	Mon Argent,	in	bijlage	bij	het	tijdschrift	l’Echo,	onder	de	titel	‘Femmes au foyer : un des symboles 
de l’inégalité des sexes’. 

Via	 deze	 carte	 blanche	 wilde	 het	 Instituut	 eraan	 herinneren	 dat	 onze	 samenleving	 evolueert.	 Vandaag	
de	dag	hebben	vrouwen	meer	vrijheden	en	mannen	hebben,	soms,	zin	om	zich	te	engageren	en	hun	rol	
binnen	het	gezin	opnieuw	te	definiëren.	En	toch	vormen	een	moeilijke	combinatie	van	privéleven	en	werk,	
traditionele	rolmodellen	die	de	vrouwen	veeleer	associëren	met	de	privésfeer	terwijl	de	mannen	meer	met	
het	openbare	leven	worden	verbonden,	alle	discriminaties	waar	vrouwen	op	de	arbeidsmarkt	slachtoffer	
van	zijn	enz.	een	samenspel	van	factoren	die	leiden	tot	discriminaties	op	grond	van	geslacht.	

Het	standpunt	was	dus	bewust	provocerend	en	gebaseerd	op	een	reeks	objectieve	indicatoren	en	cijfers	
om	aan	te	tonen	dat	stereotypen	en	ongelijkheden	tussen	vrouwen	en	mannen	nog	steeds	voorkomen	in	
onze	samenleving.	

De	belangrijkste	thema’s	die	in	deze	publicatie	aan	bod	kwamen:

•  Een sterkere genderdimensie in werkgelegenheid en de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
wegwerken 

Het	Belgisch	voorzitterschap	 is	het	eerste	dat	de	EU2020-strategie	voor	groei	en	werkgelegenheid	 in	
werking	heeft	gesteld.	In	het	kader	van	de	goedkeuring	van	de	richtlijnen	voor	werkgelegenheid,	heeft	het	
Belgisch	voorzitterschap	toegezien	op	een	versterking	van	de	gendergelijkheid.	Een	van	de	voornaamste	
prioriteiten	is	de	werkzaamheidsgraad	van	vrouwen	optrekken.	De	gelijke	verloning	vormt	eveneens	een	
belangrijke	Europese	doelstelling.	

• De strijd tegen geweld tegen vrouwen 

Geweld	tegen	vrouwen	vormt	een	van	de	grootste	obstakels	in	het	realiseren	van	gelijkheid	tussen	vrouwen	
en	mannen	en	is	een	grove	schending	van	de	rechten	en	fundamentele	vrijheden.	Daarom	heeft	het	Belgisch	
voorzitterschap	de	Europese	Commissie	gesteund	bij	de	uitwerking	van	een	efficiënt	beleid	ter	preventie	
en	bestrijding	van	geweld	tegen	vrouwen.	

• Een nieuwe Europese strategie 

De	Europese	Commissie	heeft	in	september	2010	haar	nieuwe	strategie	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	
en	mannen	(2011-2015)	voorgesteld.	Deze	strategie	bestaat	uit	vijf	grote	thema’s:	gelijke	economische	
onafhankelijkheid;	gelijke	beloning	voor	gelijk	of	gelijkwaardig	werk;	gelijkheid	in	besluitvorming;	waardigheid,	
integriteit	en	bestrijding	van	gendergerelateerd	geweld	en	gendergelijkheid	buiten	de	Europese	Unie.	

Het	Instituut	heeft	van	de	verspreiding	van	deze	publicatie	ook	gebruik	gemaakt	om	te	herinneren	aan	het	
bestaan	van	zijn	handleiding	voor	goede	praktijken	How to close the gender pay gap?,	een	Engelstalige	gids	
in	het	kader	van	het	Belgische	voorzitterschap	van	de	Raad	van	de	Europese	Unie.	Deze	gids	bevat	goede	
praktijken	die	door	de	lidstaten	van	de	Europese	Unie,	andere	Europese	landen	en	Europese	sociale	partners	
werden	aangewend	om	de	loonkloof	tussen	vrouwelijke	en	mannelijke	werknemers	te	verkleinen.
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8.2. EErwraak 

ontWikkelinG van een BeleiD ter BestrijDinG van eerGerelateerD 
GeWelD

In	 2011	 wilde	 het	 Instituut	 een	 bijdrage	 leveren	 aan	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 toekomstig	 beleid	 ter	
bestrijding	en	preventie	van	eergerelateerd	geweld	in	België.	Een	dergelijk	groot	werk	vraagt	niet	alleen	
veel	overleg	en	samenwerking	tussen	de	vele	verschillende	partijen	die	betrokken	zijn	bij	de	problematiek,	
maar	ook	een	grondige	kennis	van	de	problematiek	en	de	omvang	ervan	in	België.	Daarom	financierde	het	
Instituut	een	wetenschappelijk	onderzoek	naar	dit	verschijnsel,	in	samenwerking	met	de	Algemene	Directie	
Veiligheid	en	Preventie	van	de	FOD	Binnenlandse	zaken.	

In	 dit	 kader	 werd	 een	 akkoord	 gesloten	 met	 de	 Vakgroep	 Wijsbegeerte	 en	 Moraalwetenschappen	
van	 de	 Vrije	 Universiteit	 Brussel	 VUB,	 de	 Ugent-ICRH	 en	 de	 dienst	 klinische	 psychiatrie	 van	 het	 Sint-
Pietersziekenhuis	van	Brussel.	De	kwalitatieve	studie	werd	eind	2011	voltooid.	Ze	heeft	toegelaten	om	de	
verschillende	uitingen	van	eergerelateerd	geweld	te	identificeren	en	te	conceptualiseren,	na	verschillende	
gesprekken	met	de	betrokken	professionals	en	een	analyse	van	bepaalde	gevallen.	De	studie	bracht	ook	
goede	praktijken	aan	het	licht	inzake	beleid	en	interventie	in	andere	Europese	landen	(Nederland,	Verenigd	
Koninkrijk	 en	 Zweden).	 Tot	 slot	 werden	 de	 analyses	 voorgelegd	 aan	 twee	 debatgroepen	 (Franstalig	 en	
Nederlandstalig)	om	zo	tot	aanbevelingen	en	actiepistes	te	komen.	De	resultaten	moeten	bijdragen	tot	de	
ontwikkeling	van	instrumenten	voor	risicobeoordeling	zodat	de	betrokken	actoren	beter	de	context	van	dit	
soort	geweld	kunnen	begrijpen	en	dus	doeltreffender	kunnen	tussenkomen	bij	potentiële	of	daadwerkelijke	
slachtoffers.	

Bovendien	 is	het	 Instituut	stakeholder	gebleven	voor	werkzaamheden	op	andere	niveaus,	zoals	die	van	
de	Dienst	voor	Strafrechtelijk	beleid	of	binnen	het	College	van	Procureurs-generaal,en	wil	het,	op	termijn,	
gevolg	geven	aan	de	aanbevelingen	die	voortvloeien	uit	het	wetenschappelijk	werk	en	deelnemen	aan	het	
vastleggen	van	een	multidisciplinaire	aanpak	waarbij	alle	actoren	worden	betrokken.	

Aantal keer dat de spots werden bekeken op Youtube, van 25/11/11 tot 27/12/11

De	clip	werd	meer	dan	6000	keer	bekeken	in	één	maand	tijd,	tussen	25	november	en	eind	december	2011.	
De	eerste	spot,	‘1	femme	sur	7/	1	vrouw	op	7’,	900	keer	in	het	Frans	en	271	keer	in	het	Nederlands,	en	
de	tweede	spot,	‘Femme	battue’	23,	797	keer	in	het	Frans.	

We	zien	een	verschil	in	het	aantal	keer	dat	de	Franstalige	en	de	Nederlandstalige	beelden	werden	bekeken.	Dit	
betekent	niet	dat	er	in	de	Nederlandstalige	kant	van	het	land	geen	interesse	zou	zijn	voor	de	problematiek,	
maar	een	reden	hiervoor	zou	kunnen	zijn	dat	het	IHECS	een	Franstalige	school	is.	De	studenten	hebben	ook	
mee	een	buzz	gecreëerd	rond	de	spots,	en	dat	laatste	gebeurde	vooral	in	het	Franstalige	deel	van	het	land.	

De	buzz	had	als	voordeel	dat	de	campagne	‘durf	neen	zeggen’	niet	beperkt	bleef	tot	25	november	maar	
dat	een	sneeuwbaleffect	ontstond	dat	bleef	voortduren	zolang	de	beelden	online	stonden.

 
23  De Nederlandstalige versie van de clip ‘Femme battue’ kon niet op Youtube worden gezet omwille van technische problemen, 

daarom zijn hier geen beelden van.
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Doelstelling 2: verzamelen en een inventaris maken van knelpunten en goede praktijken 

Tijdens	 het	 eerste	 debat	 werden	 de	 knelpunten	 besproken	 waarmee	 men	 in	 het	 kader	 van	 het	 werk	
rond	eergerelateerd	geweld	werd	geconfronteerd.	Tijdens	het	derde	debat	werden	verschillende	goede	
praktijken	voor	preventie,	sensibilisering	en	bijstand	besproken.

Verschillende	goede	praktijken	werden	samengebracht,	geïnventariseerd,	geklasseerd	en	ter	beschikking	
gesteld	van	andere	organisaties.	

Doelstelling 3: netwerken

Het	 project	 werd	 gecoördineerd	 door	 een	 stuurgroep	 die	 verschillende	 keren	 is	 samengekomen.	 Ook	
het	 Instituut	 nam	 deel	 aan	 die	 stuurgroep.	 Het	 project	 werd	 ook	 geregeld	 voorgelegd	 aan	 Franstalige	
deskundigen.

Het	Instituut	heeft	samengewerkt	met	de	VUB,	het	IRCH	(International	Centre	for	Reproductive	Health)	en	
verschillende	allochtone	organisaties	die	ook	vertegenwoordigd	waren	bij	de	debatten.	

Er	 werden	 binnenlandse	 en	 buitenlandse	 werkbezoeken	 afgelegd	 en	 de	 mogelijkheid	 om	 provinciale	
werkgroepen	rond	eergerelateerd	geweld	op	te	richten	werd	overwogen.

Doelstelling 4: verspreiding van kennis en sensibilisering

De	verzamelde	kennis	werd	toegankelijk	gemaakt	via	de	website	en	er	werd	een	dossier	samengesteld	met	
alle	kennis	en	expertise.	Daarnaast	werden	verschillende	politieke	aanbevelingen	opgesteld,	bedoeld	om	
eergerelateerd	geweld	in	Vlaanderen	en	in	België	aan	te	pakken.	

advIes voor een plan van aanpak 

De	vzw	Zijn	heeft	op	verzoek	van	het	Instituut	een	advies	opgesteld	voor	een	plan	van	aanpak,	met	het	
oog	op	een	constructieve	participatie	van	de	allochtone	(vrouwelijke)	gemeenschappen	in	het	kader	van	
een	toekomstig	beleid	rond	eergerelateerd	geweld.

DeBatten en aDviezen 

(W)eerbaar: een projeCt rond eergerelateerd geWeld

Dankzij	 een	 subsidie	 van	 het	 Instituut	 heeft	 de	 vzw	 Zijn	 onder	 de	 titel	 (W)eerbaar een	 debatproject	
opgestart	met	verschillende	doelstellingen.

Doelstelling 1: kennis en ervaring samenbrengen en uitwisselen

De	 vzw	 Zijn	 heeft	 de	 bestaande	 literatuur	 rond	 eergerelateerd	 geweld	 verzameld,	 evenals	 artikelen,	
thesissen,	beeldmateriaal,	krantenartikelen	enz.	Al	die	 informatie	werd	geïnventariseerd,	geklasseerd	en	
ter	beschikking	gesteld	van	andere	organisaties.	

Op	het	vlak	van	wetenschappelijk	onderzoek	beschikt	de	vzw	Zijn	over	de	fenomenologische	studie	rond	
eergerelateerd	 geweld	 (uitgevoerd	 op	 vraag	 van	 de	 FOD	 Binnenlandse	 zaken	 en	 het	 Instituut)	 en	 een	
doctoraatsonderzoek	over	eergerelateerd	geweld	in	Vlaanderen.	

Er	 werden	 drie	 debatten	 georganiseerd,	 waar	 verschillende	 deskundigen	 en	 allochtone	 organisaties	
samengebracht	werden	om	hun	kennis	en	expertise	te	delen:

-		Eerste	 debat	 (20	 januari	 2011):	 Goede	 praktijken	 en	 knelpunten	 in	 het	 kader	 van	 het	 werk	 over	
eergerelateerd	geweld

-		Tweede	debat	(18	mei	2011):	Definitie	van	eergerelateerd	geweld	en	gelijkenissen	en	verschillen	met	
intrafamiliaal	geweld

-		Derde	debat	(7	oktober	2011):	Sensibilisering	van	de	doelgroep	en	mogelijke	bijstand	in	geval	van	
eergerelateerd	geweld

De	projectcoördinator	volgde	een	opleiding	van	drie	dagen	over	eer	en	eergerelateerd	geweld	in	Nederland.	
Die	opleiding	werd	georganiseerd	door	Vocas	en	draaide	rond	drie	hoofdlijnen:

1.	Signalering	en	herkennen	van	aspecten	in	verband	met	familie-eer	en	eergerelateerd	geweld;
2.	Case	study	op	basis	van	belastinglijsten;
3.		Opstelling	en	gebruik	van	een	checklist	met	een	aanvullende	analyse	en	ontwikkeling	van	een	plan	

van	aanpak	en	een	veiligheidsplan.	
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enz.),	justitiehuizen	(zowel	het	slachtofferonthaal	als	de	begeleiding	van	de	daders),	referentiemagistraten,	
arrondissementsraden	 voor	 slachtofferbeleid,	 scholen	 en	 PMS-centra,	 huisartsen,	 gynaecologen	 en	
ziekenhuizen.	Daarna	wil	men	ook	supralokale	besturen	(preventiediensten,	welzijns-	en	gezondheidsdiensten	
van	de	provincies,	gemeenschappen	en	federale	overheid),	onderzoekers	en	studiediensten	(universiteiten,	
hogescholen,	politieke	partijen	enz.)	bereiken.

opstarten van een stuDie over GeDWonGen huWelijken in het 
Brussels hoofDsteDelijk GeWest

Het	 Nationaal	 Actieplan	 2010-2014	 heeft	 tot	 doel	 om	 meer	 kennis	 te	 verwerven	 over	 gedwongen	
huwelijken	 en	 deze	 beter	 te	 begrijpen.	 Aangezien	 het	 om	 een	 belangrijke	 problematiek	 gaat,	 wil	 het	
Instituut,	 in	samenwerking	met	de	Brusselse	staatssecretaris	voor	Gelijke	Kansen,	een	studie	opstarten	
over	gedwongen	huwelijken	in	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest.	Die	studie	werd	besteld	om	een	beter	
idee	te	krijgen	over	de	ernst	en	omvang	van	de	problematiek	en	om	de	bestaande	preventie	en	bijstand	te	
verbeteren	en	aan	te	passen	aan	de	specifieke	behoefte	van	de	personen	die	mogelijk	slachtoffer	kunnen	zijn	
van	een	dergelijke	problematiek	in	het	Brussels	Gewest.	De	studie	werd	toegekend	aan	de	Vrije	Universiteit	
van	Brussel,	onder	leiding	van	GERME.	De	resultaten	zouden	in	de	loop	van	2012	beschikbaar	moeten	zijn.

 
8.4. inforMatiE, bijstand, aanpak En prEvEntiE van rEcidivE

WeBsite ronD partnerGeWelD

Het	Instituut	heeft,	in	samenwerking	met	de	Vlaamse	Gemeenschap	en	de	Federatie	Wallonië-Brussel	een	
nationale	website	rond	partnergeweld	ontwikkeld.

Deze	site	wil	informatie	en	hulp	verstrekken	aan	iedereen	die	met	de	problematiek	geconfronteerd	wordt:	
slachtoffers,	 kinderen	 waarvan	 de	 ouders	 betrokken	 zijn	 bij	 partnergeweld,	 buren,	 getuigen,	 familie	 en	
actoren.

8.3. studiEs 

aDvies over De situatie van vrouWen met een tijDelijke  
verBlijfsverGunninG Die slachtoffer zijn van partnerGeWelD

Eind	2011	heeft	 het	 Instituut	een	 stand	 van	zaken	 laten	maken	van	de	 concrete	en	 juridische	 situatie	
van	 vreemdelingen	 die	 het	 slachtoffer	 zijn	 van	 familiaal	 geweld	 met	 een	 tijdelijke	 verblijfsvergunning	
gekoppeld	 aan	 hun	 status	 als	 echtgeno(o)te	 of	 partner	 van	 een	 Belg(ische).	 Deze	 opdracht	 werd	
toevertrouwd	aan	de	Vrije	Universiteit	Brussel.	De	studie	 is	gebaseerd	op	een	onderzoek	op	het	terrein	
bij	 institutionele	actoren,	verenigingen	en	slachtoffers	van	geweld.	Ze	gaat	gepaard	met	aanbevelingen	
voor	 een	 eventuele	 invoering	 van	 een	 specifiek	 beveiligingssysteem	 dat	 het	 mogelijk	 moet	 maken	 dat	
deze	personen	een	verblijfsvergunning	krijgen	die	onafhankelijk	is	van	die	van	de	echtgenoot	of	partner.	
Die	aanbevelingen	werden	voorgelegd	aan	de	interdepartementale	groep	(IDG)	en	unaniem	goedgekeurd	
door	de	partneradministraties	van	het	NAP.	Het	Instituut	wil	in	de	loop	van	2012	de	haalbaarheid	van	die	
aanbevelingen	bestuderen	met	de	betrokken	instanties.

hanDBoek familiaal GeWelD: screeninG en inteGrale aanpak

Met	de	medewerking	van	tal	van	experts	werd	een	handboek	over	familiaal	geweld	uitgewerkt,	dat	zal	
worden	gepubliceerd	door	Politeia.	Het	Instituut	heeft	het	deel	over	het	beroepsgeheim	en	de	voorbeelden	
voor	risicobeoordeling	uitgewerkt.	Dit	handboek	biedt	de	gebruiker	enerzijds	screeninginstrumenten	om	
partnergeweld,	 oudermishandeling	 en	 andere	 vormen	 van	 huiselijk	 geweld	 (vroegtijdig)	 op	 te	 sporen,	
en	 anderzijds	 referentiepunten/scenario’s	 om	 de	 verschillende	 vormen	 van	 familiaal	 geweld	 integraal	
aan	te	pakken.	De	focus	ligt	dus	op	volledige,	praktische,	actuele	en	direct	toepasbare	informatie,	zoals	
screeninginstrumenten,	checklists,	voorbeelden,	formulieren,	vonnissen	enz.

Het	handboek	is	bestemd	voor	al	wie	mogelijk	beroepsmatig	in	contact	kan	komen	met	huiselijk	geweld.	
In	de	eerste	plaats	worden,	vanaf	begin	2012,	de	personeelsleden	tewerkgesteld	 in	slachtofferhulp	en	
politieagenten	 gesensibiliseerd,	 maar	 ook	 de	 hulpverlening	 (CAW’s,	 met	 inbegrip	 van	 de	 opvangcentra,	
OCMW’s,	 rusthuizen,	 bemiddelaars,	 centra	 voor	 geestelijke	 gezondheidszorg,	 vertrouwensartsencentra	
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het project veiliGheiDshuis in antWerpen

Het	CO3-project	(CO3	staat	voor	Cliëntgerichte	Organisatie	met	3	partners)	werd	gelanceerd	in	Antwerpen.	In	
dit	CO3-project	werken	drie	partijen	samen	in	het	kader	van	de	strijd	tegen	partnergeweld:	politie	en	gerecht;	
hulpverlening	en	justitiehuis;	de	stad,	het	OCMW	en	de	provincie.	Die	drie	groepen	gaan	samen	na,	door	als	een	
keten	samen	te	werken,	wat	voor	elk	gezin	de	beste	oplossing	voor	het	probleem	is:	hulpverlening	of	vervolging.	
Het	Instituut	zetelt	in	het	begeleidingscomité	van	dit	project.

De	 drie	 partijen	 zullen	 onder	 één	 dak	 samenzitten	 en	 samen	 de	 beslissingen	 nemen.	 Bovendien	 zullen	 de	
beslissingen	over	een	gezin	gaan	en	niet	over	een	persoon.	Het	project	werd	gelanceerd	naar	analogie	met	de	
veiligheidshuizen	in	Nederland.

Het	 idee	 is	 om	 te	 beginnen	 met	 een	 honderdtal	 dossiers	 in	 het	 gerechtelijk	 arrondissement	 Antwerpen	 en	
vervolgens	het	project	uit	te	breiden	tot	de	hele	provincie.

Het	project	is	eind	2011	gestart	en	loopt	tot	eind	2013.

 
8.5. coördinatiE

het nationaal actieplan ter BestrijDinG van partnerGeWelD en 
anDere vormen van intrafamiliaal GeWelD 20102014

Op	23	november	2010	nam	België	een	nieuw	Nationaal	Actieplan	ter	bestrijding	van	partnergeweld	en	
andere	vormen	van	intrafamiliaal	geweld	(NAP)	2010-2014	aan.	

Daar	waar	het	zich	aanvankelijk	beperkte	tot	partnergeweld,	breidt	het	zijn	actieradius	nu	uit	naar	gedwongen	
huwelijken,	eergerelateerd	geweld	en	genitale	verminking	bij	vrouwen.	Via	dit	NAP	heeft	België	zich	ertoe	
verbonden	 om	 meer	 dan	 120	 nieuwe	 maatregelen	 uit	 te	 voeren	 ter	 bestrijding	 van	 deze	 verschillende	
problematieken.	Het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	is	belast	met	de	coördinatie	van	
de	uitvoering	ervan.	Hiertoe	werkt	het	samen	met	de	verschillende	federale,	communautaire	en	regionale	
partners	die	betrokken	zijn	in	de	strijd	tegen	deze	verschillende	vormen	van	geweld.	Bovendien	treedt	het	

De	website	is	ook	bestemd	voor	iedereen	die	professioneel	met	dit	thema	bezig	is,	zoals	de	politie,	justitie,	
gezondheidszorg,	 hulpverlening,	 onderwijs	 en	 media.	 Ze	 vinden	 er	 meer	 bepaald	 informatie	 over	 de	
bestaande	informatiekanalen.

De	site	zal	operationeel	zijn	in	de	loop	van	2012.

overeenkomsten projecten ronD DaDers

Het	 Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	subsidieert	twee	nieuwe	projecten	gewijd	aan	
geweldplegers.	Het	betreft	Time	Out	voor	de	provincie	Antwerpen	en	de	vzw	Touché	in	Oost-Vlaanderen.	

Het	project	Time	Out	is	een	samenwerkingsverband	tussen	de	Provincie	Antwerpen,	CAW	Metropool	en	
CGG	VAGGA.	Het	is	een	training	voor	meerderjarige	daders	(mannen	en	vrouwen)	van	fysiek,	verbaal	en/
of	economisch	geweld	tegen	de	(ex-)partner.	De	training	is	vrijwillig	toegankelijk	of	via	een	doorverwijzing	
vanuit	politie	of	justitie.	Een	groepstraining,	waar	men	leert	omgaan	met	woede	en	agressie,	wordt	gevolgd	
door	een	individuele	begeleiding	of	relatiebegeleiding.

De	 vzw	 Touché	 wil	 werken	 aan	 agressiebegeleiding	 voor	 gedetineerden	 en	 ex-gedetineerden	 via	 een	
intensieve	begeleiding	in	en	uit	de	gevangenis.	Er	worden	drie	verschillende	opleidingen	aangeboden:	een	
groepstraining	in	de	gevangenis	voor	gedetineerden	en	een	individuele	training	voor	gedetineerden	en	ex-
gedetineerden.

Het	Instituut	ondersteunt	ook	de	vzw	Praxis.	Deze	vereniging	is	gespecialiseerd	in	de	responsabilisering	van	
daders	van	partnergeweld	en	huiselijk	geweld	in	heel	Franstalig	België.	De	activiteiten	van	de	vereniging	
steunen	op	netwerken,	vooral	met	de	diensten	slachtofferhulp,	de	politie,	 juridische	diensten	en	andere	
psycho-medisch-sociale	 diensten.	 De	 methode	 die	 door	 Praxis	 werd	 ontwikkeld	 steunt	 enerzijds	 op	
de	eigen	ervaring	van	het	werken	 in	groep	met	daders	en	anderzijds	op	een	Canadese	ervaring	van	de	
behandeling	van	mannen	die	geweld	pleegden	tegen	hun	partner.
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8.6.  oprichtinG van EEn obsErvatoriuM voor partnErGEwEld En  
GEwEld tEGEn vrouwEn

Sinds	verschillende	jaren	staat	het	Instituut	in	voor	de	coördinatie	van	het	Nationaal	Actieplan	ter	bestrijding	
van	partnergeweld	en	andere	vormen	van	intrafamiliaal	geweld	(NAP),	dat	voornamelijk	vrouwen	aanbelangt,	
en	beschikt	het	over	een	specifiek	steunpunt	om	de	participatie	van	alle	betrokken	partijen	te	begeleiden	en	
te	stimuleren,	met	een	bijzondere	aandacht	voor	de	goede	uitvoering	van	het	plan	en	voor	de	impact	op	het	
fenomeen	partnergeweld	en	het	geweld	tegen	vrouwen.	

In	 2011	 heeft	 het	 Instituut	 een	 reflectie	 gelanceerd	 om	 zijn	 rol	 van	 observatorium	 van	 deze	 problematiek	
voort	te	zetten	en	in	een	officiële	vorm	te	gieten,	door	adviezen,	evaluaties	en	rapporten	te	verzamelen,	te	
analyseren	en	te	verspreiden	met	betrekking	tot	de	maatregelen	die	genomen	worden	in	het	kader	van	het	NAP	
of	daarbuiten	en	de	goede	praktijken	die	op	Europees	en	internationaal	niveau	ontwikkeld	werden.	Indien	dit	
project	op	termijn	het	daglicht	zou	zien,	zou	het	Instituut	zijn	opdracht	willen	uitvoeren	via	de	oprichting,	binnen	
het	Instituut	zelf,	van	een	Observatorium	met	bijkomend	personeel	en	financiële	middelen	.	

 
8.7. cavhio

De	Raad	van	Europa	heeft	in	2011	een	conventie	over	preventie	en	bestrijding	van	geweld	op	vrouwen	en	
huiselijk	geweld	opgestart	en	zo	aan	de	Europese	landen	het	eerste	dwingende	juridisch	instrument	geboden	
dat	op	volledige	wijze	voorziet	in	een	aantal	maatregelen	in	het	domein	van	de	preventie	en	bestrijding	van	
geweld	tegen	vrouwen	en	huiselijk	geweld.	Het	 Instituut	heeft	meegewerkt	aan	de	opvolging	van	deze	
conventie.25

 
8.8. upr 

Het	Instituut	heeft	meegewerkt	aan	de	voorbereiding,	verdediging	en	opvolging	van	de	Universal	Periodic	
Review	dat	België	in	mei	voorlegde	aan	de	VN-Mensenrechtenraad	in	Genève.26

25 Cf. Punt 11.2.2.2. Conventie over de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
26 Cf. Punt 11.4.2.1. Universal Periodic Review.

Instituut	op	als	observator	van	het	Belgische	beleid	door	de	leemten	in	het	bestaande	beleid	te	centraliseren	
en	door	alle	maatregelen	binnen	het	NAP	mee	te	evalueren.	

De	acties	worden	steeds	getest	via	de	coördinatie	van	deskundigen	van	de	werkgroep.	

Nadat	eind	2010	een	nieuw	Nationaal	Actieplan	ter	bestrijding	van	partnergeweld	en	andere	vormen	van	
intrafamiliaal	geweld	(NAP)	2010-2014	was	aangenomen,	met	meer	dan	120	nieuwe	maatregelen	in	de	
strijd	tegen	deze	verschillende	problematieken,	heeft	het	Instituut	zijn	coördinatieopdracht	voortgezet	in	
2011.

Naast	de	uitvoering	 van	 eigen	 maatregelen	voor	 sensibilisering,	preventie,	onderzoek	of	 steun	aan	het	
verenigingsleven,	heeft	het	Instituut	zijn	samenwerking	met	de	verschillende	partners	die	betrokken	zijn	in	
de	bestrijding	van	deze	verschillende	vormen	van	geweld	opnieuw	opgestart.	

Hiertoe	werd	een	nieuwe	interdepartementale	groep	opgericht	met	vertegenwoordigers	van	de	federale,	
gemeenschaps-	en	gewestelijke	administraties	en	ministerkabinetten	en	werden	in	2011	drie	vergaderingen	
gehouden.	

Overigens	is	het	Instituut,	in	samenwerking	met	de	partners	die	betrokken	zijn	bij	het	NAP,	gestart	met	de	
uitwerking	van	enerzijds	een	overzicht	van	de	verschillende	maatregelen	die	daarbinnen	worden	genomen	
en	anderzijds	een	inventaris	van	de	bestaande	leemten	in	het	domein	van	de	strijd	tegen	partnergeweld	
en	geweld	tegen	vrouwen.	Doelstelling	 is	om	niet	alleen	de	bestaande	maatregelen	te	versterken,	maar	
ook	om	verbeteringen	aan	te	brengen	en	sommige	momenteel	nog	bestaande	hinderpalen	uit	de	weg	te	
ruimen.

lokaal BeleiD voor GelijkheiD van vrouWen en mannen

Elk	jaar	subsidieert	het	Instituut,	samen	met	de	gemeenschappen,	het	werk	van	de	provinciale	coördinaties	
en	de	lokale	projectoproepen.	De	provinciale	coördinaties	hebben	als	opdracht	om	samen	te	werken	met	de	
lokale	partners	op	twee	vlakken:	de	strijd	tegen	geweld	op	vrouwen	en	de	bevordering	van	de	gelijkheid	van	
vrouwen	en	mannen	op	socio-economisch	vlak,	in	het	sociale	leven	en	in	de	toegang	tot	beslissingsfora.24

24 Cf. punt 3.4 lokaal beleid voor gelijkheid van vrouwen en mannen.
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opstellinG van De ‘GenDertest’ voorzien in artikel 3 van De 
Wet van 12 januari 2007

In	2011	heeft	het	Instituut	actief	gewerkt	aan	de	opstelling	van	een	instrument	waarmee	de	impact	van	
de	dossiers	voorgelegd	aan	de	ministerraad	op	de	respectievelijke	situatie	van	vrouwen	en	mannen	kon	
worden	geëvalueerd.	Dit	werk	werd	gedeeltelijk	uitgevoerd	in	samenwerking	met	de	Dienst	Administratieve	
Vereenvoudiging	(DAV),	met	de	bedoeling	een	instrument	voor	impact	assessment	op	te	stellen	dat	bestaat	
uit	een	gemeenschappelijk	deel	en	thematische	luiken	(Kafkatest,	gendertest,	...).

Voor	 wat	 de	 inhoud	 betreft,	 heeft	 de	 gendertest	 de	 ambitie	 om	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 de	 opstellers	 van	
wetgevende	en	regelgevende	documenten	die	worden	voorgelegd	aan	de	ministerraad	nadenken	over	de	
genderdimensie	van	hun	dossiers	en	de	impact	van	hun	projecten	op	de	respectievelijke	situatie	van	vrouwen	
en	mannen	evalueren.	Het	Instituut	stelde	een	testproject	op	waarvan	de	vragen	moeten	toelaten	om:

-	de	geslachtelijke	samenstelling	van	de	doelgroep	van	het	project	te	kennen;
-		de	bestaande	verschillen	tussen	mannen	en	vrouwen	 in	het	toepassingsdomein	van	het	project	 te	

identificeren;	
-		de	eventueel	bestaande	problematische	verschillen	tussen	mannen	en	vrouwen	 in	het	betreffende	

domein	te	identificeren;
-	de	impact	van	de	beoogde	maatregelen	op	die	verschillen	te	evalueren.

Bij	het	testproject	wordt	een	handboek	voor	ondersteuning	geleverd.	

Eind	2011	heeft	de	FOD	Werkgelegenheid,	Arbeid	en	Sociaal	Overleg	ermee	ingestemd	om	de	testprojecten	
en	de	handleiding	uit	te	testen.	Het	zal	zijn	opmerkingen	doorgeven	aan	het	Instituut.

toepassinG van Gender budGetinG

Het	Instituut	heeft	een	evaluatie	gemaakt	van	de	toepassing	van	gender budgeting	in	het	kader	van	het	
opmaken	 van	 de	 begroting	 2011.	 Die	 evaluatie	 zal	 in	 januari	 aan	 alle	 voorzitters	 van	 directiecomités,	
begrotingsverantwoordelijken	en	de	coördinatoren	van	alle	FOD’s,	POD’s	en	het	ministerie	van	Defensie	
worden	overgemaakt.

De	eerste	newsletter	werd	verspreid	in	de	maand	juni.	Deze	handelde	over:
-	de	opleiding	van	de	leden	van	de	ICG;
-	balans	van	een	uitwisseling	van	goede	praktijken	op	Europees	niveau;
-	de	integratie	van	de	genderdimensie	in	overheidsopdrachten;
-	herinneren	aan	de	acties	die	bij	voorrang	moeten	worden	gevoerd	binnen	de	departementen.

De	tweede	newsletter	werd	verspreid	in	de	maand	december.	Deze	handelde	over:
-	de	installatie	van	de	regering	en	de	gevolgen	ervan;
-	de	projecten	in	verband	met	seksespecifieke	statistieken	en	genderindicatoren;
-	evaluatie	van	de	toepassing	van	gender	budgeting;
-	balans	van	de	opleiding	rond	de	geïntegreerde	genderaanpak	voor	de	leden	van	de	ICG.

opleiDinG van De leDen van De interDepartementale coörDinatie
Groep (icG)

Om	de	uitvoering	van	gender mainstreaming	voor	te	bereiden	en	conform	artikel	3,	§3	van	het	Koninklijk	
Besluit	van	26	januari	2010,	heeft	het	Instituut	een	opleiding	voor	de	leden	van	de	ICG	georganiseerd.	De	
vzw	Engender	heeft	die	opleiding	gegeven,	in	nauwe	samenwerking	met	de	cel	gender mainstreaming van	
het	Instituut.	

Vierentwintig	 personen	 hebben	 de	 opleiding	 gevolgd.	 Twintig	 daarvan	 waren	 afkomstig	 uit	 de	 federale	
administraties	 (FOD’s	 en	 POD’s),	 de	 vier	 andere	 deelnemers	 waren	 leden	 van	 de	 beleidscellen	 van	 de	
regering.	

De	opleiding	bestond	uit	drie	delen:
-	een	theoretisch	deel	over	de	begrippen	gender,	gelijkheid	man-vrouw	en	gender mainstreaming;
-		een	methodologisch	deel	over	de	integratie	van	de	genderdimensie	in	de	verschillende	fasen	van	het	

beleidsproces;
-	een	meer	praktisch	deel	met	case	studies	en	oefeningen.

Over	het	algemeen	waren	de	deelnemers	erg	positief	over	de	opleiding.
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Op	dit	seminarie,	dat	academische	en	officiële	deskundigen	uit	19	Europese	landen	samenbracht,	werd	het	
doorslaggevende	karakter	van	de	binnenlandse	sociaal-politieke	context	voor	de	uitvoering	van	gender 
mainstreaming	benadrukt.	Het	was	ook	een	gelegenheid	om	het	belang	te	bevestigen	van	de	verwachtingen	
op	Europees	niveau	van	gender mainstreaming	als	benadering	voor	het	versterken	van	de	gelijkheid	van	
mannen	en	vrouwen	in	de	samenleving.	

De	wet	van	12	januari	2007,	waarover	heel	wat	vragen	werden	gesteld,	werd	als	een	ambitieus	instrument	
onthaald	dat	van	België	een	van	Europa’s	meest	vooruitstrevende	landen	kan	maken	op	het	gebied	van	de	
gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen.

BeGeleiDinG van een pilootproject GenDer mainstreaminG, GeleiD 
Door het Brussels hoofDsteDelijk GeWest

Omwille	van	zijn	ervaring	heeft	het	Instituut	deelgenomen	aan	twee	begeleidingscomités	van	het	Brussels	
Hoofdstedelijk	 Gewest,	 respectievelijk	 voor	 de	 uitvoering	 van	 het	 actieplatform	 van	 Peking	 en	 gender 
mainstreaming.

inteGratie van De GenDerDimensie in overheiDsopDrachten

In	de	maand	mei	liep	een	studente	van	de	Hogeschool	Gent	stage	bij	het	Instituut,	in	het	kader	van	een	
bachelorstudie	‘Bestuur	en	overheidsmanagement’.	Haar	stage	omvatte	het	analyseren	van	de	integratie	
van	 de	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen	 in	 overheidsopdrachten.	 Hiertoe	 heeft	 ze	 een	 korte	 analyse	
gemaakt	van	de	situatie	in	het	buitenland,	en	meer	diepgaand	onderzoek	gedaan	naar	de	toestand	bij	zes	
FOD’s	en	een	POD,	via	een	ontmoeting	met	de	belangrijkste	betrokkenen.	Op	basis	van	die	gegevens	heeft	
ze	een	stageverslag	gemaakt	waarin	de	hindernissen	en	 factoren	voor	 succes	vermeld	worden	en	met	
aanbevelingen	om	de	integratie	van	de	genderdimensie	in	overheidsopdrachten	te	bevorderen.	

Het	 Instituut	zal	onderzoeken	hoe	die	 integratie	systematisch	kan	worden	 ingepast	 in	het	werk	van	de	
departementen	en	hoe	deze	concreet	kunnen	worden	ondersteund.

stanD van zaken van De uitsplitsinG naar Geslacht van De  
BestaanDe statistieken en van De GenDerinDicatoren 

Gelijklopend	met	de	publicatie	en	verspreiding	van	de	brochure	Vrouwen en mannen in België,	heeft	het	
Instituut	beslist	om	de	federale	overheidsadministraties	te	ondersteunen	door	een	aanbesteding	te	lanceren	
om	een	overzicht	op	te	stellen	van	de	uitsplitsing	naar	geslacht	van	de	bestaande	statistieken	en	van	de	
genderindicatoren	op	federaal	niveau.	De	aanbesteding	werd	in	december	2011	verspreid.	In	principe	zal	
de	opdracht	starten	op	1	maart	2012	en	uiterlijk	op	15	december	2012	eindigen.

uitWisselinG van GoeDe praktijken op europees niveau

De	cel	gender mainstreaming	van	het	Instituut	heeft	deelgenomen	aan	een	uitwisseling	van	goede	praktijken	
georganiseerd	door	de	Europese	Commissie	op	17	en	18	mei	2011.	De	twee	lidstaten	die	verzocht	werden	
om	hun	goede	praktijken	 inzake	gender mainstreaming	 voor	 te	 stellen	waren	België	en	Zweden.	België	
heeft	de	wet	van	12	januari	2007	voorgesteld	en	de	instrumenten	en	procedures	die	het	voorziet	om	de	
integratie	van	de	genderdimensie	in	de	inhoud	van	de	beleidsmaatregelen	van	de	overheid	te	ontwikkelen,	
terwijl	Zweden	het	accent	 legde	op	de	concrete	verwezenlijkingen	die	zijn	voortgevloeid	uit	het	sterke	
politieke	engagement	van	de	verschillende	regeringen	sinds	1994.	
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Het	 Instituut	 heeft	 eveneens	 actief	 deelgenomen	 aan	 activiteiten	 en	 conferenties	 van	 deze	
voorzitterschappen,	 zoals	de	conferentie	 in	Krakau	over	het	 thema	verzoeningsmechanismen	voor	een	
meer	actieve	participatie	van	vrouwen	en	mannen	aan	de	arbeidsmarkt.

daphné III

Het	Instituut	heeft	België	vertegenwoordigd	binnen	het	Beheercomité	van	het	programma	Daphné	III	 in	
september,	 in	coördinatie	met	de	gefedereerde	entiteiten.	Dit	communautair	programma	wil	elke	vorm	
van	geweld	tegenover	vrouwen,	adolescenten	en	kinderen	voorkomen	en	bestrijden,	meer	bepaald	via	een	
jaarlijkse	projectoproep	gericht	tot	het	verenigingsleven	van	elke	lidstaat.	

Het	Instituut	heeft	de	slotconferentie	van	het	project	van	COFACE,	gefinancierd	in	dit	kader,	voorgezeten,	
met	als	thema:	 ‘Partnergeweld:	wat	 is	de	weerslag	op	het	beroepsleven?	Wat	zijn	de	actiepistes	om	de	
slachtoffers	te	helpen?’.

Women entrepreneurshIp netWork

Het	 Instituut	heeft	België	vertegenwoordigd	 in	het	Women	Entrepreneurship	Network	-	WES,	dat	deel	
uitmaakt	 van	 het	 Directoraat-Generaal	 Ondernemingen,	 op	 de	 jaarlijkse	 vergadering	 van	 het	 WES	 in	
maart.	Het	heeft	ook	deelgenomen	aan	een	conferentie	georganiseerd	tijdens	het	Pools	voorzitterschap	
over	de	oprichting	van	een	netwerk	van	vrouwelijke	bedrijfsleiders,	mentoren	en	ambassadrices	voor	het	
ondernemerschap	(communautair	programma).	

HigH LeveL group gender mainstreaming In de struCtuurfondsen

Het	Instituut	heeft	België	eveneens	vertegenwoordigd	in	de	High Level Group gender mainstreaming	in	de	
Structuurfondsen.	De	vergadering	in	maart	was	een	gelegenheid	om	zich	aan	te	sluiten	bij	de	landen	met	
goede	praktijken	inzake	gender mainstreaming.

advIesComIté voor de gelIjkheId van mannen en vrouWen

Het	 Instituut	 heeft	 deelgenomen	 aan	 de	 werkzaamheden	 van	 het	 Adviescomité	 voor	 de	 gelijkheid	 van	
vrouwen	 en	 mannen	 voor	 de	 uitwerking	 van	 een	 advies	 over	 de	 genderdimensie	 in	 de	 integratie	 van	
migranten	en	van	een	advies	over	de	genderdimensie	van	actieve	senioren.	

l.		Parlementaire	 vraag	 326	 van	 26	 september	 2011	 van	 Zoë	 Genot	 over	 ‘discriminatie	 tegenover	
transgenders’

m.		Mondelinge	 vraag	 6611	 van	 Colette	 Burgeon	 over	 ‘de	 tewerkstellingsgraad	 van	 vrouwen	 in	
technologiebedrijven’

n.		Vraag	om	uitleg	5-1281	van	Sabine	de	Bethune	over	 ‘de	opvolging	van	het	gecombineerde	vijfde	en	
zesde	CEDAW	verslag’

o.		Vraag	om	uitleg	5-1296	van	Sabine	de	Bethune	over	‘het	verdrag	van	de	Raad	van	Europa	inzake	de	
voorkoming	en	bestrijding	van	geweld	tegen	vrouwen	en	huiselijk	geweld’

p.		Mondelinge	vraag	6936	op	8	november	2011	van	Valérie	Déom	over	‘de	toegestane	afwijkingen	in	het	
kader	van	de	wet	van	20	juli	1990	ter	bevordering	van	de	evenwichtige	aanwezigheid	van	mannen	en	
vrouwen	in	organen	met	adviserende	bevoegdheid’

q.	Parlementaire	vraag	5-3653	op	8	november	2011	van	Guido	De	Padt	over	‘transgender	personen’

 
10.2. andErE EuropEsE lidstatEn - EuropEsE uniE

europese unie

hongaars en pools voorzIttersChap van de europese unIe

In	2011	werd	het	voorzitterschap	van	de	Europese	Unie	opeenvolgend	waargenomen	door	Hongarije	en	
Polen.	

Het	 Instituut	 heeft	 de	 federale	 minister	 van	 Gelijke	 Kansen	 vertegenwoordigd	 op	 vergaderingen	 van	
de	 high level group gender mainstreaming	 in	 Boedapest	 in	 januari	 en	 in	 Warschau	 in	 september.	 Het	
heeft	bijgedragen	aan	het	onderhandelingsproces	van	de	conclusies	 in	het	kader	van	de	opvolging	van	
het	 Actieplatform	 van	 Peking	 over	 de	 indicatoren	 inzake	 de	 verzoening	 van	 privéleven	 en	 werk	 (Pools	
voorzitterschap).	Een	van	de	belangrijkste	verwezenlijkingen	van	het	Hongaars	voorzitterschap	was	de	
aanneming	van	het	Europees	Pact	voor	de	gelijkheid	van	mannen	en	vrouwen	2011-2020.



133

EEn andErE kijk    2011 iactivitEitEnvErslag    2011 i

132

Het	Instituut	zal	zich	blijven	inzetten	voor	de	opvolging	van	de	oprichting	van	deze	groep	en	zijn	nieuwe	
werkprogramma.

verdrag over de preventIe en bestrIjdIng van geWeld tegen vrouWen en huIselIjk geWeld

In	2011	heeft	de	Raad	van	Europa	een	Verdrag	opgesteld	over	de	preventie	en	bestrijding	van	geweld	
op	vrouwen	en	huiselijk	geweld	en	op	die	manier	aan	de	Europese	landen	het	eerste	dwingende	juridisch	
instrument	 geboden	 dat	 op	 volledige	 wijze	 voorziet	 in	 een	 aantal	 maatregelen	 in	 het	 domein	 van	 de	
preventie	en	bestrijding	van	geweld	tegen	vrouwen	en	huiselijk	geweld.	

Zodra	dit	Verdrag	in	mei	2011	voor	ondertekening	werd	opengesteld,	heeft	het	Instituut	de	ondertekening	
en	 toepassing	 ervan	 door	 België	 ondersteund.	 Het	 maakt	 de	 verplichting	 die	 aan	 de	 lidstaten	 werd	
opgelegd	om	geweld	tegen	vrouwen	te	voorkomen,	slachtoffers	van	dit	soort	geweld	te	beschermen	en	
alle	 gewelddaden	 tegenover	 vrouwen	 te	 onderzoeken	 en	 op	 gepaste	 wijze	 te	 bestraffen,	 concreter	 en	
doeltreffender.

Het	Instituut	heeft	met	name	samengewerkt	met	de	Dienst	voor	Strafrechtelijk	Beleid	en	het	DG	Wetgeving	
van	de	FOD	Justitie	om	zich	ervan	te	verzekeren	dat	de	toepassing	van	deze	Conventie	geen	problemen	
zou	 geven	 op	 binnenlands	 Belgisch	 vlak	 en	 heeft	 de	 standpunten	 verzoend	 om	 een	 daadwerkelijke	
ondertekening	van	het	Verdrag	door	de	Belgische	staat	binnenkort	toe	te	laten.	Gezien	het	belang	van	het	
Verdrag	 in	de	bestrijding	van	deze	problematiek,	zal	dit	dossier	nauwgezet	worden	opgevolgd	door	het	
Instituut.

 
10.3. andErE instEllinGEn voor dE bEvordErinG van GElijkhEid

het europees instituut voor De GelijkheiD van mannen en  
vrouWen

Het	 Instituut	vertegenwoordigt	België	binnen	de	Raad	van	Bestuur	van	het	Europees	 Instituut	voor	de	
gelijkheid	van	mannen	en	vrouwen,	een	agentschap	van	de	Europese	Unie	dat	het werk van de lidstaten 

projeCt progress: samenWerkIng met de CofaCe over de IndIvIdualIserIng van de 
reChten In het beleId Inzake gezInnen 

Het	 Instituut	 heeft	 actief	 deelgenomen	 aan	 het	 seminarie	 van	 december	 met	 als	 titel	 ‘Naar	 sociale	
zekerheidssystemen	die	de	individuele	autonomie	bevorderen	evenals	een	betere	erkenning	van	de	familiale	
solidariteit	gedurende	het	hele	leven’.

raaD van europa

stuurComIté voor de gelIjkheId van mannen en vrouWen (Cdeg)

Het	Instituut	heeft	het	standpunt	van	de	federale	staat	naar	voren	gebracht	op	de	twee	vergaderingen	van	
het	Stuurcomité	voor	gelijke	kansen	voor	mannen	en	vrouwen	(Comité	directeur	pour	l’égalité	des	hommes	
et	des	femmes	-	CDEG)	die	plaatsvonden	in	2011.	

Het	CDEG	heeft	bijgedragen	tot	het	transversaal	programma	van	de	Raad	van	Europa	inzake	de	gelijkheid	
van	vrouwen	en	mannen	en	tot	de	integratie	van	gelijkheid	in	alle	relevante	sectoren	van	de	organisatie.	

Het	heeft	in	2011	het	volgende	aangenomen:	

-	een	handleiding	over	genderstereotypen	in	de	media;
-	een	onderzoek	naar	de	genderstereotypen	in	het	onderwijs;	
-		een	 studie	 met	 als	 titel	 ‘Combating	 the	 isolation	 of	 Roma	 women	 and	 girls	 and	 promoting	 their	

empowerment	–	Invisible	lives:	Roma	women	in	Greece’;
-	een	aanbeveling	over	de	rechten	van	gehandicapte	vrouwen	en	meisjes.

Het	heeft	nota	genomen	van	een	studie	over	discriminaties	tegenover	lesbische	en	biseksuele	vrouwen	en	
meisjes	en	transgender	personen.

Het	 Instituut	heeft	ook	het	belang	van	het	werk	van	het	CDEG	verdedigd	en	de	voortzetting	van	een	
structuur	die	de	vragen	rond	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	behandeld	binnen	de	Raad	van	Europa.	
Na	een	belangrijke	hervorming	van	de	Raad	werd	het	CDEG	immers	afgeschaft	eind	2011,	en	werd	dit	in	
2012	vervangen	door	een	Commissie	voor	Gender	Gelijkheid	(Gender	Equality	Commission	-	GEC),	een	
beperkte	werkgroep	die	onder	voogdij	van	de	Stuurgroep	Mensenrechten	werd	geplaatst.
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2.		‘Strategic	 enforcement’	 wil,	 net	 als	 in	 2010,	 organisaties	 helpen	 bij	 het	 strategisch	 inzetten	 van	
hun	 bevoegdheden.	 Het	 mandaat	 van	 deze	 werkgroep	 voor	 2011	 is	 gericht	 op	 de	 strategische	
benadering	die	de	organisaties	kunnen	ontwikkelen	om	een	onafhankelijke	bijstand	te	verlenen	aan	
slachtoffers;

3.		‘Policy	 formation’	 geeft,	 net	 als	 in	 2010,	 advies	 over	 hoe	 gelijkheid	 kan	 worden	 ingepast	 in	 de	
nationale	en	Europese	politieke	agenda	(op	basis	van	de	ervaring	van	de	organisaties);

4.		‘Communication	strategies	and	practices’	is	een	nieuwe	groep	die	tot	doel	heeft	om	de	organisaties	
de	mogelijkheid	 te	bieden	om	 informatie	en	goede	praktijken	uit	 te	wisselen	en	hun	strategische	
aanpak	van	communicatieactiviteiten	te	versterken.

Het	Instituut	nam	niet	deel	aan	de	eerste	drie	groepen,	maar	stond	in	voor	de	opvolging	van	het	werk	dat	
in	2010	werd	uitgevoerd	door	de	groepen	waarvan	het	lid	was.

Het	Instituut	heeft	actief	deelgenomen	aan	de	werkgroep	‘Communication	strategies	and	practices’	om	een	
inventaris	op	te	maken	van	de	communicatiemiddelen	en	twee	factsheets	over	communicatiecampagnes	
die	mogelijk	kunnen	worden	overgenomen	of	nagevolgd	in	andere	gelijkheidsbevorderende	organisaties.

Werkgroep ‘CommunICatIon strategIes & praCtICes’

De	leden	van	de	werkgroep	in	2011	dienden	factsheets	op	te	stellen	over	sensibiliseringscampagnes	of	
communicatieprojecten	van	organisaties	voor	de	bevordering	van	gelijkheid.	Elke	factsheet	beschreef	de	
doelstelling	van	de	campagne,	de	boodschappen,	de	doelgroepen,	de	middelen,	het	beschikbare	budget	
enz.	

In	 2012	 zal	 de	 werkgroep	 zich	 vooral	 focussen	 op	 de	 communicatiepraktijken	 van	 de	 verschillende	
organisaties	 voor	 de	 bevordering	 van	 gelijkheid.	 Deze	 inventaris	 zal	 dienst	 doen	 als	 basis	 voor	 een	
vergelijkend	 onderzoek	 van	 de	 communicatiestrategieën	 en	 -praktijken	 van	 de	 verschillende	 Europese	
landen.

en Europese instellingen ondersteunt.	De	directeur	van	het	Instituut	heeft	overigens	zijn	mandaat	als	
vicevoorzitter	voortgezet	in	2011.	

In	dat	kader	hebben	verschillende	vergaderingen	plaatsgevonden,	van	24	januari	tot	27	januari	2011	in	
Vilnius	en	op	24	juni	in	Brussel.	Bovendien	werden	tijdens	de	Raad	van	Bestuur	op	5	oktober	2011	in	Vilnius	
jaarlijkse	 en	 middellange	 termijn	 werkprogramma’s	 aangenomen,	 alsook	 de	 begroting	van	 het	 Europees	
Instituut.

Daarnaast	hebben	twee	 leden	van	het	 Instituut,	een	effectief	 lid	en	een	plaatsvervanger,	deelgenomen	
aan	 het	 Forum	 van	 deskundigen,	 een	 adviserend	 orgaan	 ten	 dienste	 van	 het	 Europees	 Instituut	 en	 zijn	
directeur.	Op	15	en	16	november	2011	werd	het	werkprogramma	voor	2012	voorgesteld,	en	werden	
twee	workshops	georganiseerd,	de	eerste	rond	goede	praktijken	inzake	gender mainstreaming,	de	tweede	
over	goede	praktijken	in	verband	met	genderopleidingen.	

Op	28	november	nam	een	lid	van	het	Instituut	ook	deel	aan	de	door	het	Europees	Instituut	georganiseerde	
conferentie	over	opleidingen	inzake gender mainstreaming.	

equinet

Equinet	is	het	Europees	netwerk	van	instellingen	voor	de	bevordering	van	gelijkheid	waar	het	Instituut	deel	
van	uitmaakt.	Equinet	vraagt	alle	instellingen	voor	de	bevordering	van	gelijkheid	om	goede	praktijken	uit	
te	wisselen	en	actief	deel	te	nemen	aan	verschillende	werkgroepen	om	advies	te	geven	of	rapporten	te	
produceren.

Die	werkgroepen	bestaan	uit	leden	van	instellingen	voor	de	bevordering	van	gelijkheid	en	komen	doorgaans	
twee	keer	per	jaar	samen,	onthaald	door	de	instelling	van	een	van	de	leden.

Volgend	 op	 het	 aannemen	 van	 het	 nieuw	 strategisch	 plan	 2011-2014	 en	 het	 nieuw	 werkplan	 2011	
werden	vier	werkgroepen	opgericht,	sommige	daarvan	identiek	aan	die	van	de	vorige	jaren:

1.		‘Equality	law	in	practice’	komt	overeen	met	de	groep	‘Dynamic	interpretation’	van	2010,	en	streeft	
naar	het	ondersteunen	van	instellingen	bij	de	interpretatie	van	juridische	begrippen;
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opleIdIng ‘CommunICatIng eQualIty: effeCtIve CommunICatIon strategIes for eQualIty 
bodIes’

Deze	 opleiding	 vond	 plaats	 in	 Kopenhagen	 op	 30	 en	 31	 mei	 2011.	 De	 opleiding	 handelde	 over	
communicatiestrategieën	 en	 was	 bedoeld	 om	 ervaringen	 en	 goede	 praktijken	 uit	 te	 wisselen,	 de	
strategische	uitdagingen	rond	communicatie	in	het	domein	van	gelijkheid	en	niet-discriminatie	te	begrijpen	
en	na	te	denken	over	manieren	om	de	samenwerking	met	de	stakeholders	te	verbeteren	om	te	strijden	
tegen	onderrapportage	en	het	gebrek	aan	bewustwording	wat	betreft	de	mensenrechten.

semInarIe ‘legal developments and ConCepts In the fIeld of eQualIty and non-dIsCrI-
mInatIon In europe’

Dit	seminarie	vond	plaats	op	28	maart	2011	in	Brussel	en	had,	onder	meer,	als	doelstelling	om	commentaar	
te	leveren	op	de	actieradius	van	de	antidiscriminatiewetgeving	van	de	EU,	te	debatteren	over	de	mogelijke	
en	potentiële	 interpretaties	van	de	bestaande	wetgeving,	de	recente	ontwikkelingen	op	het	vlak	van	de	
rechtspraak	van	het	Europese	Hof	van	Justitie	inzake	gelijke	behandeling	voor	te	stellen	en	een	debat	te	
voeren	over	de	wijze	waarop	de	nationale	organisaties	voor	de	bevordering	van	gelijkheid	hun	bevoegdheid	
gebruiken	om	juridische	stappen	te	ondernemen	voor	binnenlandse	en	Europese	rechters.

Het	centraal	onderwerp	van	dit	seminarie	betrof	de	gevolgen	van	het	Test-Aankoop	vonnis	dat	op	1	maart	
2011	werd	geveld	door	het	Europees	Hof	van	Justitie,	met	tot	gevolg	dat	alle	verzekeraars	binnen	de	
Europese	Unie	vanaf	21	december	2012	unisekstarieven	moeten	hanteren.	

opleIdIng ‘ConflICts betWeen the rIght to eQual treatment and other fundamental 
rIghts’

Deze	 opleiding	 vond	 plaats	 in	 Wenen,	 op	 12	 en	 13	 september	 2011,	 en	 diende	 om	 de	 relatie	 tussen	
gelijkheid	en	mensenrechten	te	bestuderen.	De	opleiding	was	vooral	gericht	op	het	juridisch	personeel	dat	
werkzaam	is	binnen	de	organisaties	gespecialiseerd	in	gelijke	behandeling.	

De	 identificatie	 en	 doeltreffende	 oplossing	 van	 conflicten	 tussen	 het	 recht	 op	 gelijke	 behandeling	 en	
andere	mensenrechten	(zoals	vrijheid	van	godsdienst	en	overtuiging,	vrijheid	van	vereniging	en	vrijheid	
van	meningsuiting)	zijn	cruciale	elementen	in	het	juridische	werk	van	elke	instantie	die	belast	is	met	gelijke	
behandeling	en	van	elke	advocaat	die	zaken	behandelt	in	verband	met	mensenrechten.

eQuInet annual general meetIng 2011

De	jaarlijkse	algemene	vergadering	van	Equinet	vond	plaats	op	29	en	30	november	in	Brussel.	Volgende	
punten	stonden	op	de	agenda:

-		Goedkeuring	 van	 de	 rekeningen	 van	 Equinet	 2010	 en	 van	 het	 verslag	 van	 de	 jaarlijkse	 algemene	
vergadering	van	Equinet	van	2010;

-	Ratificatie	van	de	nieuwe	aansluitingsaanvragen	van	volgende	organisaties:
o	Human	Rights	Defender	(Ombudsman)	-	Polen
o	Commission	for	Equality	in	Labour	and	Employment	(CITE)	-	Portugal
o	High	Commission	for	Immigration	and	Intercultural	Dialogue	(ACIDI)	-	Portugal
o	Office	for	Equal	Opportunities	–	Slovenië

-	Goedkeuring	van	het	werkprogramma	2012	van	Equinet.

Daarnaast	werd	een	nieuwe	Raad	van	Bestuur	verkozen,	met	negen	leden,	voor	een	mandaat	van	twee	jaar,	
van	2011	tot	2013.	Er	werd	ook	een	nieuwe	voorzitter	verkozen.	

het netWerk van orGanen ter BevorDerinG van De GelijkheiD van 
vrouWen en mannen

Het	Instituut	heeft	deelgenomen	aan	de	vergaderingen	van	24	juni	en	25	november	georganiseerd	door	
de	Europese	Commissie	in	Brussel	en	die	respectievelijk	handelden	over	de	toegang	tot	justitie	en	de	rol	
van	de	organen	voor	de	bevordering	van	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	 in	de	uitvoering	van	de	
genderquota	en	andere	positieve	actiemaatregelen.	
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10.4. andErE landEn – op intErnationaal nivEau

vereniGDe naties

55e zIttIng van de CommIssIe Inzake de status van de vrouW

Het	Instituut	maakte	deel	uit	van	de	delegatie	die	actief	deelnam	aan	de	werkzaamheden	tijdens	de	zitting	
in	New	York	van	22	februari	tot	4	maart.	

De	overeengekomen	conclusies	(over	de	toegang	van	vrouwen	en	meisjes	tot	opvoeding,	opleiding,	tot	
wetenschappen	en	 technologie,	met	 inbegrip	van	de	bevordering	van	een	gelijke	 toegang	 tot	volledige	
tewerkstelling	 en	 waardig	 werk)	 en	 drie	 resoluties	 werden	 aangenomen	 aan	 het	 eind	 van	 de	 zitting,	
waaronder	de	gebruikelijke	resoluties	rond	AIDS	en	Palestijnse	vrouwen	maar	ook	een	nieuwe	resolutie,	
voorgesteld	 door	 de	 Filippijnen,	 over	 vrouwen	 en	 klimaatverandering	 (‘De	 gendergelijkheid	 integreren	
en	 de	 autonomisatie	 van	 vrouwen	 in	 het	 klimaatbeleid	 en	 klimaatstrategieën	 bevorderen’).	 Net	 als	 elk	
jaar	 behandelde	 de	 Commissie	 ook	 andere	 belangrijke	 onderwerpen:	 ‘gendergelijkheid	 en	 duurzame	
ontwikkeling’	(emerging	issue)	en	de	geboekte	vorderingen	bij	de	uitvoering	van	de	conclusies	van	2007	
gewijd	aan	‘de	vormen	van	discriminatie	en	geweld	tegen	meisjes’	(review	theme).

vrouWen, vrede en veIlIgheId

In	2000	keurde	de	Veiligheidsraad	van	de	Verenigde	Naties	resolutie	1325	‘Vrouwen,	vrede	en	veiligheid’	
goed.	Die	resolutie	vraagt	aan	de	lidstaten	om	de	nodige	stappen	te	nemen	om	de	deelname	van	vrouwen	bij	
de	preventie	en	het	beheer	van	conflicten	en	bij	het	herstel	van	de	vrede	te	bevorderen,	en	om	de	vrouwen	
voor,	tijdens	en	na	conflicten	te	beschermen.	Om	de	resolutie	op	nationaal	niveau	te	implementeren,	vraagt	
de	Veiligheidsraad	aan	de	lidstaten	om	een	nationaal	actieplan	op	te	stellen.	

Hiertoe	werd	in	2008	een	taskforce	opgericht,	waar	ook	het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	
mannen	deel	van	uitmaakt.	Dat	heeft	begin	2009	geleid	tot	de	voorstelling	van	‘Vrouwen,	Vrede	en	Veiligheid	
–	Belgisch	actieplan	voor	de	uitvoering	van	resolutie	1325	van	de	Veiligheidsraad	van	de	Verenigde	Naties’.	
In	dit	actieplan	verbindt	het	Instituut	zich	ertoe	om	de	betrokken	openbare	administraties	te	steunen	bij	

de	integratie	van	de	genderdimensie	in	hun	respectievelijke	werking.	Daarnaast	vervult	het	Instituut	een	
sensibiliserende	en	evaluerende	functie.	

In	2009	werd	het	Instituut	ook	lid	van	het	Belgisch	Platform	1325	dat	alle	overheidsinstanties	en	niet-
gouvernementele	organisaties	wil	samenbrengen	rond	de	thematiek	van	resolutie	1325.	

In	 2011	 heeft	 de	 taskforce	 een	 overzicht	 gemaakt	 van	 de	 verwezenlijkingen	 in	 het	 kader	 van	 het	
nationaal	actieplan.	Dat	overzicht	werd	voorgesteld	op	een	conferentie	georganiseerd	op	12	december	in	
aanwezigheid	van	parlementairen	en	vertegenwoordigers	van	het	middenveld.	

In	2011	heeft	het	Instituut	ook	zijn	sensibiliseringswerk	rond	resolutie	1325	voortgezet,	in	samenwerking	
met	 het	 Belgisch	 Platform	 1325.	 Net	 als	 het	 jaar	 voordien	 werden	 broches	 in	 de	 vorm	 van	 een	 witte	
klaproos	verdeeld;	door	een	dergelijke	broche	op	te	spelden,	kon	men	zijn	steun	uitdrukken	voor	de	resolutie	
en	het	actieplan.	De	campagne	van	de	witte	klaprozen	ging	dit	jaar	gepaard	met	een	actie	in	de	Senaat,	op	
27	oktober,	waar	een	grote	groep	personen	zich	heeft	ingezet	om	parlementairen	aan	te	sporen	om	ook	te	
ijveren	voor	de	concrete	uitvoering	van	het	actieplan.

De	campagne	met	als	titel	‘Zoek	uw	Vredesvrouw’	werd	ook	dit	jaar	herhaald.	Deze	campagne	is	bedoeld	om	
elk	jaar	vrouwen	te	bekronen	die	de	uitvoering	van	resolutie	1325	steunen	of	zelf	die	resolutie	toepassen	
op	 het	 terrein	 en	 vrouwen	 en	 plaatselijke	 vrouwenbewegingen	 in	 regio’s	 in	 een	 (post-)conflictsituatie	
steunen.	De	winnaressen	van	dit	jaar	werden	op	12	december	bekroond	tijdens	een	slotceremonie	van	de	
presentatie	van	de	stand	van	zaken	van	de	uitvoering	van	het	actieplan.	Ze	ontvingen	een	certificaat	dat	
hen	de	titel	‘vredesvrouw’	verleende,	alsook	een	zilveren	broche	in	de	vorm	van	een	klaproos	en	hun	namen	
werden	gepubliceerd	op	de	website	www.vrouwenkracht.net.	
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BijDraGe aan verschillenDe BinnenlanDse rapporten en  
internationale opvolGinGsprocessen 

Het	 Instituut	 heeft	 bijgedragen	 aan	 verschillende	 rapporten	 van	 België	 die	 werden	 opgesteld	 in	 2011	
in	 toepassing	 van	 internationale	 engagementen,	 zoals	 het	 eerste	 periodieke	 Belgisch	 verslag	 over	 de	
uitvoering	van	de	internationale	conventie	over	de	rechten	van	gehandicapten,	het	algemeen	rapport	over	
gelijkheid	op	het	werk	(actiepistes	voor	het	actieplan	van	de	IAO)	en	het	Herzien	Europees	sociaal	handvest	
van	de	Raad	van	Europa	(bijdrage	voor	het	thema	‘Tewerkstelling,	opleiding	en	gelijke	kansen’).	Het	heeft	
ook	diverse	bijdragen	ingediend	in	het	kader	van	de	opvolging	van	VN-resoluties,	met	name	betreffende	
de	maatregelen	gericht	op	de	bestrijding	van	geweld	tegenover	vrouwen,	vrouwelijke	genitale	verminking	
of	ook	de	versterking	van	de	economische	macht	van	vrouwen.	Tot	slot	heeft	het	bijgedragen	aan	een	
evaluatie	van	de	OESO	over	 ‘de	nationale	kaders	 ten	gunste	van	pariteit,	en	over	de	genderkwestie	 in	
het	beleid	van	de	overheid	en	van	leidende	instanties’	door	een	gedetailleerde	vragenlijst	over	België	in	te	
vullen.

rapport pérIodIQue unIversel – (upr)

Het	Instituut	heeft	meegewerkt	aan	de	voorbereiding,	verdediging	en	opvolging	van	de	Universal	Periodic	
Review.	In	mei	2011	legde	België	zijn	bijdrage	voor	aan	de	VN-Mensenrechtenraad	in	Genève.	Verschillende	
aanbevelingen	betroffen	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen,	in	het	bijzonder	het	ontwikkelen	van	een	
algemene	en	gecoördineerde	strategie	op	nationaal	niveau	om	te	strijden	tegen	alle	vormen	van	geweld	
tegenover	vrouwen	en	meisjes.

Nadat	de	Universal	Periodic	Review27	(UPR)	van	België	op	21	september	2011	door	de	Mensenrechtenraad	
van	de	Verenigde	Naties	werd	aangenomen,	heeft	ons	land	zich	ertoe	verbonden	om	binnen	de	vier	jaar	het	
NAP	uit	te	breiden	tot	alle	vormen	van	geweld	tegenover	vrouwen	en	meisjes.	Het	volgende	NAP	zal	dus	
een	groter	toepassingsgebied	hebben	dan	het	huidige.

Het	Instituut	heeft	dit	proces	begeleid.	Dit	gebeurde	in	eerste	instantie	door	deel	te	nemen	aan	de	uitwerking	
van	 het	 Belgisch	 rapport	 en	 daarna	 door	 in	 te	 staan	 voor	 de	 opvolging	 van	 een	 aantal	 aanbevelingen.	

27  De Universal Periodic Review (UPR) is een mechanisme van de Verenigde Naties dat bestaat uit een vierjaarlijkse bevraging van 
alle landen van de wereld over hun praktijken inzake mensenrechten.

Zo	heeft	het	 Instituut	de	 interdepartementale	coördinatiegroep	van	het	NAP	geraadpleegd	om	tot	een	
beslissing	te	komen	over	de	uitbreiding	van	het	Nationaal	Actieplan	ter	bestrijding	van	het	 intrafamiliaal	
geweld	naar	alle	vormen	van	geweld	 tegen	vrouwen	en	meisjes.	Het	heeft	ook	het	gemeenschappelijk	
standpunt	om	dit	plan	uit	te	breiden	verdedigd.	

Vanaf	 2012	 zal	 het	 Instituut,	 in	 samenwerking	 met	 de	 interdepartementale	 groep,	 instaan	 voor	 de	
coördinatie	van	het	werk	om	het	toepassingsgebied	van	het	NAP	te	vergroten	en	toe	te	zien	op	een	grotere	
samenhang	in	het	beleid	ter	bestrijding	van	geweld	tegen	vrouwen.	

CedaW-verslag

Eind	2011	is	België	gestart	met	het	opmaken	van	zijn	7de	CEDAW-verslag	(Verdrag	inzake	de	uitbanning	
van	alle	vormen	van	discriminatie	van	vrouwen).	Dit	moet	 in	oktober	2012	officieel	 ingediend	worden	
bij	de	Verenigde	Naties	in	Genève.	Dit	Verdrag	kent	vrouwen	verschillende	rechten	toe,	met	wederzijdse	
verplichtingen	voor	de	ratificerende	lidstaten	tot	gevolg.	België	ondertekende	deze	tekst	op	10	juli	1985.	
Dit	houdt	in	dat	het	om	de	vier	jaar	rekenschap	aflegt	over	de	uitvoering	van	het	Verdrag	op	nationaal	niveau	
aan	het	Comité	voor	de	uitbanning	van	discriminaties	tegen	vrouwen.	Het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	
vrouwen	en	mannen	is	belast	met	de	coördinatie	van	dit	verslag.
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Het	Instituut	zal	ook	werken	aan	de	maatschappelijke	verantwoordelijkheid	van	ondernemingen,	want	
de	bedrijfswereld	moet	ook	evolueren	naar	een	meer	rechtvaardige	en	gelijke	werkomgeving	waar	de	
menselijke	dimensie	centraal	staat.	We	hopen	dat	de	ondernemingen,	door	zich	toe	te	 leggen	op	het	
bevorderen	 van	 de	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen,	 actoren	 van	 verandering	 zullen	 worden	 voor	
de	 positie	 van	 vrouwen	 op	 het	 werk,	 door	 de	 mogelijkheden	 te	 scheppen	 om	 door	 te	 stoten	 naar	
leidinggevende	 functies	 met	 dezelfde	 voordelen	 en	 doorgroeimogelijkheden	 als	 mannen	 en	 door	 hun	
deelname	aan	de	besluitvorming	aangaande	economische	en	sociale	kwesties	te	versterken.

Kort	gezegd:	evenveel	geslaagde	projecten,	die	de	al	door	het	Instituut	afgelegde	weg	in	de	bevordering	
van	 de	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen	 illustreren,	 als	 komende	 stimulerende	 en	 veelbelovende	
projecten,	die,	zo	hopen	we,	een	mentaliteits-	en	gedragsverandering	zullen	op	gang	brengen.	

Ten	slotte	werden	de	twee	rechtszaken	waarin	het	Instituut	zich	burgerlijke	partij	had	gesteld	succesvol	
afgesloten	in	2011.	Het	ging	om	een	geval	waarbij	de	arbeidsovereenkomst	van	een	werkneemster	niet	
werd	verlengd	wegens	haar	zwangerschap	en	de	zaak	rond	de	moord	op	Sadia	Sheikh,	waarbij	de	ouders,	
de	broer	en	de	zus	werden	beschuldigd	van	moord	omdat	ze	een	vrouw	was.

In	 dit	 jaarverslag	 worden	 nog	 een	 groot	 aantal	 projecten	 uit	 2011	 voorgesteld.	 In	 het	 licht	 van	 al	
deze	verwezenlijkingen	en	de	geboekte	vooruitgang	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen,	 kan	
het	 Instituut	 enkel	 verder	 blijven	 werken	 aan	 de	 bestrijding	 van	 alle	 vormen	 van	 ongelijkheden	 en	
discriminaties	 op	 grond	 van	 het	 geslacht	 om	 een	 bewustwording	 en	 een	 mentaliteitsverandering	 op	
gang	te	brengen.

2012	zal	een	jaar	van	emotie	zijn.	Het	Instituut	viert	dan	immers	zijn	tienjarig	bestaan.	Het	zal	ook	een	
jaar	 zijn	 waarin	 het	 zijn	 partnerschappen	 en	 samenwerkingsverbanden	 zal	 kunnen	 versterken,	 in	 het	
bijzonder	door	het	verschijnen	van	de	brochure	Pour une commune égalité.	In	2012	zal	het	Instituut	ook	
zijn	bijgewerkte	publicatie	Vrouwen en Mannen in België - Statistieken en genderindicatoren	voorstellen,	
waarin	de	objectieve	verschillen	 tussen	vrouwen	en	mannen	 in	onze	maatschappij	worden	belicht.	 In	
het	kader	van	gender mainstreaming zal	de	 interdepartementale	coördinatiegroep	opgericht	worden,	
bestaand	uit	vertegenwoordigers	van	de	FOD’s	en	POD’s	en	van	de	beleidscellen	van	de	regeringsleden.

Het	Instituut	heeft	bij	tal	van	gelegenheden	op	nationaal	en	internationaal	niveau	de	deskundigheid	van	
zijn	 leden	aangetoond,	en	zal	 zich	blijven	 toeleggen	op	de	domeinen	waar	 feitelijke	ongelijkheden	en	
ongelijke	behandeling	blijven	voortbestaan.	Het	waakt	over	het	integreren	en	naleven	van	de	principes	
van	de	conferentie	Rio+20.	De	bevordering	van	de	gelijkheid	in	onze	samenleving	is	immers	niet	enkel	
gunstig	 voor	 de	 vrouwen,	 maar	 voor	 elk	 van	 ons,	 want	 het	 maakt	 het	 mogelijk	 om	 een	 gezondere,	
stabielere	en	dus	duurzamere	maatschappij	te	creëren.	
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11.2.  ovErzicht van dE vErschillEndE projEctEn pEr provinciE in hEt  
kadEr van hEt bElEid inzakE dE GElijkhEid van vrouwEn En MannEn

 
provincie luik

• Gelijkheid: 
o		De	provincie	Luik	heeft	beslist	om	seksistische	stereotypen	bij	jongeren	te	bestrijden	en	wil	proberen	

om	een	toename	van	de	bestaande	ongelijkheden	tussen	vrouwen	en	mannen	te	voorkomen	via	het	
toneelstuk	‘Quel	genre!’	van	de	Compagnie	Buissonnière.	Het	laat	jongeren	toe	om	het	op	hun	eigen	
manier	te	herspelen	zodat	ze	een	nieuwe	kijk	krijgen	op	bestaande	seksistische	stereotypen.	

• Geweld: 
o		In	2011	heeft	de	provincie	Luik	de	vier	projecten	die	het	 in	2009	had	opgestart	voortgezet,	met	

name	 een	 intersectorieel	 interventieprotocol,	 affiches	 over	 de	 gevolgen	 van	 partnergeweld	 voor	
de	kinderen,	twee	themadagen	over	het	opsporen	en	de	opvang	van	kinderen	die	zijn	blootgesteld	
aan	partnergeweld	en	tot	slot	de	sensibilisering	voor	partnergeweld	bij	studenten	uit	het	laatste	jaar	
secundair,	via	een	film	en	algemene	informatie.	Deze	vier	projecten	zijn	bedoeld	om	de	instanties	op	
het	terrein	bewust	te	maken	van	de	impact	van	partnergeweld	op	kinderen.	

 
provincie namen

• Gelijkheid: 
o		De	Provincie	Namen	heeft	in	2011	het	project	‘Un	autre	genre	de	vie’	gerealiseerd.	Daarvoor	werden	

vier	groepen	van	vrouwen	die	representatief	zijn	voor	de	samenleving	opgericht,	met	als	opdracht	
zichzelf	vragen	te	stellen	over	hun	loopbaan	en	op	te	geven	welke	elementen	doorslaggevend	zijn	
geweest	 voor	 de	 keuzes	 die	 ze	 hebben	 gemaakt,	 in	 het	 bijzonder	 hun	 studie-	 en	 beroepskeuze.	
Dankzij	dit	project	kon	een	overzicht	worden	gemaakt	van	de	bestaande	remmen	en	ontstond	een	
aantrekkelijk	sensibiliseringsinstrument	dat	zal	worden	gebruikt	op	beurzen	in	verband	met	studies	
en	opleidingen.	De	provincie	Namen	heeft	eveneens	voorstellingen	georganiseerd	van	het	toneelstuk	
‘Quel	Genre!’.

Effectieve leden met raadgevende stem

15	 Madame	 Fatima		 HANINE
16	 Monsieur	 Jean		 JACQMAIN
17	 Monsieur	 Pierre-Paul	 MAETER

Plaatsvervangende leden 

1	 Madame	 Valentine	 BOURLET
2	 	 	
3	 Madame		 Anne	 JUNION
4	 	 	
5	 Mevrouw	 Lieve		 CERULUS
6	 De	heer	 Ahmet	 KOC
7	 	 	
8	 Madame	 Malvina	 GOVAERT
9	 	 	
10	 Mevrouw	 Liesbet	 VAN	EECKHAUT
11	 	 		
12	 	 		
13	 Madame	 Dominique		 PLASMAN
14	 De	heer	 Jo		 BASTIJNS

Plaatsvervangende leden met raadgevende stem

15	 Madame	 Nathalie		 DENIES
16	 	 		
17	 Mevrouw	 Mirjam	 MALDERIE
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• Geweld: 
o		De	provincie	Luxemburg	voerde	acties	in	het	kader	van	de	overlegplatformen	rond	partnergeweld.	

Hiertoe	werden	opleidings-	en	reflectiedagen	georganiseerd	op	het	grondgebied	van	de	provincie,	om	
pistes	te	ontdekken	voor	beroepsmensen	die	geconfronteerd	worden	met	situaties	van	intrafamiliaal	
geweld.	Er	werd	ook	een	toneelstuk	over	gedwongen	huwelijken	voorgesteld.

 
provincie WaalsBraBant 

• Gelijkheid:
o		Wat	 betreft	 gelijkheid	 realiseerde	 de	 provincie	 Waals-Brabant	 het	 opleidingsproject	 ‘Sortir	 de	 soi,	

sortir	de	chez	soi’,	bestemd	voor	vrouwen	die	zijn	ingeschreven	in	een	PWA,	een	leefloon	ontvangen	
of	 werkloos	 zijn,	 om	 hen	 autonomie	 bij	 te	 brengen	 en	 hun	 sociaalprofessionele	 herinschakeling	 te	
versterken.	Er	werd	een	platform	opgericht	voor	uitwisseling	en	samenwerking	tussen	de	provinciale	
‘Centres	de	guidances’	en	de	OCMW’s	van	de	provincie,	bedoeld	voor	de	maatschappelijk	assistenten	
en	 artsen	 van	 de	 ‘Centres	 de	 guidances’.	 Tot	 slot	 organiseerde	 de	 provincie	 ook	 verschillende	
tentoonstellingen:	‘Femmes	en	résistance’,	bestemd	voor	jongeren	tussen	16	en	18	en	‘Femmes	et	
handicap’,	voor	scholen	en	in	het	bijzonder	lagere	en	middelbare	scholen.	

• Geweld: 
o		De	provincie	Waals-Brabant	heeft	gewerkt	rond	de	preventie	van	geweld	in	liefdesrelaties	bij	jongeren	

door	een	model	te	creëren	 ‘Comment	 je	t’aime?’	dat	werd	getoond	aan	 jongeren	uit	het	6e	en	7e	
middelbaar	van	de	hele	provincie.	

	 	Het	 overlegplatform	 is	 samengekomen	 om	 de	 samenwerking	 tussen	 de	 plaatselijke	 instanties	
te	 optimaliseren.	 Op	 die	 samenkomsten	 werden	 vertegenwoordigers	 van	 juridische	 instanties,	
politiediensten,	diensten	voor	psychosociale	bijstand	en	medische	diensten	uitgenodigd.

 

• Geweld: 
o		In	2011	voerde	de	provincie	Namen	een	project	‘Geweld	binnen	homoseksuele	koppels	aanpakken	en	

behandelen.	Naar	een	evolutie	van	de	praktijken	op	het	terrein	en	de	mentaliteit’.	De	provincie	werkte	
dit	jaar	aan	fase	III,	de	communicatie	over	de	omvang	van	het	fenomeen,	de	gevoerde	acties	en	de	
bestaande	instrumenten	voor	opleiding	en	informatie.	Met	dit	project	werden	de	sensibiliseringsacties	
rond	 geweld	 binnen	 homoseksuele	 koppels	 voortgezet,	 via	 de	 organisatie	 van	 een	 internationaal	
colloquium.	

 
provincie heneGouWen

• Gelijkheid:
o		In	het	kader	van	de	provinciale	‘hoofdlijn	gelijkheid’	heeft	de	provincie	Henegouwen	in	2011	het	werk	

voortgezet	rond	de	genderproblematiek	in	de	gezondheid,	de	bestaansonzekerheid	en	de	vroegste	
kindertijd.	De	keuze	van	die	thema’s	is	een	weerspiegeling	van	de	vraag	van	de	verenigingen	op	het	
terrein.

• Geweld: 
o		De	provincie	Henegouwen	organiseerde	een	tweedaags	colloquium	‘Partnergeweld:	opleidingscyclus-

conferentie	voor	het	medisch	en	paramedisch	korps’.	Dit	was	gericht	tot	de	verschillende	sectoren	
binnen	 het	 medisch	 korps	 en	 bood	 de	 deelnemers	 verschillende	 instrumenten	 voor	 sensibilisering	
en	 informatie	 rond	de	problematiek	van	partnergeweld,	om	een	 stand	van	zaken	 te	maken	en	de	
tekorten	en	behoeften	op	dit	vlak	te	onderzoeken.	

 
provincie luxemBurG

• Gelijkheid: 
o		De	provincie	Luxemburg	heeft	een	kortfilm	gemaakt:	‘Entre	différentes	prises’.	Die	bevat	getuigenissen	

van	bedrijven,	werknemers	en/of	operatoren	om	aan	te	tonen	dat	het	belangrijk	 is	dat	een	bedrijf	
openstaat	voor	diversiteit.	De	kortfilm	belicht	ook	de	plaats	van	vrouwen	in	de	arbeidswereld.	
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provincie antWerpen

’Uitwerking	van	de	adviezen	van	de	veiligheidsconferentie	inzake	Intrafamiliaal	Geweld	op	30	maart	2010	
in	de	provincie	Antwerpen	naar	een	concrete	aanpak	op	het	veld	en	sensibilisatie	inzake	partnergeweld’

In	2010	werd	in	de	provincie	Antwerpen	een	veiligheidsconferentie	inzake	intrafamiliaal	geweld	gehouden,	
met	 de	 nadruk	 op	 de	 aanpak	 van	 onveilige	 gezinssituaties.	 Twee	 werkgroepen	 werkten	 actief	 aan	 een	
aantal	beleidsvoorstellen	om	de	concrete	werking	op	het	terrein	te	verbeteren.

De	resultaten	van	deze	oefening	leidden	tot	gerichte	beleidsvoorstellen	om	te	werken	aan	een	verbeterde	
samenwerking,	een	snellere	detectie	en	een	korte-ketenaanpak	met	hulpverlening,	politie	en	 justitie	bij	
situaties	van	intrafamiliaal	geweld.	Het	doel	van	deze	verbeterde	samenwerking	is:	

•	Het	stoppen	van	het	geweld	in	het	gezin
•	De	ouders	nemen	de	verantwoordelijkheid	over	de	veiligheid	van	hun	kinderen	(terug)	op
•	De	gezinsleden	functioneren	zonder	geweldsuitbarstingen
•	De	probleemgebieden	worden	uitgeklaard	
•		De	risicofactoren	voor	eventuele	nieuwe	escalatie	van	gezinsgeweld	zijn	in	kaart	gebracht	en	er	is	een	

veiligheidsplan	opgesteld
•	Er	is	een	gerichte	doorverwijzing	gerealiseerd	naar	vervolghulpverlening
•	Er	is	zorgcoördinatie	gerealiseerd.

In	2011	willen	de	provinciale	coördinatoren	daarnaast	graag	werken	met	theater	om	een	ruimer	publiek	te	
bereiken	inzake	sensibilisatie	over	partnergeweld.	Hierbij	wordt	gedacht	aan	een	uitvoering	van	het	nieuwe	
toneelstuk	inzake	partnergeweld	en	aan	het	werken	met	het	’Stuk-to-you’	project.

 

Brussels hoofDsteDelijk GeWest

• Gelijkheid:
o		Het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	bood	 in	2011	opleidingen	aan	voor	gemeenteambtenaren	en	

gemeentelijke	 verkozenen	 rond	 gelijke	 kansen	 en	 diversiteit.	 Het	 gewest	 coördineerde	 ook	 een	
werkgroep	rond	het	Europees	handvest	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	op	 lokaal	vlak.	
Tot	slot	kon	dankzij	de	reflectie-	en	coördinatiegroep	PPO/gemeenten	het	project	‘La	bibliothèque	en	
tous	genres’	worden	opgezet.	

• Geweld: 
o		Het	 Brussels	 Hoofdstedelijk	 Gewest	 heeft,	 in	 samenwerking	 met	 de	 Brusselse	 gemeenten,	

sensibiliseringsdagen	 georganiseerd	 voor	 de	 gemeentelijke	 netwerken,	 om	 te	 informeren	 over	
interventie	bij	en	screening	van	partnergeweld.	In	2011	kon	ook	een	bijgewerkt	repertorium	worden	
verspreid	van	de	regionale	en	plaatselijke	actoren	 inzake	partnergeweld,	en	werd	een	vademecum	
gemaakt	 van	 de	 bestaande	 opleidingen	 en	 instrumenten	 over	 de	 problematiek	 van	 huwelijken	
in	 een	 migrantencontext.	 Tot	 slot	 heeft	 het	 Brussels	 Hoofdstedelijk	 Gewest	 in	 april	 2011	 een	
sensibiliseringscampagne	 georganiseerd	 rond	 het	 thema	 van	 geweld	 in	 liefdesrelaties	 bij	 jongeren.	
Die	 draaide	 rond	 een	 ‘caravane	 d’amour’	 die	 door	 Brussel	 trok	 en	 stopte	 op	 plaatsen	 waar	 veel	
jongeren	komen.	In	het	kader	van	de	Internationale	dag	voor	de	uitbanning	van	het	geweld	tegenover	
vrouwen,	organiseerde	het	gewest	een	colloquium	rond	het	thema	‘Lokaal	beleid	ter	bestrijding	van	
partnergeweld	en	intrafamiliaal	geweld:	uitwisseling	en	ervaringen	van	verschillende	Europese	steden’.
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provincie oostvlaanDeren

‘Met	liefs’

Zindering	geeft	sinds	10	jaar	op	interactieve	wijze	relationele	en	seksuele	vorming	(rsv).	

Er	 worden	 financiële	 middelen	 gevraagd	 om	 relationele	 en	 seksuele	 vorming	 te	 integreren	 in	 de	 Oost-
Vlaamse	 voorzieningen	 voor	 bijzondere	 jeugdzorg	 en	 in	 medisch-pedagogische	 instellingen	 (MPI)	 die	
opvang	en	begeleiding	voorzien	voor	jongeren	met	gedragsproblemen.	

Talrijke	onderzoeken	tonen	een	correlatie	aan	tussen	een	confrontatie	met	fysiek	of	seksueel	geweld	op	
jonge	leeftijd	en	de	kans	op	slachtoffer-/daderschap	in	latere	intieme	relaties.

Het	 provinciebestuur	 Oost-Vlaanderen,	 met	 name	 de	 provinciale	 coördinatie	 inzake	 geweld,	 wil	 door	
middel	 van	 relationele	 en	 seksuele	 vorming	 bij	 deze	 bijzonder	 kwetsbare	 jongeren	 bijdragen	 tot	 hun	
seksuele	gezondheid,	hun	weerbaarheid	stimuleren	en	hun	communicatievaardigheden	aanscherpen	zodat	
zij	minder	kans	lopen	om	als	slachtoffer	en/of	dader	terecht	te	komen	in	een	gewelddadige	intieme	relatie.

	
provincie vlaamsBraBant

Het	 subsidiëren	 van	 een	 sensibiliseringsspot,	 gemaakt	 door	 studenten	 van	 het	 RITS	 en	 ingezet	 in	 een	
strategie	om	huisartsen	beter	te	bereiken	in	de	strijd	tegen	partnergeweld.

De	spot	maakt	op	een	ludieke	wijze	duidelijk	dat	(huis)artsen	partnergeweld	eerst	moeten	bespreekbaar	
maken	vooraleer	hulpverleners	met	het	probleem	aan	de	slag	kunnen.

Bovendien	 worden	 huisartsen	 via	 de	 spot	 geïnformeerd	 over	 een	 vormingspakket	 partnergeweld	 dat	
recent	werd	uitgewerkt	door	de	CAW’s	en	Domus	Medica,	de	belangenvereniging	van	de	huisartsen.	

Deze	spot	kadert	tenslotte	 in	een	ruimere	doelstelling	van	de	CAW’s	uit	Vlaams-Brabant	om	huisartsen	
actiever	te	sensibiliseren	omtrent	partnergeweld.	Zij	menen	dat	het	zinvol	 is	om	vlugger	 in	te	grijpen	in	
de	dynamiek	bij	partnergeweld.	Daarom	dienen	huisartsen	beter	de	problematiek	te	(h)erkennen	en	op	de	
hoogte	te	zijn	van	het	regionale	hulpverleningsaanbod.	

provincie limBurG

‘Samen	zwanger,	samen	ouders:	Campagne	in	het	kader	van	preventie	van	intrafamiliaal	geweld	bij	jonge	
ouders’.

Om	jonge	ouders	een	goede	start	te	geven,	hebben	de	provincie	Limburg	en	de	vzw	Zijn	de	campagne	
‘Samen	zwanger,	samen	ouders’	uitgewerkt.	Deze	preventiecampagne	kadert	in	de	Limburgse	strijd	tegen	
intrafamiliaal	geweld.	Centraal	staat	een	unieke	brochure	met	 informatie	en	praktische	tips	van	en	voor	
jonge	 ouders	 over	 allerlei	 moeilijke	 momenten	 tijdens	 de	 zwangerschap	 en	 de	 eerste,	 vaak	 hectische	
babymaanden.	Dat	gaat	van	slaaptekort	over	relatiestress	tot	 in	het	uiterste	geval	zelfs	partnergeweld.	
Anderzijds	 wil	 de	 campagne	 -	 via	 een	 doorverwijskaartje	 en	 een	 opleiding	 -	 zorgverleners	 concrete	
handvaten	aanbieden	om	op	een	zo	goed	mogelijke	manier	te	reageren	bij	een	vermoeden	of	vaststelling	
van	partnergeweld	tijdens	de	zwangerschap.	Internationaal	onderzoek	toont	namelijk	aan	dat	3	tot	8%	van	
de	zwangere	vrouwen	het	slachtoffer	wordt	van	partnergeweld.

Herneming	brochure	en	optimale	verspreiding:

De	eerste	oplage	van	de	brochure	‘Samen	zwanger,	samen	ouders’	werd	verdeeld	via	gynaecologenpraktijken,	
huisartsen,	organisaties	van	vroedvrouwen,	de	materniteitafdeling	van	ziekenhuizen,	diensten	voor	kraam-	
en	thuiszorg	en	babywinkels.	De	brochure	kende	een	goede	afname.

Toch	zijn	we	er	ons	van	bewust	dat	een	bredere	verspreiding	van	de	brochure	aan	‘alle’	ouders	nodig	is.

Daarnaast	werd	door	de	sector	tijdens	de	evaluatie	aangegeven	dat	de	brochure	aan	herwerking	toe	is.

Voor	een	optimale	verdeling	van	de	brochure	bij	de	doelgroep	wil	de	Dienst	Gelijke	Kansen	een	samenwerking	
aangaan	met	Family	Service	(verdeler	van	de	prenatale	Paarse	Doos	en	de	natale	Roze	Doos).	Via	deze	dozen	
worden	90	à	95	%	van	alle	jonge	gezinnen	met	(toekomstige)	kinderen	in	Limburg	bereikt.	Daarnaast	komt	
er	een	kwalitatieve	verdeling	van	publiciteitsmateriaal	 in	de	Limburgse	materniteiten	en	op	de	prenatale	
consultaties	en	bij	een	aantal	apothekers.
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Concreet	uit	zich	dit	in	een	vorming	voor	het	personeel	en	de	opmaak	van	een	actieplan	IFG	naargelang	de	
noden.	Daarnaast	wordt	er	voor	de	personen	met	een	handicap	een	instrument	om	intrafamiliaal	geweld	
‘zichtbaar’	te	maken	uitgewerkt	en	werkt	men	aan	een	toegankelijk	overzicht	van	hulp-	en	dienstverlenende	
instanties.

 
11.3. lijst van dE publicatiEs van hEt instituut

2011
Handleiding voor de toepassing van gender budgeting binnen de Belgische federale overheid 
De Handleiding voor de toepassing van gender budgeting binnen de Belgische federale overheid	 legt	uit	
wat	gender budgeting	is	en	geeft	tal	van	voorbeelden	en	nuttige	tips	om	de	toepassing	van	dit	principe	te	
bevorderen.

De	 handleiding	 is	 voornamelijk	 gericht	 op	 de	 federale	 ambtenaren	 die	 instaan	 voor	 het	 beheer	 van	
beleidslijnen,	subsidies,	onderzoeksprogramma’s,	etc.	die	een	budgettaire	weerslag	hebben,	evenals	op	de	
ambtenaren	die	zich	rechtstreeks	met	gender mainstreaming	of	de	opmaak	van	het	budget	bezighouden.	

Resultaten van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie inzake de gelijkheid van vrouwen 
en mannen
De	Europese	Unie	streeft	al	meer	dan	50	jaar	de	gelijke	behandeling	van	vrouwen	en	mannen	na.	Tijdens	
het	voorzitterschap	van	de	Raad	van	de	Europese	Unie,	heeft	België	bijzonder	veel	aandacht	geschonken	
aan	de	gelijkheid	tussen	vrouwen	en	mannen.	

Volgende	thema’s	komen	in	deze	publicatie	aan	bod:

•  Een sterkere genderdimensie in werkgelegenheid en de loonkloof tussen vrouwen en mannen 
wegwerken.	

Het	Belgische	voorzitterschap	is	het	eerste	dat	de	EU2020-Strategie	voor	groei	en	werkgelegenheid	in	
werking	heeft	gesteld.	In	het	kader	van	de	goedkeuring	van	de	richtlijnen	voor	werkgelegenheid,	heeft	het	
Belgische	voorzitterschap	toegezien	op	een	versterking	van	de	gendergelijkheid.	Een	van	de	voornaamste	

provincie WestvlaanDeren

‘Een	beschutte	thuis’	

Een	geïntegreerde	aanpak	van	intrafamiliaal	geweld,	gericht	op	de	beschutte	werkplaatsen.

De	voorbije	jaren	zijn	heel	wat	stappen	ondernomen	om	te	informeren	en	te	sensibiliseren	over	de	problematiek	
van	intrafamiliaal	geweld;	onder	meer	door	middel	van	brochures,	vormingen,	wittelintjescampagne,	…	

We	moeten	helaas	vaststellen	dat	de	bestaande	informatie	en	sensibiliserende	campagnes	niet	voldoende	
tot	bij	personen	met	een	(arbeids-)handicap	geraken	en/of	te	weinig	toegankelijk	zijn	voor	deze	doelgroep.

Uit	de	vragen	en	meldingen	die	we	ontvangen,	blijkt	nochtans	dat	partnergeweld	-	en	ruimer	intrafamiliaal	
geweld	 -	 een	 niet	 te	 onderschatten	 problematiek	 is	 bij	 personen	 tewerkgesteld	 in	 een	 beschutte	
werkplaats.	Daarom	willen	we	een	antwoord	bieden	op	dit	probleem.	Het	project	wordt	ingevuld	samen	
met	vertegenwoordigers	van	de	beschutte	werkplaats,	zodat	het	echt	een	‘antwoord	op	maat’	kan	worden.	
We	gaan	ervan	uit	dat	de	producten	die	voortvloeien	uit	dit	project	ook	bruikbaar	zullen	zijn	voor	andere	
kwetsbare	doelgroepen,	die	we	nu	nog	te	weinig	bereiken	(bijv.	mensen	in	armoede).

De	doelstellingen	van	het	project	zijn:

(1)	Personeel	binnen	de	beschutte	werkplaatsen:	
-	Vroeger	kunnen	detecteren	en	signaleren	van	intrafamiliaal	geweld	
-		Betrouwbare	en	correcte	informatie	kunnen	geven	over	mogelijkheden	om	intrafamiliaal	geweld	aan	

te	pakken	
-		Gericht	kunnen	doorverwijzen	van	betrokkenen	bij	intrafamiliaal	geweld	(koppel/slachtoffer/pleger/

getuige/omgeving)	op	basis	van	kennis	van	de	sociale	kaart	
-	Het	uitbouwen	van	een	netwerk	binnen	de	driehoek	hulpverlening-politie-justitie	

(2)	Personen	met	een	(arbeids-)handicap,	werkzaam	in	beschutte	werkplaatsen:	
-	Vroeger	(durven	en	kunnen)	signaleren	van	intrafamiliaal	geweld	
-		Correcte	informatie	krijgen	over	intrafamiliaal	geweld	en	de	mogelijkheden	om	dit	aan	te	pakken	
-	Het	stoppen	van	geweld	en	het	voorkomen	van	toekomstig	geweld	
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De ervaringen van werknemers met vaderschapsverlof in België
In	deze	publicatie	worden	de	ervaringen	van	mannen	met	betrekking	tot	vaderschapsverlof	in	kaart	gebracht.	
De	specifieke	doelstellingen	van	het	onderzoek	waren:	de	kennis	over	het	gebruik	van	vaderschapsverlof	
door	 werknemers	 vergroten;	 de	 eventuele	 problemen	 en	 knelpunten	 inzake	 vaderschapsverlof	
identificeren	 waarmee	 werknemers	 worden	 geconfronteerd;	 de	 karakteristieken	 van	 mannen	 die	 met	
dergelijke	problemen	worden	geconfronteerd	identificeren;	de	karakteristieken	van	werkgevers	bij	wie	zich	
problemen	voordoen	identificeren;	verbeterpunten	voor	de	regeling	inzake	vaderschapsverlof	formuleren.	
Hiertoe	werd,	via	een	schriftelijke	enquête,	een	steekproef	van	1.200	werkende	mannen	bevraagd	die	in	
2008	vader	zijn	geworden.	

De genderdimensie in het Belgische en Europese asiel- en migratiebeleid
Om	de	draagwijdte	van	de	problematiek	met	betrekking	tot	vrouwelijke	nieuwkomers,	vluchtelingen	en	
asielzoekers	in	kaart	te	brengen	en	om	de	toekomstige	actielijnen	ter	zake	te	bepalen,	heeft	het	Instituut	
voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen,	op	vraag	van	de	minister	van	Werk	en	Gelijke	Kansen,	belast	
met	het	Migratie-	en	Asielbeleid,	een	verkennend	onderzoek	laten	uitvoeren	over	de	genderdimensie	in	het	
Belgische	asiel-	en	migratiebeleid.	De	doelstelling	hiervan	was	om	een	stand	van	zaken	op	te	stellen	over	
het	bestaande	onderzoek	met	betrekking	tot	de	genderdimensie	in	het	Belgische	asiel-	en	migratiebeleid.

Deze	stand	van	zaken	werd	aangevuld	met	een	overzicht	van	het	beleid	ter	zake	en	goede	praktijken	in	
andere	lidstaten	van	de	Europese	Unie,	en	op	niveau	van	de	Europese	Commissie	en	de	Raad	van	Europa.	
Van deze publicatie is enkel een elektronische versie beschikbaar.

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie - Kwantitatieve en 
kwalitatieve indicatoren
De	loonkloof	tussen	vrouwen	en	mannen	in	de	Europese	Unie	bedraagt	gemiddeld	nog	steeds	18%.	De	
loonkloof	wordt	gedeeltelijk	verklaard	door	de	blijvende	loondiscriminatie	bij	gelijk	of	gelijkwaardig	werk,	
ondanks	het	bestaan	van	Europese	wetgeving	ter	bestrijding	van	deze	vorm	van	geslachtsdiscriminatie	
sinds	 de	 oprichting	 van	 de	 Unie	 en	 ondanks	 de	 wijdverbreide	 aanname	 van	 nationale	 wetgeving	 met	
betrekking	tot	deze	materie.

In	het	kader	van	zijn	voorzitterschap	van	de	Raad	van	de	Europese	Unie	in	2010	maakte	België	een	stand	
van	zaken	op	van	de	geboekte	vooruitgang	bij	het	wegwerken	van	de	loonkloof.	Het	stelde	ook	een	rapport	

prioriteiten	is	de	werkgelegenheidsgraad	van	vrouwen	optrekken,	de	gelijke	verloning	vormt	eveneens	een	
belangrijke	Europese	doelstelling.	

• De strijd tegen geweld tegen vrouwen 
Geweld	tegen	vrouwen	vormt	een	van	de	grootste	obstakels	in	het	realiseren	van	gelijkheid	tussen	vrouwen	
en	mannen	en	betekent	een	grove	schending	van	de	rechten	en	de	fundamentele	vrijheden.	Daarom	heeft	
het	Belgische	voorzitterschap	de	Europese	Commissie	gesteund	in	de	uitwerking	van	een	efficiënt	beleid	
ter	preventie	en	bestrijding	van	geweld	tegen	vrouwen.	

• Een nieuwe Europese strategie voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen
De	Europese	Commissie	heeft	in	september	2010	haar	nieuwe	strategie	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	
en	mannen	(2011-2015)	voorgesteld.	Deze	strategie	bestaat	uit	vijf	grote	thema’s:	gelijke	economische	
onafhankelijkheid,	gelijke	beloning	voor	gelijk	of	gelijkwaardig	werk,	gelijkheid	in	besluitvorming,	waardigheid,	
integriteit	en	bestrijding	van	gendergerelateerd	geweld	en	gendergelijkheid	buiten	de	Europese	Unie.	
Van deze publicatie is enkel een elektronische versie beschikbaar. 

Activiteitenverslag 2010
In	het	eerste	gedeelte	van	dit	verslag	vindt	u	alles	over	de	essentie	van	het	Instituut,	met	andere	woorden	
zijn	bestaansreden.	We	hebben	het	achtereenvolgens	over	de	structuur	van	het	Instituut,	zijn	voornaamste	
gesprekspartners,	het	budget	en	de	dagelijkse	taken	en	de	meer	gerichte	acties	die	de	cel	communicatie	
heeft	ondernomen	in	voortdurende	samenwerking	met	het	algemeen	bestuur	en	het	management	van	het	
Instituut.

Het	tweede	gedeelte	geeft	een	gedetailleerde	beschrijving	van	de	werkzaamheden	van	het	 Instituut	 in	
2010.

Breek de stilte voor je zelf gebroken bent
Deze	 folder	 is	 in	 de	 eerste	 plaats	 bestemd	 voor	 slachtoffers	 van	 partnergeweld.	 De	 folder	 bevat	
contactgegevens	van	gespecialiseerde	hulpverleningsinstanties	en	biedt	raad	aan	zowel	slachtoffers	die	
besluiten	thuis	te	blijven	als	slachtoffers	die	beslissen	om	het	huis	te	verlaten.	De	folder	bestaat	in	17	talen:	
Nederlands,	Frans,	Duits,	Engels,	Arabisch,	Chinees,	Grieks,	Italiaans,	Lingala,	Pools,	Portugees,	Roemeens,	
Russisch,	Servo-Kroatisch,	Spaans,	Swahili	en	Turks.	
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2010
Genderanalyse van de resultaten van de federale verkiezingen van 13 juni 2010
In	deze	publicatie	wordt	de	balans	opgemaakt	van	de	vrouwelijke	aanwezigheid	in	de	Belgische	politiek	na	
de	verkiezingen	van	13	juni	2010.	
Van deze publicatie is enkel een elektronische versie beschikbaar.

Checklist Sekseneutraliteit bij functiewaardering en -classificatie
Deze	checklist	 kan	gebruikt	worden	om	seksediscriminaties	 in	de	 functieclassificatie	op	 te	 sporen.	Het	
instrument	bestaat	uit	twee	delen:	de	checklist	en	de	begeleidende	tekst.	De	tekst	is	een	verdere	toelichting	
en	verantwoording	bij	de	vragen	die	opgenomen	werden	in	de	checklist.	Op	deze	manier	wordt	het	voor	de	
gebruiker	duidelijk	waarom	de	vragen	gesteld	worden.	Het	geeft	tevens	inzicht	in	de	factoren	die	zorgen	
voor	een	genderneutrale	functieclassificatie.	De	handleiding	is	dus	naast	een	evaluatie-instrument	ook	een	
aanbeveling	voor	het	opstellen	van	functiewaarderingssystemen.

Discriminatie op grond van het geslacht
Discriminaties	 tussen	 mannen	 en	 vrouwen	 vinden	 nog	 elke	 dag	 plaats,	 in	 verschillende	 vormen	 en	 in	
verschillende	gradaties.	
Deze	folder	kwam	tot	stand	om	mensen	die	zelf	slachtoffer	of	getuige	zijn	van	een	ongelijke	behandeling	
op	grond	van	het	geslacht	te	helpen	deze	aan	te	pakken	of	weg	te	werken.

Zwanger op het werk. De ervaringen van werkneemsters in België
De	Belgische	situatie	op	het	vlak	van	zwangerschapsgerelateerde	discriminatie	op	de	werkvloer.

In	2008	heeft	het	Instituut	een	onderzoeksproject	opgestart	naar	de	problematiek	van	zwangerschaps-
discriminatie	op	de	werkvloer.	

Deze	studie	bestaat	uit	twee	delen.	Het	eerste	deel,	waarin	de	ervaringen	van	vrouwen	in	kaart	worden	
gebracht,	is	enerzijds	gebaseerd	op	een	schriftelijke	enquêtebevraging	bij	610	jonge	moeders	en	anderzijds	
op	twee	focusgroepgesprekken	met	in	totaal	15	vrouwen.

op	 over	 de	 loonongelijkheden	 in	 de	 EU-lidstaten.	 De	 bedoeling	 van	 dit	 rapport	 is	 om	 een	 overzicht	 te	
bieden	van	de	situatie	van	de	loonkloof	in	de	Europese	Unie	op	basis	van	negen	indicatoren	die	in	2001	
werden	goedgekeurd	door	de	Europese	Ministerraad	en	om	voor	te	stellen	om	deze	te	updaten	teneinde	
rekening	te	houden	met	de	statistische	ontwikkelingen	en	veranderingen	 in	de	wetgeving	die	sindsdien	
hebben	plaatsgevonden.

Haalbaarheidsstudie naar de oprichting van een interuniversitaire master genderstudies in Belgiëe
In	 opdracht	 van	 Joëlle	 Milquet,	 Vice-Eerste	 minister	 en	 minister	 van	 Werk	 en	 van	 Gelijke	 kansen,	 en	
gesteund	door	het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	voerde	Sophia	in	2009-2010	een	
haalbaarheidsstudie	uit	naar	de	oprichting	van	een	interuniversitaire	master	genderstudies.

Het	 doel	 van	 deze	 studie	 was	 te	 onderzoeken	 of	 het	 haalbaar	 is	 om	 een	 interuniversitaire	 master	
genderstudies	op	te	richten,	om	zo	genderstudies	op	een	duurzame	manier	te	verankeren	aan	de	Belgische	
hogeronderwijsinstellingen.	Drie	basisrichtlijnen	werden	 in	acht	genomen,	namelijk	1)	het	valideren	van	
het	 reeds	 bestaande	 aanbod,	 2)	 interuniversitaire	 en	 3)	 intercommunautaire	 samenwerking.	 Binnen	 de	
haalbaarheidsstudie	 werden	 vier	 parameters	 in	 kaart	 gebracht:	 de	 wettelijke,	 de	 inhoudelijke	 en	 de	
institutionele	parameter	en	de	best	practices.	De	balans	van	deze	parameters	vormde	het	uitgangspunt	
voor	het	uittekenen	van	een	blauwdruk	voor	een	master	genderstudies	in	België.
Van deze publicatie is enkel een elektronische versie beschikbaar.

Jeanne Vercheval: sociaal en feministisch engagement
In	het	begin	van	de	jaren	1970	wordt	een	nieuw	feminisme	het	onderwerp	van	gesprek	in	België,	net	zoals	
in	andere	westerse	landen.	Vrouwen	contesteren	vrolijk	en	luidruchtig	de	genderongelijkheid,	en	dromen	
van	 een	 maatschappij	 die	 is	 gebaseerd	 op	 gelijkheid	 van	 vrouwen	 en	 mannen.	 Ze	 schrijven,	 verenigen	
zich,	manifesteren	en	organiseren	acties	die	de	aandacht	van	de	pers	en	het	grote	publiek	vestigen	op	de	
ongelijkheden.	Jeanne	Vercheval	is	één	van	hen.

Aan	de	hand	van	Jeanne	Verchevals	militante	acties,	gaat	dit	boek	in	op	het	feminisme	van	de	jaren	1970	
en	op	feministische	eisen	die,	veertig	jaar	later,	nog	even	actueel	zijn.
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Handleiding voor de toepassing van gender mainstreaming binnen de Belgische federale overheid
De Handleiding voor de toepassing van gender mainstreaming binnen de Belgische federale overheid	legt	
uit	wat	gender mainstreaming	is	en	geeft	tal	van	voorbeelden	en	nuttige	tips	om	dit	principe	gemakkelijk	
in	de	praktijk	te	brengen.

Geweld. Wat nu?
De	brochure	wil	een	leidraad	zijn	voor	iedereen	die	bij	geweld	betrokken	wordt.	Ze	bevat	definities	en	een	
groot	aantal	praktische	tips	die	slachtoffers	op	weg	kunnen	zetten	om	het	hoofd	te	bieden	aan	het	geweld.

Nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld 
2010-2014 
Begin	 2010	 werd	 een	 ontwerp	 voor	 een	 vierde	 NAP	 2010-2014	 uitgewerkt	 na	 overleg	 tussen	 de	
verschillende	bij	de	problematiek	betrokken	ministers.	Op	23	november	2010	werd	dit	nieuw	nationaal	
actieplan	ter	bestrijding	van	partnergeweld	en	andere	vormen	van	intrafamiliaal	geweld	2010-2014	op	
initiatief	van	de	Vice-Eerste	Minister	en	minister	van	Gelijke	Kansen,	Joëlle	Milquet,	goedgekeurd	tijdens	
een	interministeriële	conferentie.	

De	 bestrijding	 van	 partnergeweld	 blijft	 prioritair.	 Het	 actiedomein	 van	 dit	 vierde	 NAP2010-2014	 is	
evenwel	 uitgebreid	 naar	 andere	 vormen	 van	 geweld:	 gedwongen	 huwelijken,	 eergerelateerd	 geweld	 en	
vrouwelijke	genitale	verminkingen.	
Van deze publicatie is enkel een elektronische versie beschikbaar.

 

2009
Handelingen van de seminariecyclus gender mainstreaming
Deze	 publicatie	 heeft	 tot	 doel	 om	 aan	 te	 tonen	 hoe	 de	 publieke	 overheden	 de	 genderdimensie	 in	 hun	
beleid	 kunnen	 integreren	 en	 operationeel	 kunnen	 maken.	 Deze	 publicatie	 buigt	 zich	 eveneens	 over	 de	
verschillende	concepten,	methodes,	structuren	en	instrumenten.

In	 het	 tweede	 deel	 wordt	 onderzocht	 hoe	 werkgevers	 omgaan	 met	 de	 zwangerschap	 van	 hun	
werkneemsters.	In	dat	kader	werden	acht	face-to-face	interviews	afgenomen	met	medewerkers	van	de	
personeelsdienst	van	bedrijven	en	organisaties	om	een	zicht	te	krijgen	op	het	beleid	dat	bedrijven	voeren	
inzake	zwangerschap,	onder	meer	de	toepassing	van	de	regelgeving,	de	administratieve	afhandeling	en	de	
informatieverstrekking	aan	werkneemsters.

How to close the gender pay gap? 
Het	Instituut	publiceerde	deze	Engelstalige	gids	in	het	kader	van	het	Belgische	voorzitterschap	van	de	Raad	
van	de	Europese	Unie.	Deze	gids	bevat	goede	praktijken	die	door	de	lidstaten	van	de	Europese	Unie,	andere	
Europese	landen	alsook	Europese	sociale	partners	werden	aangewend	om	de	loonkloof	tussen	vrouwelijke	
en	mannelijke	werknemers	te	verminderen.
Deze publicatie bestaat enkel in het Engels. 

De politieke vertegenwoordiging van vrouwen na de verkiezingen van 7 juni 2009
In	deze	publicatie	wordt	de	balans	opgemaakt	van	de	vrouwelijke	aanwezigheid	in	de	regionale	parlementen	
en	 in	 het	 Europees	 Parlement	 na	 de	 verkiezingen	 van	 7	 juni	 2009.	 Zowel	 de	 samenstelling	 van	 de	
kandidatenlijsten,	de	effectieve	samenstelling	van	de	parlementen	en	 regeringen	als	het	gedrag	van	de	
kiezers	tegenover	vrouwelijke	kandidaten	worden	gedetailleerd	beschreven.

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2010
Het	Instituut	heeft	op	31	maart	2010	het	vierde	jaarlijkse	rapport	over	de	loonkloof	in	België	voorgesteld.	
Het	rapport	geeft	de	officiële	cijfers	weer	over	de	loonverschillen	tussen	vrouwen	en	mannen.
Van deze publicatie is enkel een elektronische versie beschikbaar.

Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld
Een	studie	over	de	ervaringen	van	vrouwen	en	mannen	met	gendergerelateerd	geweld.	

In	deze	publicatie	wil	het	Instituut	de	nieuwe	cijfergegevens	ter	beschikking	stellen	om	op	die	manier	de	
problematiek	 nauwkeuriger	 en	 meer	 diepgaand	 te	 begrijpen	 en	 het	 op	 de	 verschillende	 machtsniveaus	
gevoerde	beleid	te	verbeteren.
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Familie zonder grenzen
Deze	brochure	geeft	een	antwoord	op	50	vragen	rond	huwelijk,	echtscheiding,	afstamming	en	adoptie.

Vrouwen aan de top
In	 dit	 rapport	 wordt	 de	 vertegenwoordiging	 van	 vrouwen	 en	 mannen	 geanalyseerd	 in	 topfuncties	 in	
uiteenlopende	domeinen.	Met	deze	publicatie	over	vrouwen	aan	de	top	willen	we	ook	het	debat	stimuleren	
over	de	aan-/afwezigheid	van	vrouwen	 in	besluitvormingsorganen	en	een	eerste	aanzet	geven	tot	een	
reflectie	over	mogelijke	oplossingen.

Gender en tijdsbesteding
In	dit	rapport	beschrijven	en	vergelijken	we	de	tijdsbesteding	van	Belgische	vrouwen	en	mannen.	We	doen	
dit	 op	 basis	 van	 het	 tijdbestedingsonderzoek	 2005	 (TBO’05),	 dat	 werd	 uitgevoerd	 door	 de	 Algemene	
Directie	Statistiek	en	Economische	Informatie	(ADSEI)	van	de	Fod	Economie.

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2009
Het	Instituut	heeft	op	2	april	2009	het	derde	jaarlijkse	rapport	over	de	loonkloof	in	België	voorgesteld.	Het	
rapport	geeft	de	officiële	cijfers	weer	over	de	loonverschillen	tussen	vrouwen	en	mannen.

Beeldvorming van vrouwen en mannen in de reclame in België
In	de	 legislatuur	2003-2007	heeft	de	Belgische	Senaat	een	resolutie	aangenomen	over	het	 imago	van	
vrouwen	en	mannen	in	de	reclame.	In	navolging	van	deze	resolutie	heeft	het	Instituut	voor	de	gelijkheid	
van	vrouwen	en	mannen	een	diepgaand	onderzoek	laten	uitvoeren	naar	de	beeldvorming	van	vrouwen	en	
mannen	in	de	reclame.

 

Miet Smet. Drie decennia gelijkekansenbeleid.
Deze	publicatie	volgt	de	levensloop	van	Miet	Smet	met	de	moeilijkheden	en	successen	op	haar	politieke	
pad	voor	gelijke	kansen	voor	vrouwen	en	mannen.	

Het	politieke	parcours	van	Miet	Smet	is	in	deze	publicatie	samengevat	in	vier	thematische	hoofdstukken	die	
elkaar	chronologisch	deels	overlappen:	haar	jeugd,	het	voorzitterschap	van	de	CVP-werkgroep	Vrouw	en	
Maatschappij,	haar	parcours	als	staatssecretaris	en	daarna	als	minister	voor	het	federaal	gelijkekansenbeleid	
en	tot	slot	haar	internationale	ervaringen	en	verwezenlijkingen.

Partnerkeuze en huwelijkssluiting van allochtone mannen
Een	kwantitatieve	en	kwalitatieve	analyse	van	het	partnerkeuzeproces	en	het	huwelijk	van	Marokkaanse,	
Turkse	en	sikhmannen.
Van deze publicatie is enkel een elektronische versie beschikbaar.

Definiëring van het concept seksisme
Het	doel	van	dit	sociologisch	onderzoek	was	meervoudig.	Ten	eerste	moest	het	verband	worden	onderzocht	
tussen	 seksisme,	 stereotypen,	 vooroordelen	 en	 discriminatie	 op	 basis	 van	 geslacht.	 Ten	 tweede	 werd	
gevraagd	 om	 de	 mogelijkheid	 te	 onderzoeken	 om	 een	 grens	 te	 trekken	 tussen	 aanvaardbare	 en	 niet-
aanvaardbare	handelingen	die	verband	houden	met	een	onderscheid	dat	wordt	gemaakt	tussen	de	seksen.	
Ten	derde	moest	het	beperken	van	dergelijke	onaanvaardbare	handelingen	worden	bestudeerd.	Ten	slotte	
moesten	de	domeinen	waarin	en	de	handelingen	waarop	een	definitie	van	‘seksisme’	van	toepassing	kan	
zijn	worden	afgebakend.
Van deze publicatie is enkel een elektronische versie beschikbaar.

Leven als transgender in België
Een	overzicht	van	de	sociale	en	juridische	situatie	van	transgender	personen	in	België.	Het	doel	was	om	de	
discriminaties	en	ongelijkheden	in	praktijk,	beleid	en	wetgeving	in	kaart	te	brengen,	om	op	die	manier	te	
kunnen	komen	tot	een	correcte	en	efficiënte	klachtenbehandeling,	tot	het	ontwikkelen	van	een	effectief	
beleid	voor	transgender	personen	en	tot	het	formuleren	van	doeltreffende	aanbevelingen	voor	de	overheid,	
privépersonen	en	instellingen.
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2007
Eliane Vogel-Polsky, een vrouw met overtuiging 
De	staking	van	de	arbeidsters	van	FN	Herstal	 in	februari-mei	1966	maakt	duidelijk	dat	 ‘gelijk	 loon	voor	
gelijk	werk’	nog	geen	verworvenheid	is,	niettegenstaande	het	principe	is	ingeschreven	in	het	Verdrag	van	
Rome	(1957),	dat	in	1958	door	België	wordt	geratificeerd.	Voor	Eliane	Vogel-Polsky	betekent	de	staking	
het	beginpunt	van	haar	feministisch	engagement.	Aanvankelijk	vormt	vooral	gelijke	beloning	voor	vrouwen	
en	 mannen	 een	 strijdpunt.	 Geleidelijk	 richt	 ze	 haar	 aandacht	 ook	 op	 het	 gelijkekansenbeleid,	 politieke	
gelijkheid	en	pariteit.

Algemene folder
Deze	folder	stelt	het	Instituut	voor:
Wie	zijn	we?
Wat	doen	we?
Hoe	kan	u	ons	contacteren?

Van deze publicatie is enkel een elektronische versie beschikbaar.

Analytische functieclassificatie - Praktische gids
Het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	liet	een	studie	uitvoeren	naar	de	neutraliteit	van	de	
analytische	functieclassificatiesystemen	door	het	consortium	Berenschot	Belgium	en	de	onderzoekscentra	
SEIN	(Universiteit	Hasselt)	en	EGiD	(Hec-Ulg).	

Bij	ondernemingen	zonder	functieclassificatie	bestaat	er	een	loonkloof	die	gedeeltelijk	te	verklaren	is	vanuit	
het	perspectief	van	het	loopbaantraject.	Deze	loonkloof	bevat	echter	ook	een	onverklaarbaar	gedeelte,	
wat	kan	wijzen	op	discriminatie.

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2007
Sociale	 ongelijkheden	 bestrijden	 vereist	 dat	 ze	 gemeten	 en	 verklaard	 worden.	 De	 regering	 heeft	 aan	
het	Instituut	en	de	Federale	Overheidsdienst	Werkgelegenheid	gevraagd	om	een	eerste	verslag	over	de	
loonkloof	op	te	stellen	om	zo	te	beschikken	over	precieze	en	globale	referentiegegevens	per	sector.

2008
Verslag colloquium eerwraak
Verslag	van	het	colloquium	over	eerwraak	dat	plaats	vond	op	5	maart	2008.

Leidraad voor een basisopleiding rond gender
Deze	Leidraad voor een basisopleiding rond gender	is	bedoeld	als	ondersteuning	voor	de	personen	die	een	
opleidingsprogramma	moeten	voorbereiden	met	het	oog	op	de	integratie	van	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	
mannen	door	middel	van	een	aantal	initiatiesessies	rond	de	‘genderaanpak’.	

Gelijke kansen voor vrouwen en mannen in overheidsopdrachten
Bij	de	gunning	van	overheidsopdrachten	speelt	doorgaans	vooral	het	economische	luik	een	belangrijke	rol.	
Het	Instituut	wenst	in	samenwerking	met	de	Cel	Aankoopbeleid	en	Advies	(ABA)	van	de	FOD	Personeel	
en	Organisatie	echter	een	nieuw	aspect	naar	voor	te	schuiven.	Het	wil	namelijk	‘het	principe	van	gelijke	
kansen’	als	mogelijk	aandachtspunt	bij	overheidsopdrachten	introduceren.	

In	deze	handleiding	vindt	u	enkele	aandachtspunten,	tips	en	praktische	voorbeelden.

De politieke deelname van vrouwen na de verkiezingen van 10 juni 2007
De	 analyse	 maakt	 de	 balans	 op	 van	 de	 vrouwelijke	 aanwezigheid	 in	 het	 Belgische	 federale	 Parlement	
na	de	parlementsverkiezingen	van	10	juni	2007,	op	basis	van	een	analyse	van	de	samenstelling	van	de	
kandidatenlijsten,	 van	 de	 effectieve	 samenstelling	 van	 de	 Kamer	 van	 Volksvertegenwoordigers	 en	 de	
Senaat	en	van	de	samenstelling	van	de	federale	regering.	Daarnaast	wordt	ook	het	gedrag	van	de	kiezers	
tegenover	vrouwelijke	kandidaten	onderzocht	via	een	analyse	van	de	voorkeurstemmen.

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2008
Het	Instituut	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen	heeft	op	14	maart	2008	het	tweede	jaarlijkse	
rapport	 over	 de	 loonkloof	 in	 België	 voorgesteld.	 Het	 rapport	 geeft	 de	 officiële	 cijfers	 weer	 over	 de	
loonverschillen	tussen	vrouwen	en	mannen.

Groot Gelijk
Deze	 gids	 is	 een	 concreet	 werkinstrument	 dat	 lokale	 overheden	 wil	 stimuleren	 en	 ondersteunen	 bij	 de	
verdere	ontwikkeling	van	de	gelijke	kansen	en	diversiteit	binnen	hun	stad	of	gemeente.
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Belgische partijen en seksegelijkheid
Dit	 rapport	 stelt	 de	 resultaten	 voor	 van	 het	 onderzoek	 ‘De	 integratie	 van	 een	 genderdimensie	 binnen	
de	 Belgische	 politieke	 partijen’.	 Hierin	 stond	 de	 vraag	 centraal	 in	 welke	 mate	 de	 Belgische	 partijen	 een	
genderdimensie	hebben	geïntegreerd	en	wat	de	draagwijdte	van	de	in	dit	kader	genomen	maatregelen	is.

2004
De politieke deelname van de vrouwen na de verkiezingen van 18 mei 2003
Deze	 brochure	 maakt	 de	 balans	 op	 van	 de	 vrouwelijke	 aanwezigheid	 in	 de	 Belgische	 politiek	 na	 de	
parlementsverkiezingen	 van	 18	 mei	 2003.	 Ze	 omvat	 tevens	 een	 analyse	 van	 de	 impact	 van	 de	
‘pariteitswetten’	en	van	de	wijzigingen	in	het	Kieswetboek	op	de	vrouwelijke	aanwezigheid	in	het	federale	
Parlement.

2003
Gendergevoelig budgetteren
Deze	 folder	 wil	 het	 begrip	 gender budgeting	 definiëren	 en	 verduidelijken.	 Gender budgeting kan	 vertaald	
worden	als	een	‘budgetanalyse	in	termen	van	gender	en	gelijkheid	tussen	mannen	en	vrouwen	(gendergevoelig	
budgetteren)’.	Deze	folder	wil	ook	aantonen	dat	zo’n	benadering	cruciaal	is	wil	het	openbaar	beleid	aan	de	
behoeften	van	de	bevolking	voldoen.	

Vaderschapsverlof: Kiezen voor betrokkenheid
Wist	 u	 dat	 het	 vaderschapsverlof	 met	 ingang	 van	 1	 juli	 2002	 tien	 dagen	 bedraagt	 in	 plaats	 van	 drie?	
Vandaag	de	dag	willen	vaders	meer	tijd	spenderen	aan	hun	kind,	en	ze	hebben	gelijk!

ICT - Diversiteit: een toegevoegde waarde
Meer	diversiteit	in	de	onderneming	kan	een	belangrijke	bron	van	toegevoegde	waarde	zijn.	De	veranderingen	
in	bedrijven	en	organisaties	onder	invloed	van	de	informatie-	en	communicatietechnologieën	(ICT)	brengen	
heel	wat	nieuwe	uitdagingen	met	zich	mee	op	het	vlak	van	deze	diversiteit.	Deze	brochure	biedt	een	aantal	
oplossingen	hieromtrent.

Mannen en gelijkheid
Het	Instituut	heeft	het	initiatief	genomen	om	de	presentaties	van	de	spreeksters	en	sprekers	van	de	drie	
conferenties	die	het	organiseerde	rond	het	thema	‘Mannen	en	gelijkheid’	te	bundelen	en	uit	te	geven	om	zo	
de	expertise	beschikbaar	te	stellen	voor	een	breder	publiek.

Toekomst na Peking +10
Deze	publicatie	is	opgebouwd	rond	twee	delen:	het	eerste,	met	een	informatief	karakter,	biedt	een	globaal	
overzicht	van	het	Pekingproces	en	omschrijft	in	grote	lijnen	de	inspanningen	die	werden	geleverd	voor	de	
toepassing	van	het	Actieplatform	van	Peking	in	België.	

2006
Evaluatie en classificatie van functies
Het	 is	 de	 bedoeling	 klaarheid	 te	 verschaffen	 in	 de	 werking	 van	 functiewaarderings-	 en	 functie-
classificatiesystemen	en	de	valkuilen	voor	gelijke	kansen	aan	te	tonen.

Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en -indicatoren
De	brochure	is	de	eerste	editie	van	een	instrument	over	genderstatistieken	en	genderindicatoren	uitgegeven	
door	het	Instituut.

De deelname van mannen en vrouwen aan de Belgische politiek
Deze	publicatie	stelt	de	resultaten	voor	van	het	onderzoek	 ‘De	deelname	van	mannen	en	vrouwen	aan	
de	Belgische	politiek’.	 In	het	kader	van	deze	studie	willen	we	meer	 inzicht	krijgen	 in	de	evolutie	van	de	
vertegenwoordiging	van	vrouwen	in	het	Belgische	politieke	leven	na	de	goedkeuring	en	toepassing	van	de	
pariteitswetten.

De trajecten van vrouwen in de Belgische politiek
Dit	 rapport	 brengt	 stelt	 de	 resultaten	 voor	 van	 het	 onderzoek	 ‘Trajecten	 van	 vrouwen	 in	 de	 Belgische	
politiek’.	In	het	kader	van	deze	studie	willen	we	een	beter	begrip	krijgen	van	de	profielen	en	trajecten	van	
de	Belgische	vrouwelijke	politici.








