
Genderdiscriminatie in 2019

2349
meldingen ontvangen bij 
het Instituut waarvan 370 
informatievragen, 254 klachten 
en 1725 mededelingen

Meldingen over indirecte discriminatie 
meer dan verdubbeld in vergelijking 
met 2018

Bijna 

3 keer meer 
meldingen dan in 2018

DISCRIMINATIEGRONDEN

BELANGRIJKSTE DOMEINEN

OPENBARE PLAATS

68% van alle meldingen gaat over 
feiten die zich hebben voorgedaan 
via het internet, radio of tv (bv. online 
seksuele intimidatie en aanzetten 
tot haat, discriminatie, geweld of 
segregatie) of op openbare plaatsen 
(bv. straatintimidatie)

22 keer meer meldingen hierover in 
vergelijking met 2018

69% van de meldingen over 
openbare plaats komt van vrouwen 

WERK

14% van alle meldingen heeft te 
maken met werk

Van de meldingen over werk gaat:

• 33% over arbeidsvoorwaarden en 
loon

• 29% over toegang tot werk
• 23% over beëindiging van de 

arbeidsrelatie

GOEDEREN EN DIENSTEN

6% van alle meldingen gaat over 
goederen en diensten

Van de meldingen over goederen en 
diensten gaat:

• 28% over een geweigerde 
toegang

• 26% over het betalen van een 
hogere prijs

• 23% over goederen en diensten 
exclusief voor één geslacht

Meerderheid van de meldingen komt 
van mannen

Meeste meldingen in de categorie 
vrije tijd/sport/jeugd

WIE CONTACTEERT HET INSTITUUT?

mannen
vrouwen

andere
rechtspersonen

1554
meldingen over het aanzetten tot 
discriminatie, tegenover 63 in 2018
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Het Instituut in 2019 
in enkele cijfers

SENSIBILISERING

7 
publicaties

• Een discriminatievrije toegang 
tot huisvesting voor vrouwen en 
mannen

• Schatting van de prevalentie 
van in België wonende 
meisjes en vrouwen die 
vrouwelijke genitale verminking 
ondergingen of het risico lopen 
om verminkt te worden

• Moeders en vaders: geen 
vanzelfsprekende gelijkheid

• Meldcode voor het signaleren 
van gedwongen huwelijken 
voor ambtenaren van de 
burgerlijke stand

• De loonkloof tussen vrouwen en 
mannen

• Vrouwen en mannen binnen de 
federale administratie

• Een discriminatievrije toegang 
tot werk voor vrouwen en 
mannen

59 
opleidingen gegeven door 
het Instituut

101 000 
gebruikers van de website

11 
medewerk.st.ers traden in dienst 

45 
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

€ 1 115 363
structurele subsidies ter 
ondersteuning van verenigingen 
die actief zijn op het gebied van 
gendergelijkheid

JURIDISCH

31 
lopende rechtszaken 

8 
adviezen en aanbevelingen
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ZORGCENTRA NA 
SEKSUEEL GEWELD

1150 
slachtoffers geholpen

• 558 in Brussel
• 329 in Gent
• 263 in Luik

90% van de aangemelde slacht-
offers was vrouwelijk, 10% mannelijk

Jongste slachtoffer was nog 
geen jaar oud, oudste was 86 jaar

Gemiddelde leeftijd van de 
slachtoffers was 25 jaar
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