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tweede editie 

 
 

 Mannen hebben bijna hun hele leven meer kans om dood te gaan dan vrouwen. Op 17, 22 

en 24 jaar heeft een man tot 3 maal zoveel kans om te sterven dan een vrouw van 

diezelfde leeftijd. Op de leeftijd van 20 jaar loopt dat op tot bijna 4 keer zoveel.  

 23% van de asielaanvragen van mannen resulteren in een erkenning als vluchteling. Bij 

vrouwen is de erkenningsgraad maar 18%. 

 Bij zelfstandigen bestaat er ook een soort ‘loonkloof’: de inkomstenkloof bij zelfstandigen in 

hoofdberoep bedraagt 42%, in bijberoep 23% en bij zelfstandigen die actief zijn na de 

pensioenleeftijd loopt de kloof op tot 56%. 

 1 op 3 gepensioneerde mannen en 6 op 10 gepensioneerde vrouwen ontvangen minder dan 

1000 euro per maand. 

 57% van de leefloongerechtigden is vrouw. 4 op 10 van hen heeft een gezin ten laste. Van 

de mannelijke leefloongerechtigden heeft maar 1 op 10 minderjarige kinderen ten laste. 

 6% van de vrouwen en 3,6% van de mannen boven 65 ontvangt een inkomensgarantie 

voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (het equivalent van een leefloon 

voor 65-plussers). 

 Van alle loontrekkende vrouwen werkt 44,3% deeltijds, bij mannen is dit 9,3%. 

 De werkzaamheidsgraad van vrouwen tussen 25 en 54 jaar is gestegen van 54,6% in 1990 

tot 74,4% in 2010. Bij de vrouwen tussen 55 en 64 jaar is er op twintig jaar een stijging 

van 9,4% naar 29,2%. 

 63% van het betaald educatief verlof wordt opgenomen door mannen. Vijf jaar geleden 

was dat nog 73%. 

 Het aantal huismannen is op 25 jaar meer dan verdubbeld. Het aantal huisvrouwen is 

gedaald met 61%. Huismannen blijven echter zwaar in de minderheid: voor iedere huisman 

zijn er 32 huisvrouwen. 

 22% van de vrouwen met kinderen jonger dan 15 jaar, neemt tijdens schoolvakanties 

onbetaald verlof om de kinderen op te vangen, bij mannen is dit 13%. Het verschil tussen 

moeders en vaders is groter bij de andere vormen om werk en gezin te combineren, zoals 

deeltijds werken, helemaal thuis blijven en tijdskrediet. 



 In een gewone werkweek is 6% van de vrouwen tussen 15 en 64 jaar niet of minder uren 

aan het werk dan gewenst of gewoonlijk omwille van het opnemen van zorg, tegenover 

0,3% van de mannen op actieve leeftijd. 

 Moeders met jonge kinderen zijn 2,5 keer meer bezig met hun kinderen dan vaders met 

jonge kinderen. 

 Bij de schepenen is er een stijging van 21% vrouwen in 2005 naar 31% in 2011. 

 Bij federale topambtenaren stijgt het aandeel vrouwen bij de voorzitters van het 

directiecomité, maar daalt hun aandeel bij de directeurs. 

 Zelfdoding gebeurt in 72% van de gevallen door een man. Dit staat in schril contrast met 

de depressiecijfers die steevast veel hoger uitvallen voor vrouwen. 

 Seksueel geweld wordt voor 98% gepleegd door mannen.  

 Slechts 6% van de vrouwen die het slachtoffer werden van verkrachting doet aangifte bij 

de politie. 

 96% van de gedetineerden is man. Dit percentage is vrij stabiel over de jaren. 

 Per dag ontvangt de politie gemiddeld 59 klachten in verband met fysiek geweld tussen 

partners of ex-partners, 57 in verband met psychologisch geweld en 5 in verband met 

economisch geweld. Om de drie dagen komt er een klacht binnen over seksueel geweld 

binnen koppels. 

 56% van de mannen die het slachtoffer worden van partnergeweld praat hier met niemand 

over. 42% van de vrouwen spreekt hierover met vrienden of familie. 

 6% van de vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld doet aangifte bij de politie of neemt 

contact op met een advocaat, , bij mannen is dit slechts 1%. 

 Het aantal studenten aan hogescholen en universiteiten is voor 54,8% vrouwelijk. 

 Het zelfstandig academisch personeel (graad A) bestaat voor 89% uit mannen. 

 18% van de vrouwen in België heeft nog nooit een computer gebruikt. Bij mannen is dit 

12%. Bij de jongeren is er geen verschil; slechts 1% van de jongeren gebruikte nog nooit 

een pc. 

 Per minuut op de fiets lopen mannen tweemaal meer kans op een dodelijk ongeval dan 

vrouwen op de fiets. 

 

 

Wilt u meer weten dan kunt u de publicatie Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en 

genderindicatoren – Editie 2011 gratis verkrijgen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen 

en mannen (gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be, tel: 02/233 41 75), of downloaden via de 

website www.igvm.belgium.be. 

 

 

 

Contact: 

Voor meer info kan u terecht bij: 

 Hildegard Van Hove (genderstatistieken) 

E-mail: hildegard.vanhove@igvm.belgie.be  

Tel: 02/233 41 71 
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 Elodie Debrumetz (communicatieverantwoordelijke) 

E-mail: elodie.debrumetz@iefh.belgique.be 

Tel: 02/233 49 47 

GSM: 0497/ 23 67 67 

 

 

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.  

Ernest Blerotstraat 1 

1070 Brussel 

T  02 233 41 75  –  F  02 233 40 32 

gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be 

http://www.igvm.belgium.be 

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de 
federale overheidsinstelling die instaat 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. Dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en 
geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren 
van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit 
zowel in de mentaliteit als in het handelen. 
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