
Genderdiscriminatie in 2018

818 
meldingen ontvangen bij 
het Instituut waarvan 355 
informatievragen, 258 klachten 
en 205 mededelingen

421 
meldingen over directe discriminatie

2 keer meer 
meldingen dan 5 jaar geleden

DISCRIMINATIEGRONDEN

BELANGRIJKSTE DOMEINEN

ZWANGERSCHAP EN 
MOEDERSCHAP

1 melding op de 5 gaat 
over zwangerschaps- of 
moederschapsdiscriminatie

90% van deze meldingen 
heeft te maken met werk

• 60 over beëindiging van 
de arbeidsrelatie

• 59 over arbeids-
voorwaarden 

• 37 over toegang tot 
werk

TRANSGENDER

63% meer meldingen over 
transdiscriminaties

2 keer meer meldingen 
over goederen en diensten 
waarvan 47% over banken 
en verzekeringen

2 keer meer meldingen 
over de wetgeving 
waarvan 76% over de 
Transgenderwet

WERK

45% van de meldingen 
heeft te maken met werk

• 254 meldingen over 
directe discriminatie 

• 23 meldingen over 
seksuele intimidatie

SEKSISME

1 melding op de 5 gaat over 
een geval van seksisme
25% meer in vergelijking 
met 2017

Meestal over seksisme  
op openbare plaatsen, bij 
goederen en diensten en in 
cultuur en media

• 30% van de meldingen 
in ‘cultuur en media’ 
gaat over seksistische 
reclameboodschappen

• 10% van de meldingen 
over seksisme 
gaat over seksuele 
straatintimidatie

• Meer dan 6% van 
de meldingen over 
seksisme gaat over 
online haatspraak

WIE CONTACTEERT HET INSTITUUT?
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3 keer meer 
meldingen over het aanzetten tot haat 
dan in 2017



Het Instituut in 2018 
in enkele cijfers

SENSIBILISERING

6 
publicaties

• Leven als transgender persoon 
in België - Tien jaar later

• In-vitrofertilisatie en werk: 
alleen voor doorzetters?

• De genderdimensie in 
ouderschapsverlof, tijdskrediet 
en loopbaanonderbreking

• De derde balans van de wet van 
28 juli 2011 over genderquota in 
raden van bestuur

• Stand van zaken inzake 
toepassing en doeltreffendheid 
van de Genderwet

• Handleiding voor de integratie 
van de genderdimensie en 
het in aanmerking nemen van 
de gelijkheid van vrouwen 
en mannen in het kader van 
overheidsopdrachten

2 
sensibiliseringscampagnes met 
medewerking van het Instituut

• Et toi t’es casé-e ?
• Ouderschapsverlof zoekt vaders

83 
opleidingen gegeven door 
het Instituut

76 000 
gebruikers van de website

41 
medewerk.st.ers

Het Instituut voor de 
gelijkheid van vrouwen en 
mannen is de onafhankelijke 
overheidsinstelling die instaat 
voor het waarborgen en 
bevorderen van de gelijkheid 
van vrouwen en mannen en de 
bestrijding van alle vormen van 
discriminatie en ongelijkheid op 
grond van geslacht. 

VERENIGINGEN

€ 1 061 339 
structurele subsidies ter 
ondersteuning van verenigingen 
die actief zijn op het gebied van 
gendergelijkheid

JURIDISCH

31 
lopende rechtszaken 

21 
adviezen en aanbevelingen

INSTITUUT

ADMINISTRATIEF

42 
antwoorden op 
parlementaire vragen
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