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Wat is de concrete impact geweest op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
We weten dat de lockdown alle ongelijkheden erg heeft vergroot. De scholen sluiten en iedereen naar huis sturen heeft 
historisch of sociologisch verschillende gevolgen voor mannen en vrouwen. Het is immers zo dat vrouwen en hun kinderen 
de eerste slachtoffers zijn van huishoudelijk geweld, dat vrouwen nog maar enkele decennia vrij kunnen gaan werken, dat 
zij de meerderheid uitmaken van de lage inkomensgroepen en dat zij nog altijd meer dan 70% van de gezinszorg en de 
huishoudelijke taken voor hun rekening nemen, en dan hebben we het nog niet over de mentale en affectieve belasting, die 
in de meeste gezinnen alleen op hun schouders rust.
Of het nu gaat over rechten, sociale en professionele verworvenheden of welzijn en gezondheid, de RGVM maakt zich 
ongerust over de gevolgen van de crisis voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. De weinige gendergerelateerde indi-
catoren die beschikbaar zijn, bevestigen een grotere impact op vrouwen dan op mannen.
De Raad, die de sociale partners, de verenigingen op het terrein en de universiteiten verenigt, heeft zich klaargemaakt om 
de impact van de gezondheids- en economische crisis op vrouwen en mannen in het BHG te onderzoeken, en om de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering op basis van haar aanbevelingen te begeleiden door specifieke maatregelen voor te stellen 
om dit onevenwicht bij te stellen.
Om te vermijden dat de gerealiseerde vooruitgang ten gunste van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen tot niets herleid 
zou worden, moeten we gelijkheid integreren in de kern van alle maatregelen en beslissingen, en tevens ook de relance-
plannen gebruiken om nieuwe of reeds bestaande onevenwichten bij te stellen.
Beste leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, we verzoeken u dit verslag aan te wenden om uw gehecht-
heid aan gelijkheid om te zetten in daden, en de doeltreffendheid van de relance ten guste van alle inwoners te 
waarborgen. 
Voor de RGVM is één zaak duidelijk: “Morgen mag niet slechter dan vandaag worden voor de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen!”

  

 Eva SAHIN  Frans DE KEYSER Isabella LENARDUZZI 
 Voorzitter van de RGVM -ACLVB Vicevoorzitter BECI Vicevoorzitter JUMP
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G De hele wereld kampt nu al iets meer dan een jaar met een pandemie van ongekende omvang. Ook ons land ontsnapte niet 
aan deze gesel en wordt sinds maart 2020 onophoudelijk op zijn kop gezet, met periodes van opflakkering en iets rustige-
re periodes. Hoewel deze gezondheidscrisis personen uit iedere laag van onze samenleving treft, is snel gebleken dat de 
reeds kwetsbare groepen in onze samenleving het hardst worden getroffen. Het gaat hierbij uiteraard om vrouwen en, over 
het algemeen, om alle precaire en/of gediscrimineerde personen. Dit is helaas niets nieuws. Er werd vastgesteld dat crisis-
sen, zowel economische1, ecologische2 als gezondheidscrisissen, de al bestaande ongelijkheden versterken en verergeren.
De RGVM is het specifieke Brusselse adviesorgaan voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. De opdracht van de Raad 
bestaat erin adviezen en aanbevelingen ter zake te formuleren en adviezen te geven betreffende maatregelen van regel-
gevende aard die een impact kunnen hebben op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. De Raad kan tot slot ook initiatiefadviezen en analyseverslagen uitbrengen.
De eerste indicatoren bevestigen dat deze gezondheidscrisis in het bijzonder vrouwen treft 3. De RGVM buigt zich dus over 
deze kwestie en stelt zich ook vragen bij de gevolgen op korte, middellange en lange termijn van deze pandemie voor de 
rechten van vrouwen, hun sociale en professionele verworvenheden en hun welzijn en gezondheid over het algemeen.
Om hier zo doeltreffend mogelijk het hoofd aan te bieden en de Brusselse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het be-
heer van de crisis en de relance na de crisis, heeft de RGVM op 18 mei 2020 een verslag goedgekeurd dat als doel heeft de 
vaststellingen van de leden uit het middenveld en de academische wereld en de sociale partners te verzamelen. Concreet 
wil de RGVM aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aanbevelingen voorleggen over de impact van de COVID-19-crisis 
op vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de pandemie, maar ook op de wereld erna. Voor de Raad is één 
ding duidelijk: morgen mag niet slechter dan vandaag worden voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

1 Collombet, C. & Hiltunen, A. (2014). Focus – Impact de la crise sur la pauvreté et les inégalités en Europe. Informations sociales, 182(2), 26-29
2 Osinski, A. & Petel, M. (2019). Les injustices environnementales : une affaire de droits humains, in Ligue des droits humains, État des droits Humains en Belgique, Verslag 2019, pp. 46-49.
3 De eerste gegevens wijzen onder meer op een groter risico op besmetting met het virus door de oververtegenwoordiging van vrouwen in de zogenaamde essentiële beroepen (gezondheidszorg, 

bijstand aan personen, openbare diensten, groothandel). Omdat de meest precaire arbeidsplaatsen (ondergekwalificeerde jobs, deeltijdse jobs) in onze samenleving al structureel worden ingevuld door 
vrouwen, lopen zij overigens een groter risico om hun werk te verliezen. Bovendien neemt de werklast, die structureel al door vrouwen wordt gedragen, wat betreft het zorgen voor anderen (kinderen, 
partners, ouderen) toe door de opeenvolgende periodes van lockdown en de daarmee gepaard gaande stopzetting van de contactberoepen. Er moet tot slot worden opgemerkt dat de pandemie een 
nefaste invloed heeft op de gezondheid en veiligheid van vrouwen. Uit de eerste cijfers blijkt namelijk dat het aantal gewelddaden tegen vrouwen alarmerend toeneemt. Zie deel nr. 3 «Vaststellingen» 
voor meer informatie over de gevolgen van de gezondheidscrisis op vrouwen.
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Om dit verslag op te stellen, heeft de RGVM ervoor gekozen een methodologische aanpak in twee fasen te ontwikkelen. In 
eerste instantie werden de lidverenigingen van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen via een 
onlinevragenlijst verzocht de vaststellingen in hun respectieve werkgebied over de genderimpact van de crisis in het BHG 
te delen en gerichte aanbevelingen te formuleren. Deze fase is belangrijk omdat het verrijkend en relevant is over meerdere 
standpunten te beschikken: de spelers te velde, de sociale partners - de vertegenwoordigers van zowel de werknemers 
als de werkgevers - en de universiteiten zijn observatoria bij uitstek via welke men de brutale mutaties kan begrijpen die de 
gezondheidscrisis in onze maatschappij en, a fortiori, in de sociale genderbetrekkingen heeft gecreëerd. Slechts een relatief 
beperkt aantal structuren werd bevraagd4 waardoor deze vaststellingen niet voor het volledige Brusselse grondgebied kun-
nen gelden. Dit wil echter niet zeggen dat deze gegevensverzameling minder geschikt is om een eerste keer de alarmbel te 
luiden en aandachtspunten aan te halen waarover men zich dieper moet buigen. 
Om deze gegevens enigszins aan te vullen, heeft de RGVM ervoor gekozen de kwestie te onderbouwen met bestaande cij-
fergegevens en statistieken over de genderimpact van de gezondheidscrisis op bevoegdheden in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest, met name: werkgelegenheid, ondernemerschap, beroepsopleiding, bestaansonzekerheid, eenoudergezinnen, 
geweld en gezondheid.
Om de Brusselse overheidsdiensten hun toekomstige bestellingen inzake wetenschappelijk onderzoek en andere statisti-
sche enquêtes m.b.t. de genderdimensie van de COVID-19-crisis tot slot helpen te prioriteren en relancemaatregelen hel-
pen in te voeren die de gendergelijkheid niet verzwakken5, zal de RGVM in de bijlage een inventaris met cijfergegevens en 
statistieken bezorgen. Dergelijke gegevens en statistieken zijn momenteel nog niet voorhanden, 6 maar kunnen het begrip 
van de genderimpact van de crisis alleen maar ten goede komen. Dit gebrek aan een correct begrip zou immers een verte-
kend beeld kunnen geven van de crisisbeheermaatregelen en de post-crisisrelance.

4 Het gaat om 21 Nederlandstalige en Franstalige structuren uit het middenveld (die werken rond gender, kinderen, handicap, bestaansonzekerheid, etniciteit, enz.), de academische wereld en de 
arbeidswereld (zowel publieke en private ondernemingen als zelfstandigen) en de vakbonden

5 Dit is zeer belangrijk omdat de sociale partners, die de relanceplannen hebben kunnen inkijken, vaststellen dat het overgrote deel van de voorgestelde maatregelen niet of amper tegemoetkomen aan 
de «gelijkekansentest» terwijl deze test een wettelijke verplichting is krachtens de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 oktober 2018 «tot invoering van de gelijkekansentest «: 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=18-10-18&numac=201803195

6 Bijlage 6.1 biedt een gedetailleerd overzicht van het kadaster van ontbrekende gegevens in het BHG.
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In de eerste plaats is het belangrijk op te merken dat het niet gemakkelijk is een aan de gang zijnde pandemie te documente-
ren. Er zijn te weinig cijfers en de weinige beschikbare gegevens zijn voorlopig of onvolledig. Alle in dit deel vermelde cijfers 
zijn dus ruwe gegevens, waarvan sommige in de komende maanden nog moeten worden vervolledigd, zodat voorzichtig-
heid geboden is bij de interpretatie ervan.

krijgen ze niet dezelfde rollen toegewezen, staan ze niet onder dezelf-
de druk en zijn ze niet onderhevig aan dezelfde discriminatie. Dit alles 
maakt deel uit van een gedifferentieerde en hiërarchische maatschappe-
lijke constructie15 van de categorieën «man» en «vrouw», die gepaard 
gaat met sterke genderstereotypen16 die de neiging hebben alles wat met 
het mannelijke verband houdt te waarderen en te normaliseren en, om-
gekeerd, alles wat met het vrouwelijke in verband kan worden gebracht 
af te waarderen en te marginaliseren. In onze moderne samenlevingen, 
die nog sterk getekend zijn door hun patriarchale erfenis17, is het tot stand 
brengen van een daadwerkelijke en volledige gendergelijkheid dan ook 
een grote uitdaging die vraagt om een krachtige, stevig verankerde, trans-
versale beleidsstrategie. Het Verdrag van Istanbul18, dat in 2016 in België 
in werking is getreden, verplicht de staten die partij zijn bij het verdrag 
ook om een geïntegreerd en alomvattend beleid op te zetten om geweld 
tegen vrouwen in het bijzonder en genderongelijkheid in het algemeen 
doeltreffend te bestrijden.
Een dergelijke geïntegreerde aanpak, vertaald naar de Brusselse realiteit, 
berust ten minste op vijf pijlers:

1  Een efficiënte coördinatie van het genderbeleid op gewestelijk 
niveau tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus om een glo-

15 Galibert, Charlie (2018). Petit manuel du genre à l’usage de toutes les générations . Fontaine : 
Presses universitaires de Grenoble

16 Gaborit, Pacaline (2009). Les stéréotypes de genre, identités, rôles sociaux et politiques 
publics. Parijs : L’harmattan.

17 Patriarchaat kan worden omschreven als een systeem van sociale organisatie gebaseerd 
op asymmetrische genderverhoudingen en de concentratie van reële of symbolische macht 
binnen de mannelijke sociale groep.

18 Ter herinnering: het Verdrag van Istanbul is een bindende wettekst van de Raad van Europa 
inzake de preventie en de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (2011)

Algemene uitdagingen in de strijd tegen 
genderongelijkheid: herhaling 
Hoewel de gelijkheid van vrouwen en mannen een eminente waarde is 
in onze maatschappij, wordt zij in de praktijk erg zelden bereikt, ondanks 
een rechtskundig instrumentarium dat tot de meest vooruitstrevende ter 
wereld behoort7. Welke maatschappelijke pijler men ook in beschouwing 
neemt, vanaf de toepassing van deze wetten8 op de privé-bubbel9, het 
onderwijs10, de beroepswereld11, de politiek en de media12 tot zelfs de ge-
zondheidssector13, het is duidelijk dat vrouwen en mannen niet gelijk zijn 
en nog minder gelijkwaardig.
Hoe is het mogelijk dat gendergelijkheid nog geen feit is? Het antwoord 
ligt in de sociale structuren die een erfenis zijn van een eeuwenoude ge-
schiedenis van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen14. Traditioneel 
hebben vrouwen en mannen dus niet dezelfde vooruitzichten genoten, 

7 World Bank (2019). Women, business and the law: a decade of reform : Washington.
8 Bernard, Diane et Harmel, Chloé (2020). Becommentarieerde codes 2020. Droits des femmes, 

Louvain-la-Neuve: Larcier
9 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2016). Gender en tijdsbesteding. De (on)

wankelbaarheid van genderstereotypen 1999, 2005, 2013: Brussel.
10 Service de la Recherche du Secrétariat général Ministère de la Communauté française (2010). 

Filles-garçons, égaux dans l’enseignement ?, Faits & Gestes - Débats & Recherches en 
Communauté française Wallonie-Bruxelles: Brussel.

11 Gavray, Claire. (2006). Au fur et à mesure qu’elles se construisent, les trajectoires 
professionnelles divergent entre les sexes: l’exemple belge. Formation emploi, 1(1), 4-4

12 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2012). Vrouwen aan de top: Brussel.
13 World Health Organization - Regional office for Europe (2016). Women’s health and well-being 

in Europe: beyond the mortality advantage : Copenhagen.
14 Fraisse, Geneviève (2011). Hoofdstuk 2. Van uitsluiting tot discriminatie Een historische, 

filosofische en politieke genealogie. Uit: Françoise Milewski éd., Les discriminations entre les 
femmes et les hommes (pp. 39-56). Parijs: Presses de Sciences Po.
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bale, multifocale en real-time visie te ontwikkelen op de genderpro-
blematiek op het gewestelijk grondgebied, om een duidelijk zicht te 
hebben op alle corrigerende maatregelen die door alle betrokkenen 
worden genomen, om de doeltreffendheid ervan te evalueren op ba-
sis van gemeenschappelijke rasters en om het mogelijk te maken op 
middellange termijn de goede praktijken van de strijd tegen de onge-
lijkheid tussen mannen en vrouwen in Brussel te standaardiseren en 
te veralgemenen;

2  Gendermainstreaming19, d.w.z. een geïntegreerde aanpak van ge-
ndergelijkheid op basis van «de (re)organisatie, verbetering, evolu-
tie en evaluatie van besluitvormingsprocessen, met het oog op de 
integratie van een gendergelijkheidsperspectief in alle domeinen en 
op alle niveaus, door de actoren die doorgaans betrokken zijn bij de 
uitvoering van het beleid».20

3  Genderbudgeting of, met andere woorden, de «toepassing van ge-
ndermainstreaming in het begrotingsproces. Dit omvat een evaluatie 
van de bestaande budgetten vanuit een genderperspectief op alle 
niveaus van het budgettaire proces en een herstructurering van de in-
komsten en uitgaven met de bedoeling de gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen te bevorderen».21

4  Naar geslacht uitgesplitste statistieken , genderstatistieken en22 
genderindicatoren. Naar geslacht uitgesplitste statistieken omvatten 
de uitsplitsing van statistische gegevens naar geslacht om eventuele 
numerieke verschillen tussen vrouwen en mannen op een bepaald 
gebied te kwantificeren. Genderstatistieken verwijzen naar volgens 
geslacht uitgesplitste statistieken die zijn geanalyseerd om er ver-
schillen tussen mannen en vrouwen uit te extraheren. Ten slotte ma-
ken genderindicatoren het gemakkelijker om een naar gender gedif-
ferentieerde sociale realiteit te begrijpen door deze sociale realiteit in 
één enkel gegeven samen te vatten, meestal in cijfers. 

19 Ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de 
beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
https://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-29-maart-2012_n2012031171.html

20 Raad van Europa (2004). Gendermainstreaming. Conceptueel kader, methodologie en 
presentatie van «goede praktijken»: : Straatsburg, blz.13.

21 Raad van Europa (2005). Gender budgeting: Straatsburg, blz. 11.
22 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Statistieken en indicatoren 

https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/gender_mainstreaming/uitvoering_van_de_wet/
statistieken_en_genderindicatoren

5  De intersectionele aanpak23, die bestaat uit een algemeen en spe-
cifiek begrip van genderdiscriminatie in haar kruisbestuiving met an-
dere vormen van discriminatie - op grond van afkomst, huidskleur, 
sociale status, seksuele geaardheid of godsdienstige overtuiging, om 
er maar een paar te noemen - die onzichtbaar blijven in de traditio-
nele benadering die de neiging heeft discriminatie te segmenteren en 
te rangschikken. Concreet gesteld maakt deze aanpak het mogelijk 
de sociale realiteit zichtbaar van vrouwen of mannen te maken die 
tegelijkertijd het slachtoffer zijn van verschillende vormen van discri-
minatie, die samen een specifieke discriminatiesituatie creëren. Deze 
intersectionele aanpak maakt het bijvoorbeeld mogelijk doeltreffender 
op te treden tegen vrouwen die zowel slachtoffer zijn van huiselijk 
geweld als een handicap hebben, en die dus blootstaan aan geweld 
vanwege hun geslacht en tegelijkertijd aan structurele discriminatie 
die verband houdt met hun handicap, waardoor zij zelfs kunnen wor-
den uitgesloten van de klassieke protocollen voor de bestrijding van 
huiselijk geweld (zo zijn de telefonische hulpdiensten voor huiselijk 
geweld niet toegankelijk voor dove slachtoffers).

Werkgelegenheid, ondernemerschap en 
opleiding
Lang voor de pandemie waren de ‘beroepslevens’ van vrouwen en man-
nen structureel ongelijk. Vrouwen en mannen hadden niet dezelfde kan-
sen24, werkten niet in dezelfde sectoren25, hadden geen toegang tot de-
zelfde salarisniveaus26 en konden geen aanspraak maken op dezelfde 
pensioenen27.
Deze gezondheidscrisis heeft een ware sociaal-economische crisis ver-
oorzaakt, die hele sectoren van de economie heeft lamgelegd, duizenden 
Brusselaars hun baan heeft ontnomen, de arbeidsomstandigheden heeft 

23 Center for intersectional justice en Actiris Brussels (2018). Analyse van de transpositie van 
het concept van intersectionaliteit in het kader van de hervorming van de instrumenten ter 
bevordering van diversiteit en bestrijding van discriminatie: Brussel en Berlijn. 

24  Equal.brussels. (2019). Gender in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Een stand van zaken 
in cijfers: Brussel

25  Idem.
26  Idem.
27  Gavray, Claire. (2016). Femmes et hommes bientôt égaux face à la pension ? Barricade : 

Liège
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verstoord en de sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, 
onder druk heeft gezet. Voorts zij erop gewezen dat het sociaal overleg 
door de opeenvolgende lockdowns en de normalisering van het telewerk 
grotendeels is ondermijnd en niet in staat is geweest deze brutale ver-
slechtering van de sociaal-economische situatie op te vangen.

Werkgelegenheid, bedrijfsherstructureringen en 
nieuwe manieren van werken 

Arbeidsparticipatie, werkgelegenheidscijfer en 
werkloosheidscijfer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
voor en na de crisis
Alvorens dieper in te gaan op de genderspecifieke gevolgen van de pan-
demie voor de werkgelegenheid in Brussel, moeten we ons een algemeen 
beeld vormen van de structuur van de werkgelegenheid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (BHG). 
Op 1 januari 2018 telde het Gewest bijna 1,2 miljoen inwoners, relatief 
evenwichtig verdeeld naar gender, aangezien vrouwen 51% van de totale 
beroepsbevolking uitmaakten, te-
genover 49% voor mannen.
In datzelfde jaar bedroeg de ar-
beidsparticipatie - d.w.z. de deel-
name aan de arbeidsmarkt door 
het hebben van of het zoeken 
naar een baan - van de Brus-
selse bevolking 2865,5%, met 
een genderkloof van 12,1% (71,6% van de mannen t.o.v. 59,3% van de 
vrouwen)29. Wat de werkgelegenheidsgraad betreft, bleef de genderkloof 
overeind: 52,4% van de vrouwen had een baan, tegenover 61,2% van 
de mannen. Dit vertegenwoordigt een verschil van 8,7% 30. De werkloos-

28 De leeftijdsgroep die als «beroepsactieve leeftijd» wordt beschouwd, komt overeen met de 
leeftijdsgroep 15-64 jaa

29 ViewStat (2019) kerncijfers – Arbeidsparticipatie, werkgelegenheidsgraad en 
werkloosheidsgraad: Brussel, blz. 3
https://www.actiris.brussels/media/0venwkec/activiteitsgraad-werkzaamheidsgraad-en-
werkloosheidsgraad-h-FE4EEDCF.pdf

30 Ibidem, blz.11.

heidsgraad in het BHG31 bedroeg 13,4%, met een genderkloof van 2,6% 
in het nadeel van mannen (14,5% werkloze mannen t.o.v. 11,9% werkloze 
vrouwen), tenzij zij hoogopgeleid32 waren, in welk geval het nadeel ‘ver-
vrouwelijkte’ (6,3% werkloze mannen t.o.v. 7,6% werkloze vrouwen).
Wat is er gebeurd sinds de covid-19-crisis? Volgens een publicatie van 
het Belgische bureau voor de statistiek (STATBEL) in het kader van een 
longitudinaal onderzoek naar het dynamische karakter van de arbeids-
markt dat in 2017 van start is gegaan, blijkt dat «de arbeidsmarkt tussen 
het eerste en tweede kwartaal van 2020 bijzonder zwaar getroffen is door 
de covid-19-crisis. Tussen het tweede en het derde kwartaal van 2020 
lijken de transities weer in lijn met de vorige transities te liggen»33. Wat 
gender betreft, lezen we: «mannen zijn niet alleen vaker werkzoekend 
dan vrouwen, we zien ook dat ze langer werkloos blijven: 46,5% van de 
mannen is na een jaar nog werkloos, tegenover 34,7% bij de vrouwen»34.
Als we naar de ruwe gegevens zelf kijken35, voor en tijdens de crisis, zien 
we nog meer genderongelijkheden:

Tabel 1 — Participatiegraad, werkgelegenheids- en werkloosheids-
graad in het BHG in 2020 — Kw1 — Kw2— Kw3 (in %),

Bron: Eigen berekeningen op basis van ruwe StatBel-gegevens.

Zoals verwacht, hebben de gevolgen van de sociaal-economische Co-
vid-crisis wel degelijk een genderdimensie. Hoewel zowel mannen als 
vrouwen hun participatiegraad zagen dalen bij het begin van de crisis, zijn 
het de vrouwen die de zwaarste prijs betalen met een daling van -3,4% 

31 Ibid., blz.23.
32 Ibid, blz.28
33 StatBel, «Coronacrisis zorgt voor meer dynamiek op de arbeidsmarkt», 21/01/2021

https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/
werkgelegenheid-en-werkloosheid

34 Ibidem.
35 https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/

werkgelegenheid-en-werkloosheid#panel-12

PARTICIPATIE WERKGELEGENHEID WERKLOOSHEID

2020 H F H F H F
Kw1 70,7 59,6 63,3 52,4 10,5 12,1
Kw2 — Covid 69,6 (-1,1) 56,2 (-3,4) 62,6 (-0,7) 50 (-0,7) 10 (-0,5) 11,1 (-0,5)
Kw3 — Covid 72 (+2,4) 58,6 (+2,4) 60,5 (-2,1) 50,5 (+0,5) 16 (+6) 13,9 (+2,8)
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tegenover -1,1% bij de mannen. Het is opvallend dat vrouwen en mannen 
in het derde kwartaal van 2020 weliswaar in gelijke mate (+2,4) worden 
gestimuleerd door de dynamiek van de arbeidsmarkt, maar dat de eind-
resultaten tegengesteld zijn: op het einde van het kwartaal staan mannen 
op een hoger niveau dan voor de crisis (+1,3%, d.w.z. 5.345 Brusselaars), 
terwijl vrouwen op een lager niveau eindigen (-1%, d.w.z. 4.100 Brusselse 
vrouwen) dan aan het begin (59,6%), waar de arbeidsparticipatie bij vrou-
wen al veel lager was dan bij mannen (70,7%).
Dit betekent dat meer vrouwen tijdens de crisis de arbeidsmarkt hebben 
verlaten en niet zijn teruggekeerd. Deze tendens kwam reeds tot uiting 
vóór de crisis en werd ook vastgesteld naar aanleiding van het longitu-
dinaal onderzoek van Statbel: «Vrouwen maken vaker de transitie naar 
inactiviteit dan mannen (34,5% vs. 25,5% van de mannen)»36.
Deze uittreding van vrouwen uit de arbeidsmarkt, en nog meer tijdens 
de gezondheidscrisis, wordt ongetwijfeld verklaard door het zogenaamde 
zorgwerk - of de zorg voor anderen, vooral kinderen en ouderen - dat 
zwaarder op vrouwen drukt dan op mannen. Het tijdsinterval tussen het 
tweede en derde kwartaal van 2020 valt bovendien samen met de pe-
riode waarin scholen gesloten waren en verklaart ongetwijfeld, althans 
gedeeltelijk, waarom vrouwen de arbeidsmarkt hebben verlaten en niet 
zijn teruggekeerd. 
Wat de werkgelegenheid zelf betreft, ondervindt de arbeidsparticipatie 
ook een gendereffect. In het begin van het jaar lag de netto tewerkstel-
lingsgraad van mannen (63,3%) ruim boven die van vrouwen (52,4%) en 
dat bleef zo in het derde kwartaal, ondanks een grotere cumulatieve da-
ling van het eerste kwartaal tot het derde (-2,8% bij de mannen vs. -0,2% 
bij de vrouwen). De lichte stijging (+0,5%) van de tewerkstellingsgraad 
bij vrouwen tussen het tweede en derde kwartaal is waarschijnlijk toe te 
schrijven aan het feit dat de sectoren die in de frontlinie van de crisis 
waren - gezondheidszorg, schoonmaak, groothandel - en die dus een ver-
sterking van het personeelsbestand nodig hadden, ook de sectoren zijn 
waarin zij structureel oververtegenwoordigd zijn37. Er zij op gewezen dat 
de tewerkstellingsgraad van vrouwen ook wordt beïnvloed door andere 
factoren die samenhangen met hun geslacht: zo herinnert Actiris eraan 
dat vrouwen, ook al zijn ze in Brussel globaal genomen meer gekwali-
36 StatBel, «Coronacrisis zorgt voor meer dynamiek op de arbeidsmarkt», 21/01/2021ibidem.
37 In het volgende deel vindt u een gedetailleerd overzicht van de verdeling tussen mannen en 

vrouwen in de activiteitensectoren in Brussel die meer werkgelegenheid in loondienst bieden.

ficeerd en/of hoger opgeleid 38dan mannen, niet dezelfde kansen heb-
ben op de arbeidsmarkt: hun tewerkstellingsgraad ligt structureel lager 
dan die van mannen en dit geldt des te meer voor vrouwen die kinderen 
hebben en a fortiori wanneer ze aan het hoofd staan van een eenouder-
gezin39. Bovendien wijst de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeids-
bemiddeling erop dat de aard van de werkgelegenheid van vrouwen en 
mannen verschilt – 36,6% van de vrouwen werkt deeltijds (dat zijn er drie 
keer meer dan mannen - 12%40) –  evenals hun respectieve posities in 
de hiërarchie – vrouwen nemen slechts 3 van de 10 directiefuncties in en 
slechts 2 van de 5 managersfuncties.
Ook het werkloosheidscijfer is niet immuun voor gendereffecten. Onge-
acht het beschouwde kwartaal, hebben vrouwen een hoger werkloos-
heidscijfer dan mannen, hetgeen een gewestelijk kenmerk is41. Vóór het 
uitbreken van de crisis kenden vrouwen en mannen een lichte en gelijk-
waardige daling van hun werkloosheidscijfer (-0,5%); na het uitbreken van 
de crisis steeg dit cijfer sterker bij de mannen dan bij de vrouwen (+6% bij 
mannen tegenover +2,8% bij vrouwen). Deze relatieve «bestendigheid» 
van vrouwen tegen de stijging van de werkloosheid kan eens te meer 
worden verklaard door de oververtegenwoordiging van vrouwen in de zo-
genaamde essentiële beroepen, die het voortouw hebben genomen in de 
strijd tegen het virus. Over heel 2020 (inclusief het vierde kwartaal) blijft 
de gemiddelde werkloosheidsgraad bij vrouwen in Brussel (16,1%) echter 
hoger dan bij mannen (15,2%).42 
Wat de werkloosheid betreft, dient te worden gewezen op het feit dat de 
huidige bevindingen niet definitief zijn in zoverre de Belgische strategie 
38 Statbel, Hoog opgeleid, minder verantwoordelijkheid, minder loon: «In België heeft 52,2% van 

de vrouwelijke loontrekkenden een diploma hoger onderwijs, tegenover slechts 38,7% van de 
mannelijke loontrekkenden. Desondanks zegt slechts 15% van de vrouwelijke loontrekkenden 
toezichthoudende of leidinggevende verantwoordelijkheden te hebben, in vergelijking met 25% 
van de mannen.»
https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/hoog-opgeleid-minder-verantwoordelijkheden-minder-loon

39  ACTIRIS, De Brusselse arbeidsmarkt vervrouwelijkt, op.cit.
40  Ibidem.
41 In Wallonië daarentegen is de werkloosheidsgraad bij mannen structureel hoger gebleven dan 

bij vrouwen. In Vlaanderen was de situatie wisselvalliger: het eerste kwartaal begon met een 
hogere werkloosheidsgraad bij vrouwen, maar de trend keerde in het tweede kwartaal om en 
eindigde met een algemene stijging en een hogere weging voor de vrouwen.

42 ACTIRIS, Werk in het Brussels Gewest: coronacrisis versterkt ongelijkheid en discriminatie van 
vrouwen
https://press.actiris.be/werk-in-het-brussels-gewest-coronacrisis-versterkt-ongelijkheid-en-
discriminatie-van-vrouwen
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erin bestond de werkgelegenheid tijdelijk te beschermen - althans op kor-
te en middellange termijn - door middel van maatregelen voor het be-
houd van de werkgelegenheid. Deze hielden een drastische vermindering 
van het arbeidsvolume in: zo hebben mensen technisch gezien hun baan 
kunnen behouden, ook al hebben zij niet meer gewerkt of minder uren 
gepresteerd, in de hoop dat zij hun baan volledig terugkrijgen na het her-
stel. Een van de mechanische effecten van dergelijke maatregelen is het 
uitstellen van ontslagen, waarvan de genderdimensie zeer nauwlettend 
zal moeten worden gevolgd - op basis van een intersectioneel raster - 
aangezien vrouwen, jongeren, mensen met een laag inkomen, mensen 
van buitenlandse afkomst en mensen met een laag opleidingsniveau tot 
de groepen behoren die het meeste risico lopen om als gevolg van deze 
crisis43 hun baan te verliezen.
Vanuit intersectioneel perspectief is het tot slot interessant te wijzen op 
de grotere kwetsbaarheid van Brusselse vrouwen van niet-Europese ori-
gine op de Brusselse arbeidsmarkt44 45 46, die ook ¾ van de vrouwelijke 
beroepsbevolking in Brussel uitmaken47. Zo heeft ACTIRIS ter gelegen-
heid van 8 maart 2021 gewezen op de verzwakte positie van deze groep, 
waarvan de leden « [...] een groter risico lopen werkloos te worden, een 
risico lopen geen vervangingsinkomen te hebben als zij werkloos zijn en, 
als zij eenmaal werk hebben, beperkt zijn tot slecht betaalde of fysiek 
veeleisende banen, in sectoren zoals de horeca, zorg of sociale bijstand, 
thuishulp en schoonmaak (de zogenaamde «zorg»-beroepen). Dit zijn 
ook sectoren die hard zijn getroffen door de crisis, die de ongelijkheid en 
discriminatie van vrouwen van niet-Europese origine nog versterkt […] 48».

43  Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2020, juli).  Stand van zaken op de arbeidsmarkt in 
België en in de gewesten in de context van COVID-19: Brussel

44 De Brusselse arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door wat «etnostratificatie» wordt genoemd, 
d.w.z. een differentiële verdeling van banen, lonen en status naar gelang van de etnische 
afkomst van de werknemers. Deze sterke tendens wordt structureel waargenomen in Brussel.

45 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid (2012), «Territoriale benadering van de 
werkloosheid van allochtone vrouwen of vrouwen van allochtone afkomst»,  Focus Oktober 
2012, Actiris: Brussel. 

46 Martens Albert, Ouali Nouria, Van de Maele Marjan, Vertommen Sara, Dryon Philippe en 
Verhoeven Hans. (2005). «Discriminatie van vreemdelingen en personen van vreemde 
origine op de arbeidsmarkt́ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest», Samenvattend rapport, 
Onderzoek in het kader van het Sociaal Pact voor de tewerkstelling van de Brusselaars: 
Brussel. 

47  ACTIRIS, De Brusselse arbeidsmarkt vervrouwelijkt, op.cit.
48  Ibidem, blz.

Gendereffecten van crisisspecifieke maatregelen

Tijdelijke werkloosheid Covid-19

De sociaal-economische crisis is gepaard gegaan met een veralgemening 
van tijdelijke werkloosheidsmaatregelen49 om de bedrijven en het perso-
neel te ontlasten die door de opeenvolgende lockdowns zijn stilgelegd en/
of maatregelen om de activiteit van volledige sectoren die gevoeliger zijn 
voor de verspreiding van het virus, te bevriezen.
Uit de door het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)50 ver-
werkte gegevens betreffende de tijdelijke werkloosheid blijkt dat de Brus-
selse ondernemingen verhoudingsgewijs minder van deze maatregel ge-
bruik maakten dan de ondernemingen van de andere gewesten, maar dat 
zij ook minder snel opnieuw aan de slag gingen door de verlenging van de 
tijdelijke werkloosheid. Uit cijfers van het BISA blijkt dat op het hoogtepunt 
van de eerste golf en de strikte lockdown van april 2020, 1/5 van de werk-
gelegenheid in loondienst onder de tijdelijke werkloosheid Covid-19 viel, 
oftewel 120.000 loontrekkenden. In juli daalde dit percentage onder 10% 
en tijdens de tweede golf in het najaar, bleef dit aandeel rond 8% schom-
melen. Meer in het bijzonder worden drie sectoren zwaarder getroffen dan 
andere: 60% van de tijdelijke werkloosheid Covid-19 is voor rekening van 
de horeca, de schoonmaakbranche en de detailhandel, die samen goed 
zijn voor een kwart van de banen in het BHG.
Wat de gendereffecten betreft, worden zowel in april (60.915 tijdelijk werk-
loze vrouwen tegen 62.499 tijdelijk werkloze mannen) als in augustus 
(21.254 tijdelijk werkloze vrouwen tegen 22.228 tijdelijk werkloze mannen) 
iets lagere tijdelijke werkloosheidscijfers voor vrouwen waargenomen. 
Een meer gedetailleerde analyse van de tijdelijke werkloosheidsmaatre-
gel Covid-19 brengt een andere genderongelijkheid aan het licht: de ge-
middelde uitkeringsbedragen zijn structureel lager voor vrouwen. 

49 Ter herinnering, de maatregel «tijdelijke werkloosheid - Covid-19» verwijst naar een soepeler 
interpretatie van de klassieke tijdelijke werkloosheid, zowel wat de toekenningsvoorwaarden 
als wat de procedure betreft. De tijdelijke werkloosheid ging van start op 13 maart 2021 en is 
met termijnen verlengd tot 31 maart 2021.

50 Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse. (2021, februari). Tijdelijke werkloosheid Covid-19: 
De redenen van de langzamere herneming van het werk in het Brussels Gewest Focus. (40): 
Brussel. 

 Om de tekst niet te omslachtig te maken, verwijzen alle cijfers in de volgende paragraaf naar 
deze referentie.
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Tabel 2 - Gemiddeld bedrag van de tijdelijke Covid-19-werkloosheids-
uitkering per Belgische werknemer (inclusief aanvulling RVA) van 
maart 2020 tot december 2020

Bron: RVA51 

Gemiddeld ontvingen vrouwen een uitkering die varieerde van minimaal 
€ 496,50 tot maximaal € 1.096,91, terwijl mannen tussen € 627,55 en € 
1.142,19 ontvingen. De gemiddelde genderkloof bedraagt dus € 82,25 en 
schommelt tussen € 45,28 en € 131,10.
In de context van een bijzonder moeilijke medisch-sociale crisis, die een 
algemene stijging van de consumptieprijzen en vooral van de voedsel-
prijzen met zich meebrengt52, vormen deze inkomensverschillen ernstige 
factoren van achterstelling van vrouwen.

Corona-ouderschapsverlof

Een tweede belangrijke crisismaatregel is het «Corona-ouderschapsver-
lof», een speciale verlofregeling voor ouders die klem zitten tussen hun 
beroeps- en gezinsverplichtingen als gevolg van een strenge lockdown, 
de veralgemening van telewerk en de sluiting van scholen, crèches of 
alternatieve kinderopvangplaatsen. Dit nieuwe verlof, dat onder bepaal-

51 RVA, Cijfers – Tijdelijke werkloosheid wegens Coronavirus Covid-19
https://www.rva.be/nl/documentatie/statistieken/
tijdelijke-werkloosheid-wegens-coronavirus-covid-19/cijfers

52 Nationale Bank van België (2020). Consumentenprijzen in de context van de Covid-19-crisis, 
Economisch Tijdschrift: Brussel.

de voorwaarden53 werd toegestaan van mei tot september 2020, heeft 
heel wat ouders geholpen en is op grote schaal benut: volgens een ge-
detailleerde analyse van de RVA54 op basis van nationale gegevens is 
het ouderschapsverlof, dat de afgelopen jaren een lichte en structurele 
opwaartse trend vertoonde, aanzienlijk toegenomen in die periode. Op 
het hoogtepunt in juni 2020 was het «Corona-ouderschapsverlof « alleen 
al goed voor 1/4 van alle uitkeringen voor loopbaanonderbrekingen. 
Er zijn echter grote verschillen tussen de gewesten: zo is Brussel het ge-
west waar het «Corona-ouderschapsverlof» het minst werd opgenomen. 
Brussel neemt amper 6% van alle Corona-ouderschapsverloven voor zijn 
rekening, tegenover 24% voor Wallonië en 70% voor Vlaanderen. Tijdens 
maand september - en het begin van het schooljaar in «code geel» (d.w.z. 
met een laag risico) - toen we in een heropflakkeringsfase van de epide-
mie zaten, stellen we een licht stijgende trend vast: ouders in Brussel ver-
dubbelden hun gebruik van het «Corona-ouderschapsverlof» en kwamen 
in september aldus uit op 11% van het Belgische totaal (versus 74% voor 
Vlaanderen en 15% voor Wallonië).
Ook al hebben de Brusselaars minder gebruik gemaakt van deze bui-
tengewone verlofregeling, toch is het interessant om na te gaan wat er 
is gebeurd met wie er wél gebruik van heeft gemaakt. Er kunnen twee 
belangrijke tendensen worden waargenomen.
Enerzijds stellen we vast dat de nationale stijgende tendens voor alle ou-
derschapsverloven - gewoon en corona - van mei tot september 2020 ook 
in Brussel wordt waargenomen.
Op basis van de ruwe gegevens van de RVA55 kan deze opwaartse trend 

53 In vergelijking met het gewone ouderschapsverlof kon het flexibeler worden opgenomen 
en ging het gepaard met een veel hogere toelage, vooral voor alleenstaande ouders en/of 
ouders met kinderen met een handicap. De toekenningsvoorwaarden werden aanvankelijk 
bepaald bij het koninklijk besluit van 15/05/2020 en werden verder versoepeld door het KB van 
26/06/2020.

54 RVA (2021). Corona-ouderschapsverlof, Spotlight: Brussel.
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/publications/
Etudes/2021/19-01-2021_Spotlight_NL.pdf

 Om de tekst niet te omslachtig te maken, verwijzen alle cijfers in de volgende paragraaf naar 
deze referentie.

55 RVA. Thematische verloven (inclusief corona-ouderschapsverlof)
https://www.rva.be/nl/documentatie/statistieken/cijfers/
loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven/
thematische-verloven-inclusief-corona-ouderschapsverlof

Maart
2020

April
2020

Mei
2020

Juni
2020

Juli
2020

Aug.
2020

Sept.
2020

Okt.
2020

Nov.
2020

Dec.
2020

Man 646,12 1 142,19 803,49 715,99 627,71 634,06 660,93 627,55 750,22 734,04

Vrouw 569,26 1 096,91 721,72 619,11 538,58 527,04 543,83 496,45 690,40 666,43

Genderkloof 76,86 45,28 81,77 96,88 89,13 107,02 117,1 131,10 59,82 67,61
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worden gekwantificeerd: het verlof dat werd opgenomen tussen mei en 
september 2020 - 5 maanden - vertegenwoordigt de helft van het ouder-
schapsverlof van het jaar (31.385 eenheden op een totaal van 62.015).

Bron: ruwe gegevens RVA 

Bovendien bedroeg het gemiddelde aantal in Brussel opgenomen ouder-
schapsverloven in deze periode 6277 eenheden per maand, tegenover 
gemiddeld 4563 eenheden/maand in de periode vóór de inwerkingtreding 
van het «Corona-ouderschapsverlof» en 4125 eenheden/maand in de pe-
riode na het verstrijken van de regeling.
Een andere belangrijke vaststelling heeft betrekking op de genderdimen-
sie. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn flagrant: alleen al de 
Brusselse moeders namen in 2020 71,5% van al het opgenomen ouder-
schapsverlof voor hun rekening, tegen 28,5% voor de Brusselse vaders. 
Deze 2/3 ratio voor vrouwen en 1/3 voor mannen blijft de norm tijdens de 
volledige activeringsperiode van de corona-ouderschapsverlofregeling.

Bron: ruwe gegevens RVA

Deze grootschalige trend van vrouwen die hun beroepsactiviteit onder-
breken om voor anderen, voornamelijk kinderen, te zorgen, is niet nieuw. 
In twee andere studies van de RVA die in 2019 zijn gepubliceerd, over res-
pectievelijk de genderdimensie van tijdskrediet en loopbaanonderbreking 
en van 56de thematische verloven57, komt zeer duidelijk naar voren dat 
vrouwen vaker uit de beroepssfeer worden gedwongen om voor anderen 
te zorgen (zorgarbeid ), terwijl de genderverschillen geneutraliseerd lijken 
te worden voor andere vormen van loopbaanonderbreking: «Zowel voor 
het thematisch verlof als voor het tijdskrediet met zorgmotief groeien de 
aandelen van mannen en vrouwen al sinds jaren naar elkaar toe. We kun-
nen echter wel stellen dat er een duidelijke genderkloof is bij de verschil-
lende zorggerelateerde loopbaanonderbrekingen»(RVA, 2019 a, blz. 9). 
De twee bovengenoemde analyses ten gronde verklaren deze structurele 
verschillen tussen mannen en vrouwen door de ongelijke gezinsmodellen 

56 RVA (2019a). Tijdskrediet en loopbaanonderbreking: Evolutie volgens geslacht, Spotlight: 
Brussel.
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2019/2019-12-19_Spotlight_
NL_1.pdf

57 RVA (2019b). Thematische verloven en tijdskrediet met motief: verdeling volgens geslacht, 
Spotlight: Brussel.
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2019/2019-12-19_Spotlight_
NL_2.pdf
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die nog steeds wijdverbreid zijn in onze samenleving en die gebaseerd 
zijn op de overinvestering van de beroepssfeer door mannen, wier car-
rière de prioriteit blijft binnen het gezin: «Meerdere verschillen houden 
verband met het kostwinnersmodel, waarin de uitbouw van de carrière 
eerder aan de mannelijke genderrol wordt toegeschreven. Wij stellen 
namelijk vast dat bij onderbrekingen waarbij de carrière-uitbouw niet of 
minder in het gedrang komt, de genderkloof kleiner of zelfs onbestaande 
wordt. […] de andere kant van dit kostwinnersmodel [is] het opnemen van 
private zorgtaken die eerder aan de vrouwelijke genderrol worden toege-
schreven (RVA, 2019 b, blz.5) . 
Deze bevindingen en interpretaties van de RVA betekenen dat, zolang de 
carrières van mannen niet worden bedreigd, de gendergelijkheid tot op 
vandaag matig wordt bedreigd, maar dat in een context van loopbaanri-
sico en/of de noodzaak om voor anderen te zorgen - precies het klimaat 
dat door de sociale-gezondheidscrisis wordt veroorzaakt - het de carri-
ères van vrouwen zijn die structureel worden opgeofferd. Deze realiteit 
wordt overigens weerspiegeld in de cijfers van de activiteitsgraad van de 
Brusselse vrouwen, zoals we hierboven hebben gezien: zij hebben, meer 
dan de mannen, de arbeidsmarkt de rug toegekeerd tijdens de eerste 
golf van de pandemie en zijn er nadien niet meer naar teruggekeerd, in 
tegenstelling tot de mannen, die niet alleen naar de arbeidsmarkt zijn te-
ruggekeerd, maar ook in een hoger tempo dan voor de crisis.
Dit wijst erop dat de crisis niet alleen bepaalde ongelijkheden in stand 
heeft gehouden, maar ze ook nog dreigt te verergeren. De Gezinsbond 
stelt hetzelfde vast en spreekt zelfs van «een jaar van tegenslagen» voor 
de gendergelijkheid en «voornamelijk op gebied van huishoudelijke taken 
en kinderzorg». (Ligue des familles, 2021, blz. 1).58

Tot slot merken we op dat we, wat het «corona-ouderschapsverlof» be-
treft, geen enkele analyse of documentatie hebben gevonden die de gen-
derstatistieken in Brussel toetst aan andere factoren die de gendereffec-
ten aanzienlijk kunnen versterken (sociaaleconomisch niveau, herkomst, 
nationaliteit, seksuele geaardheid, leeftijd, enz.), wat deze analyse berooft 
van een intersectioneel perspectief, het enige perspectief dat ons een ge-

58 Ligue des familles (2021). Égalité entre les femmes et les hommes : un an de recul, Le 
Ligueur : Brussel. 
https://www.laligue.be/leligueur/articles/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-un-an-de-recul

detailleerd inzicht59 kan verschaffen in de daadwerkelijke gendereffecten 
van de crisis op alle Brusselaars.

Telewerk

Een van de neveneffecten van de sociale/gezondheidscrisis op het werk 
is ongetwijfeld het wijdverbreide gebruik van telewerken. Volgens de laat-
ste versie van de analytische nota60 van de Working Group Social Impact 
Corona Crisis (FOD Werkgelegenheid), werkte in het tweede kwartaal van 
2020, tijdens de eerste lockdown, meer dan één derde van de beroeps-
bevolking «soms», «regelmatig» of zelfs «altijd» thuis, wat neerkomt op 
een stijging van 40% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Volgens 
een enquête die de FOD Mobiliteit en Vervoer in september 2020 heeft 
gehouden bij 1500 Belgen, gaven 3 op de 10 werknemers aan 3 tot 4 
dagen per week te telewerken. Bij 1 op de 5 werknemers was dat zelfs de 
hele week61. Van de ondervraagden was 53,7% man en 46,3% vrouw. An-
derzijds lijkt telewerken meer ingeburgerd «in grote bedrijven, bij fulltime 
werkenden in Brussel dan in de andere Gewesten, bij mensen die meer 
dan 30 minuten reistijd hebben naar het werk».62

In tegenstelling tot wat men misschien denkt, garandeert thuiswerken 
geen beter evenwicht tussen werk en privéleven, verre van. Volgens een 
intercontinentale studie, die ook de stad Brussel63 omvat, ging wijdver-
breid telewerken tijdens de pandemie gepaard met een toename van 
12,9% van de online vergadertijd - wat gepaard gaat met mentale ver-
moeidheid die gevolgen kan hebben voor het privéleven - en een toena-

59 Zo blijkt uit de nationale gekruiste gegevens onder meer een bijkomend effect van het 
inkomensniveau, dat een evenredige opwaartse invloed uitoefent op het gebruik van «Corona-
ouderschapsverlof» (met uitzondering van de hoogste loonklasse): het zijn met andere 
woorden vooral vrouwen met een middelhoog tot hoog inkomen die er gebruik van hebben 
gemaakt, terwijl vrouwen en mannen met een bescheiden salaris financieel niet in staat lijken 
om ouderschapsverlof op te nemen om voor hun kinderen te zorgen.

 (Working group Social impact Corona crisis (2021, februari).  Monitoring en beheer van de 
sociaaleconomische impact van de COVID-19 crisis in België Analytische nota: Brussel)

60  Idem.
61 FOD Mobiliteit en Vervoer (2020). Telewerken gedurende COVID-19  Hoe beleven werknemers 

het al of niet gedwongen thuiswerken?: Brussel
62 Telewerken.be, In cijfers, België, september 2020.

https://www.telewerken.be/in-cijfers#belgië
63 DeFilippis, Evan, Impink, Stephen Michael, Singell, Madison, Oltzer, Jeffrey T. Et Sadun, 

Raffaela (2020, juli).Collaborating during Coronavirus : The impact of Covid-19 on the nature of 
Work, National Bureau of Economic Research (NBER) Paper : Boston.
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me van 8,2% van de werktijd, of ongeveer 48 minuten/dag, met als gevolg 
een overloop van het beroepsleven naar het privéleven. Voor 40% van de 
respondenten in de bovengenoemde enquête van de FOD Mobiliteit en 
Vervoer is de «scheiding tussen privé- en beroepsleven problematisch» 
(blz.9), hoewel dit hen er niet van weerhoudt te telewerken. Anderzijds 
werd de kwestie van voldoende en idealiter afzonderlijke ruimte door 40% 
van de respondenten aangevoerd als argument tegen telewerken, en al 
helemaal door mensen met kinderen ten laste - 8% onder hen beschouw-
de dit als een echte belemmering (d.w.z. iets meer dan twee keer het 
aantal werknemers zonder kinderen).
Naast deze toenames, veranderingen in de workload en moeilijkheden in 
verband met telewerken, is er de kwestie van de opvang van de kinderen 
- en in mindere mate van bejaarden - die erg acuut werd tijdens de eerste 
lockdown en de sluiting van de scholen, waarbij ouders noodzakelijkerwijs 
ook de rol van leerkracht moeten overnemen.
Volgens een verslag van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over 
telewerken tijdens de pandemie64 heeft telewerken «[…] een genderdi-
mensie. Onder normale omstandigheden is telewerk meestal nadelig 
voor vrouwelijke werknemers die naast hun betaalde baan voor kinderen 
moeten zorgen en instaan voor de huishoudelijke taken» […] (blz.19). 
En hoewel andere eerder door de IAO in samenwerking met Eurofound65 
uitgevoerde studies erop wijzen dat vrouwen iets beter in staat zijn werk 
en privéleven te combineren, blijkt dat dit mogelijk is onder bepaalde voor-
waarden: het bestaan van een wettelijk kader, het bestaan van een be-
paalde organisatiecultuur, een bepaalde taakverdeling tussen mannen en 
vrouwen en ten slotte goede bedrijfspraktijken en een goed beleid inzake 
telewerken.
Aan deze voorwaarden kon niet worden voldaan in de context van een 
pandemie die soms van de ene dag op de andere telewerk in ons land 
introduceerde. Een recente Belgische studie over genderongelijkheden 
bij virtuele vergaderingen66, die in 2021 door het ‘Comité Femmes et Sci-

64 International Labour Organisation (2020). Teleworking during the COVID-19 pandemic and 
beyond A practical guide: Geneva.

65  Eurofound en International Labour Organisation (2017). Working anytime, anywhere : The 
effects on the world of work : Luxemburg and Geneva.

66  Willem Standaert, Willem en Sophie Thunus, Sophie (2020). Participation aux réunions 
virtuelles et inégalités de genre dans la carrière académique, UCLouvain-ULG : Brussel en 
Luik. 

ences’  werd geprezen, stelt vast dat telewerk een negatiever effect heeft 
op vrouwen en werknemers in relatief lage hiërarchische functies.
Er dient opgemerkt dat er geen officiële gegevens over telewerken in 
Brussel of zelfs in België bestaan, zodat het onmogelijk is de impact van 
telewerken op de Brusselaars op dit ogenblik te meten. 
Volgens gegevens uit andere landen is telewerken tijdens de pandemie 
bijzonder schadelijk geweest voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: 
vrouwen zouden, volgens Frédérique Letourneux, een Franse sociologe, 
letterlijk «de tijd die ze overhielden tussen de huishoudelijke taken door tij-
dens de lockdown hebben opgevuld met telewerken.67 De sociologe wijst 
op twee andere factoren die vrouwen benadelen: enerzijds de ongelijke 
verdeling van de beschikbare ruimte ten gunste van de vaders (aparte 
werkruimte, de mogelijkheid om op bepaalde belangrijke momenten niet 
door de kinderen gestoord te worden, enz.) en anderzijds het groeiende 
onevenwicht in de verdeling van de huishoudelijke taken. Wat dit laatste 
punt betreft, schat de VN Vrouwenraad dat de zorgtaken van vrouwen 
wereldwijd minstens verdubbeld zijn (in Frankrijk bijvoorbeeld is er een 
toename van x 1,7 en in Italië x 2,4)68.
Tot slot maakt 30% van de vrouwelijke respondenten van een Belgische 
enquête over de impact van telewerken op het leven van de werknemers, 
uitgevoerd door een dertigtal onderzoekers aan de UCL, de USL en het 
CESEP69, melding van moeilijkheden bij het combineren van werk en 
gezinstaken tijdens de lockdown, terwijl dit probleem door slechts 18% 
van de ondervraagde mannen wordt aangekaart. De onderzoekers wijzen 
erop dat de tijd die vrijkwam door de vermindering van de betaalde arbeid-
stijd voor een deel van deze vrouwen gepaard ging met een toename van 
de onbetaalde arbeidstijd.

67 Waarom leidt telewerken tot meer ongelijkheid voor vrouwen?
https://www.forbes.fr/femmes-at-forbes/
pourquoi-le-teletravail-est-facteur-dinegalite-pour-les-femmes/

68 Coronavirus et genre : la hausse des tâches ménagères des femmes fait reculer les progrès 
en matière d’égalité
https://www.bbc.com/afrique/monde-55089131

69 Charles, Julien et Desguin, Samuel (Coord.) (2020). Aux confins. Travail et foyer à l’heure du 
(dé)confinement, CESEP, UCLouvain, USL : Nivelles, Louvain-la-Neuve, Brussel
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Gendereffecten van niet-crisisspecifieke maatregelen

(Tijdelijke) vermindering van de arbeidsduur

De verkorting van de werkweek was een ander antwoord op de soci-
aaleconomische uitdagingen van de crisis70. Deze arbeidstijdverkorting 
kan weliswaar collectief en door de wetgever71 gereguleerd zijn, maar kan 
ook het gevolg zijn van het feit dat werknemers gedwongen worden be-
taalde werkuren te «verliezen» om voor kinderen en zieken te zorgen. De 
Internationale Arbeidsorganisatie heeft vastgesteld dat het vooral vrou-
wen zijn, en niet mannen - die ondanks de crisis nog steeds werken - die 
een deel van hun werktijd hebben moeten opgeven om voor het gezin te 
zorgen72. In een ander verslag over «Wages and minimum wages in the 
time of COVID-19» (lonen en minimumlonen in covid-tijden) blijkt uit de 
cijfers dat de arbeidstijd van vrouwen in Europa onevenredig zwaar is 
getroffen»[…]: «...zonder loonsubsidies […] zou de loonsom [van vrou-
wen] met 8,1% zijn gedaald, versus  5,4% bij de mannen. Een dergelijk 
verschil is hoofdzakelijk het gevolg van een vermindering van het aantal 
gewerkte uren en niet van een verschil in het aantal ontslagen. De loons-
om die verloren ging door de daling van het aantal gewerkte uren bedroeg 
6,9% voor vrouwen, vergeleken met 4,7% voor mannen[…] «73. Daarnaast 
blijkt uit hetzelfde verslag dat België één van de 6 Europese landen is 
(van de 28 bestudeerde landen) met de grootste genderkloof op het ge-
bied van de loonsom, wat betekent dat vrouwen een groter deel van hun 
arbeidstijd hebben moeten inleveren dan mannen.
Dergelijke vaststellingen impliceren uiteraard dat de kwestie grondiger 
moet worden onderzocht voor België en het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west, waarvoor wij helaas geen gegevens hebben gevonden.

70 Working group Social impact Corona crisis, op.cit., p.12.
71 De wetgever heeft voorzien in de mogelijkheid om de arbeidstijd van voltijdse werknemers 

collectief te verminderen.
 Tijdelijke arbeidstijdvermindering in het kader van de COVID-19 pandemie https://

werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsreglementering/arbeidsduur-en-rusttijden/
tijdelijke-vermindering-van-de-arbeidsduur

72 International Labour Organisation (2020, juli). A gender-responsive employent recovery : 
Bulding back fairer. Policy Brief: Geneva.

73 International Labour Organisation (2021). Global Wage Report 2020-21. Wages and minimum 
wages in the time of COVID-19. Analytic report: Geneva, p.2.

Normaal ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en 
andere loopbaanonderbrekingen die verband houden met zorg-
taken

Gewoon ouderschapsverlof74 en verlof om medische bijstand75 zijn spe-
cifieke regelingen voor loopbaanonderbreking die bedoeld zijn om het 
evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren. De verschillen tussen 
vrouwen en mannen op dit gebied waren al lang voor de crisis overduide-
lijk. Structureel wordt het gewone ouderschapsverlof, grosso modo, voor 
70% door vrouwen en voor 30% door mannen opgenomen. Tijdens de 
periode van toepassing van het ouderschapsverlof is er een afname vast-
gesteld: ouders die met ouderschapsverlof waren, hebben hun status ge-
wijzigd in corona-ouderschapsverlof omdat dit voordeliger was76. Wat het 
verlof voor medische bijstand betreft, wordt dezelfde verhouding tussen 
mannen en vrouwen - 70/30 - aangetroffen, met een duidelijke voorkeur 
voor een arbeidstijdvermindering met 1/5 (61% voor vrouwen tegen 39% 
voor mannen); de vermindering met ½ tijd kan maar half zoveel vrouwen 
bekoren en erg weinig mannen, en een volledige arbeidstijdvermindering 
wordt tot slot een heel klein percentage gebruikt, ongeacht het geslacht.77

Uit de statistieken voor het Brussels Gewest in 2020, gepubliceerd op de 
website van de RVA78, blijkt dat 3271 mensen gebruik hebben gemaakt 
van verlof voor medische bijstand, waarvan 2297 vrouwen en 974 man-
nen. Dat is, op een paar honderdsten na, een ratio 70/30.

74 Ter herinnering: ouderschapsverlof biedt aan ouders de mogelijkheid om gedurende een 
bepaalde periode hun arbeidstijd te verminderen - in één keer of in gedeelten - om tijd te 
kunnen doorbrengen met hun kinderen jonger dan 12 jaar.

75 Ter herinnering: verlof voor medische bijstand biedt de mogelijkheid om onder bepaalde 
voorwaarden een dierbare te verzorgen die aan een ernstige ziekte lijdt.

76 RVA (2021), op. cit.
77 RVA (2019b) , op. cit.
78 RVA, Cijfers – Verlof voor medische bijstand.

https://www.rva.be/nl/documentatie/statistieken/cijfers/
loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven/
thematische-verloven-inclusief-corona-ouderschapsverlof
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Bron: ruwe gegevens RVA

Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt, ging de periode van de eerste 
lockdown gepaard met een daling van het aantal verloven voor medische 
bijstand voor zowel vrouwen als mannen, wat grotendeels kan worden 
verklaard door de afstands- en afzonderingsmaatregelen die toen van 
kracht waren, alsmede door de angst om anderen te besmetten, die voor-
al in het begin van de epidemie heerste. De laatste afbouwfasen van de 
lockdown gingen gepaard met een stijging - die sneller en meer uitgespro-
ken was voor de vrouwen - tot aan de tweede afbouw van de lockdown 
in november, toen zowel voor vrouwen als voor mannen een neerwaartse 
trend werd ingezet.
In de privésector bestaan er overigens andere vormen van loopbaanon-
derbreking om voor een dierbare te zorgen - «tijdskrediet met als motief 
zorg te verlenen» - en, niet verrassend, volgt de genderverhouding dezelf-
de trend:  65/3579.
Zowel in de particuliere als in de overheidssector zijn de bevindingen van 
de RVA met betrekking tot de verloven en looponderbrekingen voor zorg-
taken overduidelijk: het aandeel vrouwen die hun loopbaan onderbreken 
om voor hun zieke naasten te zorgen, is het hoogst, ongeacht het motief80. 
Hoewel de crisis deze trend niet heeft versterkt en eerder een averechts 
effect heeft gehad, zijn de genderverschillen toch duidelijk aanwezig: 
79 Ibidem.
80 Met uitzondering van het tijdskrediet eindeloopbaan.

vrouwen hebben hun loopbaan vaker stopgezet om voor hun zieke fami-
lieleden en/of kinderen te zorgen.

De activiteitssectoren in Brussel
Met zijn 741.000 81banen in een dertigtal sectoren82 vertegenwoordigt 
Brussel bijna 16% van de Belgische werkgelegenheid in loondienst, met 
een licht onevenwichtige genderverhouding (52,4% van de banen wordt 
ingenomen door mannen tegen 47,6% door vrouwen83). Vier van deze 
sectoren — overheid, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverle-
ning, onderwijs en opleiding, en tot slot, financiën en verzekeringen — zijn 
goed voor bijna een op de twee banen in de hoofdstad84.

81 STABEL (2018). Enquête naar de arbeidskrachten, ruwe gegevens (tabel T2.007Q - provincie 
en gewest van plaats van tewerkstelling)

82 Verenigingsactiviteiten / Vastgoedactiviteiten / Overheid / Landbouw, jacht, bosbouw en visserij 
/ Motorvoertuigenhandel / Detailhandel / Groothandel / Advies en bijstand / Bouw / Cultuur, 
vrije tijd en toerisme / Onderwijs en opleiding / Vervaardiging van elektrische, elektronische en 
optische uitrustingen / Vervaardiging van machines, apparaten en uitrustingen / Vervaardiging 
van transportmaterieel / Financiën en verzekeringen / Gas, elektriciteit, water / Afvalbeheer / 
Horeca / Drukkerijen, uitgeverijen en audiovisuele activiteiten / Voedingsindustrie / Chemische 
nijverheid en kunststoffenindustrie / Diverse industrieën (mijnbouw, textiel, hout, enz.) / 
Metaalindustrie en metaalbewerking / Reiniging en inrichting van landschapselementen 
/ Extraterritoriale organisaties / Plaatsing en terbeschikkingstelling van personeel / 
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening / Persoonlijke en huishoudelijke 
diensten / Diverse diensten (verhuur, bewaking, administratie, call-centers, fotografie, enz.) 
/ Technische en wetenschappelijke diensten / Telecommunicatie en informatica / Vervoer en 
opslag.

83 ACTIRIS, Meer vrouwen op de Brusselse arbeidsmarkt maar ongelijkheid blijft.
https://press.actiris.be/meer-vrouwen-op-de-brusselse-arbeidsmarkt-maar-ongelijkheid-blijft

84 De overheid, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en opleiding, 
financiën en verzekeringen zijn goed voor 47,3% van de werkgelegenheid in loondienst in 
Brussel.
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Bron: View Brussel op basis van RSZ-cijfers (2017)

Als we deze sectoren vanuit een genderperspectief analyseren, zien we 
dat de eerste drie sectoren - administratie, zorg en onderwijs - bekend 
staan om hun relatieve tot grote oververtegenwoordiging van vrouwen. 
Zo bedraagt de tewerkstellingsgraad van vrouwen 54%85 in de Brussel-
se overheidssector, meer dan 70%86 in de Brusselse gezondheidssector 
(verplegend personeel en specialisten), 71,5%87 in het onderwijs van de 
Federatie Wallonië-Brussel en 60%88 in de beroepsopleiding. Opvallend 

85 Op basis van de cijfers over de plaatselijke besturen en de Gewestelijke Overheidsdienst 
Brussel, respectievelijk 54% (Equal.brussels, ibidem, p.16) en 54% (Idem, p.39, gebaseerd 
op onze berekeningen op basis van de genderpercentages betreffende werknemers, zoals 
vermeld in het rapport).

86 ACTIRIS, Meer vrouwen op de Brusselse arbeidsmarkt maar ongelijkheid blijft.
https://press.actiris.be/meer-vrouwen-op-de-brusselse-arbeidsmarkt-maar-ongelijkheid-blijft

87 Enseignants et personnel de l’enseignement – Taux de féminisation, site de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles
https://statistiques.cfwb.be/transversal-et-intersectoriel/genre/
enseignants-et-personnel-de-lenseignement-taux-de-feminisation/

  Opvallend is dat dit cijfer overeenkomt met een gemiddelde voor alle onderwijsniveaus 
(kleuterschool, lager en middelbaar onderwijs, hogescholen, kunsthogescholen, sociale 
promotie, kunstonderwijs met beperkt rooster)

88 Bruxelles Formation (2019). Rapport annuel, en bref : Bruxelles.
https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2020/06/2020_06_15-RAPPORT-
ANNUEL-EN-BREF.pdf

is dat de vierde sector bekend staat om zijn oververtegenwoordiging van 
mannen (61,5% van de raadgevers in de financiële sector en investe-
ringssector zijn mannen en 54,5% van de verzekeringsagenten op natio-
naal 89niveau zijn mannen).
Zoals te verwachten, heeft de crisis zware een grote impact gehad op 
aan de Brusselse economie: de eerste lockdown ging gepaard met een 
aanzienlijke daling van de economische activiteit en de consumptie. De 
afbouwfasen van de lockdown gingen weliswaar gepaard met een zekere 
heropleving van de activiteit, maar die was slechts gedeeltelijk en begon 
vanaf september af te zwakken door de tanende vraag als gevolg van de 
geringere aanwezigheid van toeristen en pendelaars en een huishoudelij-
ke consumptie die sterk te lijden90 had onder de onzekere evolutie van de 
sociaaleconomische crisis91. Bovendien hebben bepaalde activiteitssec-
toren - de zogenaamde essentiële sectoren - een centrale rol gespeeld 
en staan zij nu al meer dan een jaar onder druk, hetgeen zwaar weegt op 
de beroepsbevolking, met alle gevolgen van dien. Naast deze essentiële 
sectoren zijn er de sectoren die in grote nood verkeren doordat zij lange 
tijd op slot gingen door de maatregelen om de epidemie in te dammen. 
Opmerkelijk is al deze sectoren min of meer uitgesproken gendereffecten 
ervaren, die we in de volgende hoofdstukken zullen toelichten.
Eerst moet worden opgemerkt dat het goede begrip van de sectorale im-
pact van de crisis wordt bemoeilijkt door het gebrek aan specifieke ge-
gevens voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Brussels Instituut 
voor de Statistiek (BISA) raadt dan ook aan om gebruik te maken van de 
nationale gegevens, die representatiever zijn en die, afgezien van enkele 
gewestelijke bijzonderheden, vrij gelijkaardige tendensen vertonen wat de 
impact van de crisis op de activiteit van de beroepssectoren betreft92.

89 Statbel (2019). Beroepen in België volgens geslacht (top 100): Brussel.
https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/beroepen-belgie

90 Er kan een dubbel effect worden waargenomen: enerzijds het uitstellen van de consumptie 
van duurzame goederen en anderzijds een verandering van de consumptiegewoonten, die de 
neiging heeft zich door te zetten (angst om zich fysiek naar de winkel te gaan, ongemak door 
de toegepaste preventiemaatregelen in de winkels en massaal gebruik van online aankopen)

91 BISA (2020, Herfst). Conjunctuurbarometer van het Brussels Gewestnr. 34, Speciale Covid-
editie: Brussel.

92 Ibidem, p.19. 
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Sectoren en beroepen in de frontlinie van de 
gezondheidscrisis
De crisis heeft een speciale beroepscategorie doen ontstaan: de essen-
tiële beroepen93. Beroepen in de gezondheidszorg in de ruimste zin van 
het woord, de farmaceutische leveringen, de verdeling van voedingswa-
ren, de reiniging en ontsmetting, ambtenarenzaken, enz.: dit zijn allemaal 
beroepen die van essentieel belang zijn gebleken voor het overleven van 
het land in het licht van de gezondheidscrisis.

Bron: ABVV94 op basis van gegevens van het Instituut 
voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt, is het aandeel vrouwen in deze 
essentiële beroepen, de beroepen die - voor velen onder hen - de zorg 
voor de samenleving op zich nemen, overweldigend. Bovendien worden 
deze zogenaamde vrouwenberoepen vaak ondergewaardeerd, zowel 
symbolisch als wat de verloning betreft.

93 Bijlage bij het ministerieel besluit van 03/04/2020 betreffende handelszaken, private en 
publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale 
belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking
https://www.accg.be/sites/default/files/sectors/accg-tool-liste-des-activites-cruciales-et-des-
metiers-essentiels_1.pdf

94 ABVV (2020). Sociaaleconomische barometer 2020: Brussel.

Het bijzondere geval van de gezondheidssector en zijn 
onderaannemers

De gezondheidssector is naar de voorgrond geschoven in de strijd te-
gen Covid-19. De gezondheidssector in Brussel bestaat voor meer dan95 
70%96 uit vrouwen; op Belgisch niveau is dat bijna 80%97. Zij worden dus 
ook meer blootgesteld aan het virus: op 01/12/20 waren er alleen al voor 
deze sector98 meer dan 10.000 besmettingen met het coronavirus, d.w.z. 
ongeveer 8.000 Belgische vrouwelijke zorgverstrekkers. 
Paradoxaal genoeg is het salaris van vrouwen niet navenant hoog, on-
danks de zeer grote gezondheidsrisico’s en de verantwoordelijkheden die 
op deze banen rusten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de 
vitale belangen van het land: het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen 
bedraagt € 26,96, tegen € 35,09 voor mannen, d.w.z. een verschil van 
23,2% tussen mannen en vrouwen99. Hoewel het opleidingsniveau onver-
mijdelijk van invloed is op het loon van vrouwen (respectievelijk € 15,95, 
€ 21,44 en € 28,42 voor het niveau hoger onderwijs, bachelor en master), 
zijn de gendereffecten structureel aanwezig, ongeacht het in aanmerking 
genomen opleidingsniveau (respectievelijk € 17,36, € 23,88 en € 33,20 
voor mannen).
Een zeer opvallend feit is dat naarmate het opleidingsniveau toeneemt, 
de loonkloof groter wordt, hetgeen erop wijst dat mannen meer vruchten 
plukken van hun opleiding dan vrouwen, althans in de gezondheidssec-
tor. Bovendien stellen we vast dat het uurloon in veel subsectoren van 
de gezondheidszorg onder € 14 blijft, wat de vraag doet rijzen naar de 
kwetsbaarheid van deze vrouwelijke en in mindere mate mannelijke werk-
nemers100. 
Er zij evenwel op gewezen dat de laatste regeerakkoorden, gesloten in 
het najaar van 2020, voorzien in een herfinanciering van de gezondheids-

95 Voor bepaalde functies zijn de gendereffecten nog meer uitgesproken: zo zijn meer dan 80% 
van de verpleegkundigen vrouwen; bij verzorgers is dat zelfs meer dan 90%; in functies met 
meer verantwoordelijkheden, waaronder artsen, zijn mannen licht oververtegenwoordigd (52% 
mannen versus 48% vrouwen).

 Statbel, Verzorgend personeel https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/verzorgend-personeel
96 ACTIRIS, De Brusselse arbeidsmarkt vervrouwelijkt, op.cit.
97 Statbel, Werknemers in de gezondheidszorg, op.cit.
98 Working group Social impact Corona crisis, op.cit.
99 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2021). De loonkloof tussen vrouwen en 

mannen in België. Rapport: Brussel
100 ABVV (2020). op.cit.
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zorg voor een bedrag van 1,2 miljard euro per jaar, waarvan de helft zal 
worden besteed aan «correcte bezoldiging, vermindering van de werklast 
en meer permanente opleiding101», hetgeen de genderongelijkheden zo 
niet zou kunnen opheffen, dan toch zou kunnen verzachten, op voorwaar-
de dat het beleid voornemens is te werk te gaan volgens de goede prak-
tijken inzake gendermainstreaming en  genderbudgeting.
Voorts zij erop gewezen dat de crisis gepaard is gegaan met een drasti-
sche toename van de fysieke en mentale werklast van de gezondheids-
werkers, een verslechtering van de reeds bekende, zeer zware arbeids-
omstandigheden en een aanzienlijke druk op een groot deel van de 
vrouwelijke werknemers, die klem zitten tussen de haast onvoorwaarde-
lijke eisen inzake flexibiliteit en investeringen die de nationale inspanning 
ter bestrijding van de pandemie oplegt en andere onverbiddelijke maat-
regelen, zoals de sluiting van scholen en crèches en de noodzaak om 
oplossingen te vinden voor de kinderopvang, met alle ongelijkheden van 
dien voor vrouwen en mannen102.
Hoewel de aandacht terecht uitgaat naar het verplegend personeel, dat 
blijk heeft gegeven van een niet aflatende moed in de strijd tegen het 
virus, mag tot slot ook niet worden voorbijgegaan aan alle beroepsgroe-
pen die in onderaanneming voor de gezondheidszorg werken. We denken 
hierbij vooral aan schoonmaaksector, die ook in de frontlinie staat, maar 
systematisch wordt vergeten in de stimuleringsmaatregelen103. Twee der-
de van de beroepsbevolking in deze sector bestaat uit vrouwen; deze 
sector trekt voornamelijk laaggeschoold publiek aan en wordt gekenmerkt 
door erg zware arbeid (voortdurende intensivering van het werk, lage lo-
nen, ongunstige werkuren, enz.)104. Opgemerkt moet worden dat deze 
moeilijke arbeidsomstandigheden inherent zijn aan de logica van algeme-
ne onderaanneming in de sector, evenals aan het massale gebruik van 
deeltijdwerk dat daar heerst, wat allemaal bijdraagt tot de vorming van 

101  Regeerakkoord, 30/09/2020, p.15.
https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf

102  Working group Social impact Corona crisis, op.cit.
103  RTBF, Coronavirus en Belgique : le secteur du nettoyage demande un élargissement de la 

prime d’encouragement
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-en-belgique-le-secteur-du-nettoyage-
demande-un-elargissement-de-la-prime-d-encouragement?id=10658988

104 De Troyer, Marianne, Lebeer, Guy & Martinez, Esteban (2013). La précarité des ouvrières du 
nettoyage en Belgique: Des réponses collectives à la dérégulation. Travail, genre et sociétés, 
1(1), 87-104. 

een klasse van «arme werknemers», waarbij het gemiddelde brutosalaris 
van schoonmaakpersoneel tot de laagste behoort (namelijk 105 € 1291).
Door de crisis is de druk op de schoonmaaksector toegenomen: er zijn 
ontsmettingsprotocollen bijgekomen die soms meerdere malen per dag 
moeten worden uitgevoerd, met een duidelijke impact op de verwachte 
flexibiliteit wat betreft de werktijden106.

Voedingssupermarkten

De voedingssupermarkten stonden tijdens de pandemie onder zware 
druk, tot op het punt dat zij met een tekort aan arbeidskrachten kamp-
ten en een beroep moesten doen op uitzendkrachten, tijdelijk werklozen, 
flexi-jobbers en jobstudenten om zo goed mogelijk aan die vraag te kun-
nen voldoen107. Deze sector is ondergewaardeerd - het gemiddelde loon 
ligt bijna 30% onder het nationale gemiddelde108 - en wordt gekenmerkt 
door een oververtegenwoordiging van vrouwen (82,5% van de kassame-
dewerkers zijn vrouwen)109 en laaggeschoolden, en door het wijdverbrei-
de deeltijds werk, dat er de norm is. Wat dit laatste punt betreft, is het van 
belang te benadrukken dat « […] de toename van deeltijdwerk heeft geleid 
tot armoede onder vrouwen... omdat voor dezelfde taak in veel gevallen 
het uurloon voor deeltijdwerk lager is dan het uurloon voor voltijdwerk».110

Bovendien hebben deze werknemers door de crisis en de daarmee ge-
paard gaande stijging van de vraag enerzijds een intensivering van het 
tempo en een verhoging van de werklast moeten ondergaan, zonder 

105 Belgisch Observatorium Maatschappelijke Ongelijkheid (2020): Covid-19 : les métiers 
essentiels surexposés, mais peu valorisés.
https://inegalites.be/Covid-19-les-metiers-essentiels

106 Le Soir, Déconfinement : nettoyage et gardiennage, deux secteurs en première ligne.
https://plus.lesoir.be/298289/article/2020-05-02/
deconfinement-nettoyage-et-gardiennage-deux-secteurs-en-premiere-ligne

107  Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2020). Op. cit.
108  Stabel, Belgische lonen met focus op essentiële beroepen tijdens Covid-19

https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/lonen-en-arbeidskosten/
gemiddelde-bruto-maandlonen

109 Belgisch Observatorium voor de Ongelijkheid (2020), Op.cit.
110 Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (2018). Les femmes sur le marché du 

travail : comment le temps partiel et des ségrégations persistantes continuent de nourrir les 
inégalités de genre Analyse: Liège.
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dat daar een geldelijke compensatie tegenover stond, terwijl de omzet111 
van de sector spectaculair is gestegen; anderzijds werden zij overmatig 
blootgesteld aan het virus, soms met grotendeels ontoereikende bescher-
mingsmaatregelen tegenover een aanzienlijk nerveuzer cliënteel, het-
geen ernstige gevolgen heeft gehad voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van het personeel van voedingssupermarkten112.

Sectoren en beroepen die bijzonder sterk 
getroffen worden door de crisismaatregelen 
De horecasector: een bijzonder geval 

Tijdens de eerste lockdown is de horecasector, samen met de evenemen-
tensector en de non-fooddetailhandel, een van de drie sectoren die het 
zwaarst zijn getroffen. De omzetverliezen schommelden tussen -71% tot 
-89% en lagen vele malen hoger dan in de andere sectoren, die een ge-
middeld verlies van -32% lieten optekenen113. Na de lockdown herstelden 
de activiteiten zich enigszins en bleven de verliezen gemiddeld beperkt tot 
-13% op het gunstigste moment, al moet worden opgemerkt dat dit herstel 
bescheiden blijft in de horecasector, die nog een verlies van -63% liet 
optekenen114. Aan het begin van de tweede golf was de horecasector nog 
steeds een van de twee zwaarst getroffen sectoren, zij het met minder 
zware verliezen (-52%115). Eind oktober werd de sector opnieuw gesloten 
voor een periode die in het beste geval iets meer dan zes maanden zal 
duren116.
In Brussel heeft de stopzetting van de activiteiten in de sector bijzondere 
gevolgen gehad voor de werkgelegenheid: de horeca deed massaal een 
beroep op tijdelijke werkloosheid; één vierde van de banen deze maatre-

111 Le soir, Les supermarchés belges ont enregistré un demi-milliard d’euros de ventes en plus 
depuis mi-mars
https://plus.lesoir.be/299429/article/2020-05-07/
les-supermarches-belges-ont-enregistre-un-demi-milliard-deuros-de-ventes-en-plus

112 Belgisch Observatorium voor de Ongelijkheid (2020), Op.cit.
113 BISA(2020), op. cit.
114 Ibidem.
115 Ibid.
116 Op 5 maart 2021 heeft het overlegcomité de vroegste datum voor de heropening van de 

horeca vastgesteld op 1 mei 2021, d.w.z. na 6 maanden en 10 dagen sluiting. Een ongunstige 
epidemiologische situatie kan de aangekondigde datum voor de heropening in gevaar 
brengen.

gel inriep in augustus 2020, waren voor rekening van de horeca117 
De enorme impact van de crisis zal ongetwijfeld ook een gendereffect 
hebben, aangezien «[…]het aandeel vrouwen in deze sector iets groter is 
dan in de totale werkgelegenheid (50% tegenover 47%) […]»118.Als we de 
genderverdeling van het personeelsbestand in de horeca nader bekijken, 
dan zien we dat er verticale segregatie-effecten zijn, met een overver-
tegenwoordiging van vrouwen in ondergekwalificeerde banen. Dit maakt 
dat zij meer risico lopen om tijdelijk werkloos te worden of zelfs ontslagen 
te worden (gemeenschapsrestaurants, huishoudhulp, enz.). Zo zijn vrou-
wen goed voor 71% van de keukenhulpen en 60% van het zaalpersoneel 
zonder verantwoordelijkheid, terwijl slechts 43% van de verantwoordelijke 
functies in de keuken en 38% van de leidinggevende functies in de restau-
rantsector naar vrouwen gaan119. Bovendien lijken er andere gendereffec-
ten te worden waargenomen bij de heraanwerving van tijdelijk werkloos 
personeel: hoewel de sector nog gesloten is en we nog niet over voldoen-
de afstand of cijfergegevens beschikken om duidelijke tendensen vast te 
stellen, blijkt uit de feedback op het terrein dat de eerste herstart gepaard 
ging met de heraanwerving van bij voorrang mannelijk personeel120. De 
strategieën voor de heraanwerving van personeel bij de hervatting van de 
sector zullen bijgevolg op de voet moeten worden gevolgd.
Tot slot merken we op dat deze sector bijzonder gebaat zou zijn bij een 
intersectionele analyse: er is een oververtegenwoordiging van niet-Euro-
pese vrouwen, erg achtergestelde vrouwen in huishoudelijke banen en 
gemeenschapsberoepen, twee subsectoren die letterlijk tot stilstand zijn 
gekomen sinds het begin van de crisis. 

Sectoren die te maken hebben of hebben gehad met 
langdurige sluiting

Op 18 maart 2020 begon België aan een eerste zes weken durende lock-
down, waarbij alleen de zogenaamde essentiële beroepen waren toege-

117 Ibid.
118 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2020, juli). Stand van zaken op de arbeidsmarkt in 

België en in de gewesten in de context van COVID-19: Brussel p.51.
119 Statbel, Beroepen in België volgens geslacht (top 100): Brussel.

https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/beroepen-belgie
120  RTBF, Femmes dans l’horeca : la double peine, 29/10/2020.

https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/
detail_femmes-dans-l-horeca-la-double-peine?id=10620497
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staan. Van 20 april tot 1 juli 2020 werden de andere sectoren heropend, 
sector na sector, om in het najaar van 2020 vrij snel opnieuw te sluiten, 
deze keer zelfs nog langer dan de eerste keer en deels tot vandaag, bij 
het ter perse gaan van dit document121.
De sectoren die in grote nood verkeren zijn erg talrijk en vertegenwoordi-
gen, volgens een OESO-studie waarover de Hoge Raad voor de Werkge-
legenheid 122verslag heeft uitgebracht, 40% van de globale werkgelegen-
heid: het gaat om de horeca-beroepen, zoals we hierboven uiteengezet, 
maar ook om contactberoepen (in de ruimste zin van het woord) en be-
roepen in de sectoren toerisme, cultuur, vrije tijd, wellness en indoor sport.
Sommige van deze sectoren worden getroffen door ernstige en structu-
rele genderongelijkheden: horizontale en/of verticale segregatie-effecten 
zijn erg opvallend.
Dit geldt in het bijzonder voor de dienstensector, en met name voor de 
dienstencheque-industrie, die een van de laagste lonen in de arbeidswe-
reld kent. Met een gemiddeld bruto uurloon van € 11,66123 ligt het bruto 
maandloon tussen € 1700 en 1900, wat slechts 40-45% is van het gemid-
delde bruto maandloon in Brussel (€ 4156).124

De analyse van de activiteit van de dienstencheques, die bijna uitslui-
tend gebruikt worden voor hulp in het huishouden (96,8% van de aanvra-
gen125), brengt een opvallend contrast aan het licht tussen het profiel van 
de werknemers en dat van hun klanten. Zo zijn de werknemers vooral 
vrouwen (95,7%) van allochtone afkomst  (98%) met kinderen (65,9%) 
die in de armste Brusselse gemeenten wonen, terwijl laatstgenoemden 
vooral koppels zijn, meestal zonder kinderen (51, 4, 2 %) die in de rijkste 
Brusselse gemeenten wonen en voor het merendeel van Belgische af-
komst zijn (71%) en een dagloon van meer dan € 140 (73%) verdienen126. 
Een intersectionele analyse zou hier op zijn plaats zijn.
Bovendien zijn deze «werkende armen» door de crisis nog meer bena-
121 Voorjaar 2021
122 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2020, juli). Op. cit., p.38.
123 Idea Consult - in opdracht van de FOD Economie en Werkgelegenheid - Dienst 

Werkgelegenheid (2019). Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten 
en - banen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2018: Brussel.

124 Gemiddelde bruto maandlonen voor voltijds tewerkgestelde werknemers  (2018)
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.
xhtml?view=563d857c-c9b3-43b2-8a00-1c0e40e8dffd

125  Idea consult (2019). Op.cit.
126 Ibidem.

deeld: de terugbetaalde dienstencheques kenden een krimp met -74% op 
het hoogtepunt van de eerste lockdown127 en een gemiddelde daling van 
bijna 1/5 van het volume van de activiteiten in 2020128 Het lijdt geen twijfel 
dat dergelijke verliezen op zulke lage lonen de al erg precaire situatie 
van deze vrouwen nog hachelijker maken, en a fortiori als we weten dat 
81,7%129 van deze werkneemsters deeltijds werkt, ondanks de aanvullen-
de toelage van het Brussels Gewest van 2,5 euro bruto per uur voor zij die 
op tijdelijke werkloosheid zijn gesteld.
Behalve deze sector is ook de sociaal-culturele sector zwaar getroffen 
door de pandemie. Het is ook een van de sectoren die het langst is geslo-
ten: afgezien van een korte adempauze van enkele maanden is de sector 
sinds het begin van de crisis op slot, zonder vooruitzicht op heropening 
tot op heden. De gevolgen zijn helaas ernstig: de omzet van de culturele 
sector is tussen maart en oktober 2020 met 87% gedaald130.
Bovendien heeft de sociaal-culturele sector, zoals alle «arbeidsintensie-
ve» en niet «kapitaalintensieve» sectoren, een «laag sectoraal minimum» 
131dat net boven het gegarandeerd gemiddeld maandelijks minimuminko-
men ligt, dat momenteel € 1625,72 bruto bedraagt.
In deze sector houden de gendereffecten verband met de verticale segre-
gatie: vrouwen nemen de lagere niveaus van de hiërarchische ladder in, 
terwijl mannen zich aan de top van de piramide bevinden (de genderkloof 
bedraagt 30%, een kloof die vergelijkbaar is met die van de financiële we-
reld)132. Er zijn ook aanzienlijke verschillen wat de werktijden en de aard 
van de contracten betreft: 6 op de 10 vrouwen werken deeltijds en 1 op de 
10 heeft geen vast contract, tegenover 1 op de 14 bij de mannelijke werk-
nemers133 Opvallend is dat de oververtegenwoordiging van vrouwen in 

127 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2020, juli). Op.cit.
128 RTBF, de activiteit van de dienstencheque-sector is in 2020 met 18% gedaald in Brussel,

https://www.rtbf.be/info/regions/
detail_l-activite-des-titres-services-a-diminue-de-18-a-bruxelles-en-2020?id=10675634

129 d.w.z. 70,9% met een arbeidsduur tussen halftijds en net geen voltijds en 10,8% met minder 
dan halftijds (Idea Consult (2019), op. cit., p.67).

130 Culture.be.  34 millions pour répondre à l’urgence et poser les bases du redéploiement du 
secteur culturel face au covid-19 
http://www.culture.be/index.php?id=13048&tx_ttnews%5BbackPid%5D=13044&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=9805&cHash=75ab6a1b0959c4027e759e1e96a21acd

131 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2020, juli). Op.cit.
132 Directie Gelijke Kansen van de FWB (2014). Égalité, mixité & associations. Guide pour l’égalité 

des femmes et des hommes dans les ASBL : Bruxelles.
133 Ibidem.
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deeltijdwerk aanzienlijke financiële gevolgen heeft, aangezien er in deze 
sector een loonkloof bestaat tussen het gemiddelde bruto-uurloon voor 
voltijd- en deeltijdwerk, met een verschil van 9,3% in het nadeel van de 
vrouwen134.
Door de crisis en de gevolgen daarvan - de langdurige sluitingen, de af-
wezigheid van toeristen en pendelaars en de veranderingen in de con-
sumptiegewoonten van gezinnen ten nadele van de vrijetijdsbestedin-
gen - heeft de sector geen andere keuze dan zijn werknemers tijdelijk 
werkloos te stellen. Maar zoals we reeds eerder aankaartten, weegt een 
loonverlies van 30% verhoudingsgewijs minder zwaar op de hoge lonen 
en drukt letterlijk zwaar op het budget van de bescheiden lonen van, in dit 
geval, de vrouwen in deze sector.
In de socio-culturele sector zijn kunstenaars die per prestatie werken via 
coöperatieve ondernemingen zoals Smart zwaar getroffen door de annu-
lering van al hun opdrachten. Ook dit moet vanuit een genderperspectief 
worden gevolgd, aangezien uit feedback vanop het terrein blijkt dat de 
gevolgen van deze medisch-sociale crisis sterker doorwegen op vrouwe-
lijke kunstenaars. 
We mogen tot slot ook niet voorbijgaan aan de solidariteitseisen die aan 
de kostuummakers en andere textielambachten van de socio-culturele 
wereld gesteld. Er werd van het verwacht dat zij in het belang van de 
natie - gratis - stoffen maskers zouden vervaardigen voor de bevolking, 
ook in het kader van de gewestelijke programma’s135. Het feit dat deze 
vrouwelijke vaklui geen enkele financiële vergoeding kregen, hoewel zij 
zich in een zeer precaire situatie bevonden, en dat andere schakels in de 
keten - ditmaal mannen - wél werden vergoed, zoals de arbeiders die de 
stoffen voorsneden of de bezorgers die de stoffenpakketten per fiets ver-
voerden, zegt iets over de waarde die maatschappelijk nog steeds wordt 
gehecht aan het werk van vrouwen en mannen, vooral wanneer dit werk - 
in dit geval naaien - gekoppeld is aan diepgewortelde stereotypen (naaien 
wordt nog steeds grotendeels gezien als een «vrouwenhobby»).

134 Ibid.
135 Travie. Hoe een crisis tot een prachtig project heeft geleid (er wordt een doel van 

100.000 te produceren maskers aangekondigd).
https://travie.be/nl/masks-brussels-nl/

Het bijzondere geval van sekswerkers136

Zoals bekend hebben seksuele diensten betrekking op verschillende re-
aliteiten, die zich uitstrekken langs een continuüm dat in een canonieke 
tekst van de genderstudies wordt beschreven137. Ze omvatten de «pros-
titutie» in de klassieke definitie van de term, inclusief de dimensie van 
extreem geweld waaronder mensenhandel en pooiernetwerken. Aan de 
andere kant van het continuüm vindt men de alledaagse situaties waarin 
gewone mensen seksuele gunsten ruilen voor materieel comfort. Op een 
ander niveau zijn we getuige van een proces van professionalisering van 
de seksuele diensten - het «sekswerk»138 - dat er onder meer op gericht 
is het stigma weg te nemen dat aan deze activiteit en aan de mensen die 
haar uitoefenen139 kleeft, en vooral om deze werknemers sociale rechten 
te verlenen. In Brussel wijst het collectief van sekswerkers (Utsopi) er on-
der meer op dat het belangrijk is de sekswerkers bij de debatten te betrek-
ken, sekswerk sociaal en wettelijk te erkennen, de toegang tot het statuut 
van zelfstandige te vergemakkelijken, veilige en beveiligde werkruimten 
te creëren om het geweld te bestrijden waaraan sekswerkers blootstaan 
wanneer zij geen werkomgeving hebben, en de beroepsheroriëntering te 
vergemakkelijken voor sekswerkers die het beroep willen verlaten140.
De eisen van de sector lijken te zijn gehoord door de regering-De Croo 
- die «met de actoren in het veld wil overleggen om de leef- en werkom-
standigheden van sekswerkers te verbeteren»141. Deze eisen worden se-
dert een twintigtal jaar onderschreven door de Raad van de Gelijke Kan-
sen voor Mannen en Vrouwen, die verschillende adviezen heeft opgesteld 

136 De kwestie van het sekswerk gaat vaak gepaard met bijzonder verhitte debatten tussen de 
voorstanders van afschaffing, de voorstanders van regulering en de gematigde meningen 
daartussen. De RGVM wil vooral focussen op de betrokkenen en op hun sociale rechten en 
mensenrechten te midden van een pandemie die hen hard heeft getroffen.

137 Tabet, Paola (2004). La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel, 
L’Harmattan : Paris

138 In dit verslag zullen we deze terminologie gebruiken, ten eerste omdat zij afkomstig is van de 
betrokken personen, ten tweede omdat zij semantisch de zeer uitgesproken sociale stigma’s 
neutraliseert waarvan deze groepen structureel het doelwit zijn, en ten derde omdat het 
denken over deze economische en seksuele uitwisselingen in termen van werk deze personen 
- werknemers - in staat stelt hun toegang tot fundamentele sociale rechten te consolideren.

139 Comte, Jacqueline. (2010). Stigmatisation du travail du sexe et identité des 
travailleurs et travailleuses du sexe. Déviance et Société, 3(3), 425-446. 

140 Usopi, Eisen
https://utsopi.be/nl/eisen/

141 Regeerakkoord, Op.cit., p.28.
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ten gunste van een professionalisering van de sector142 143.
Volgens een rapport144 van het Brusselse Observatorium voor Preventie 
en Veiligheid bestaan er in Brussel verschillende vormen van sekswerk 
(straat-, raam- of barprostitutie, tippelen) in verschillende specifieke wij-
ken (centrum, Noordstation, Louizalaan, Abdij ter Kameren, Laag-Sint-
Gillis, enz.), heteroseksueel of homoseksueel, al dan niet in een netwerk. 
Ook is de verloning gebaseerd op prestaties en in grote mate afhankelijk 
van de mate van autonomie van de betrokkenen ten opzichte van be-
paalde structuren en/of netwerken, maar ook van de overeenstemming 
tussen vraag en aanbod. Het rapport beschrijft prestaties die gemiddeld 
tussen € 40 en € 50 schommelen. Indien de werknemers, vrijwillig of 
onder dwang, verbonden zijn aan derden en/of structuren (bar, netwerk, 
eigenaar-baas...) betalen ze vaak  relatief hoge kosten; verenigingen ma-
ken gewag van maandelijkse huurgelden die kunnen oplopen tot € 7500 
voor raamprostitutie en spreken van een ware ‘vastgoedpooierij’145.
Volgens het bovengenoemde rapport zouden er in Brussel ongeveer 
5.000 sekswerkers zijn, al is dat cijfer vermoedelijk een lage schatting, 
aangezien er geen officiële statistieken over deze activiteitensector in 
België bestaan. Bovendien zijn die cijfers moeilijk te controleren, vermits 
prostitutie via het internet in particuliere, niet-zichtbare ruimten kan plaats-
vinden. De sector zou voor 2/3 uit vrouwen en 1/3 uit mannen bestaan; 
wat de werkomgeving betreft, zou er nog een grote genderkloof gapen. 
Vrouwen zijn zichtbaarder in de openbare ruimten en lopen meer risico 
om in netwerken van mensenhandel te verzeilen, terwijl mannen discreter 
in de openbare ruimten en/of in feestelijke omgevingen werken en nau-
welijks met mensenhandel in contact komen. Er zijn ook verticale segre-
gatie-effecten: heteroseksuele betaalde seks door mannen komt minder 
vaak voor, wordt vaker geassocieerd met positieve sociale stereotypen 
(«gigolo»), behoort eerder tot de «luxecategorie» van werk en gaat ge-

142 Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen (2001). Advies van het bureau nr. 74 
van juli 2001 betreffende prostitutie.

143 Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen (2020). Advies van het bureau nr. 156 
van december 2020 betreffende de sociale rechten van personen die in de prostitutie werken.

144 Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (2015). Prostitutie Studie uitgevoerd in 
2013-2014 in het kader van de Brusselse interministeriële conferentie over sociale zaken en 
gezondheid onder het voorzitterschap van de minister-president van het BHG, in het Rapport 
2015, 240 -285.

145 Isala, La prostitution en Belgique
https://www.isalaasbl.be/la-prostitution/en-belgique

paard met een royale verloning. Dezelfde dienst verleend door vrouwen - 
of mannen in een homoseksuele context - kan leiden tot een lage tot zeer 
lage verloning, zeker voor wie geen verblijfsvergunning heeft.
De extreme kwetsbaarheid van vrouwen - en mannen in homoseksuele 
diensten - wordt verklaard door de overlapping van verschillende facto-
ren die verband houden met de levensloop van deze personen146, maar 
ook met structurele factoren die daarbuiten vallen, zoals de patriarchale 
en seksistische structuren van de samenleving en kwesties die verband 
houden met economische en administratieve ongelijkheden, racisme, uit-
sluiting en marginalisering. 
De Covid-19-crisis heeft de sekswerksector zo hard getroffen dat er bij-
zonder acute humanitaire situaties zijn ontstaan, die zowel door de ver-
enigingen op het terrein als door de media zijn gemeld en tot mobilisatie 
van het publiek hebben geleid147. Door de cumulatieve sluiting van de 
sector gedurende bijna 8 maanden en het gebrek aan enig vooruitzicht op 
heropening tot op heden, zijn de gevolgen van de crisis bijzonder zwaar 
voor sekswerkers. Vooral de meest kwetsbaren hebben het hard te ver-
duren, nl. vrouwen zonder papieren, die vaak onder dwang aan pooiers 
gebonden zijn en wier gebrek aan «papieren» een zeer verzwarende om-
standigheid is148. 
Bovendien heeft de crisis overduidelijk aan het licht gebracht hoe kwets-
baar het beroepsevenwicht van deze werkneemsters is en hoe snel vrou-
wen door het systeem van werk per prestatie zonder sociaal vangnet in 
armoede en marginaliteit terecht komen. 
Slechts een klein percentage vrouwen heeft een zelfstandig statuut en 
heeft gebruik kunnen maken van het overbruggingsrecht; de meesten 
komen niet in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering of leefloon149 
en kunnen op niets terugvallen; zij leven van voedselpakketten als ze er 

146 Monheim, Myriam (206) Destins de l’homosexualité masculine maghrébine. Agenda 
interculturel, nr. 239-240, jan-feb, 32-36.

147 RTBF, Hors conditions pour recevoir des aides de l’Etat, les travailleuses du sexe lancent une 
cagnotte solidaire.
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_hors-conditions-pour-recevoir-
des-aides-de-l-etat-les-travailleuses-du-sexe-lancent-une-cagnotte-solidaire?id=10631091

148 Hirtz, Natalia (2020). Covid-19 et confinement. Quelles conséquences pour les prostitué·e·s ? 
Le cas des Nigérianes du quartier des carrées, Gresea : Bruxelles.

149 RTBF, Prostituées confinées en danger de santé, de précarité ou de violences.
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/
detail_prostituees-confinees-en-danger-de-sante-de-precarite-ou-de-violences?id=10469199
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recht op hebben en moeten weer illegaal aan het werk in nog slechtere 
omstandigheden, die hun gezondheid en integriteit in gevaar brengen150.
Om gendergelijkheid tot stand te brengen, moet rekening worden gehou-
den met de groepen vrouwen en mannen die het meest kwetsbaar zijn 
voor ongelijkheden moeten concrete antwoorden worden geboden, die 
hun waardigheid en integriteit centraal plaatsen in alle beleidskeuzes.

Ondernemerschap
Globaal genomen verwijst het Belgisch ondernemerschap zowel naar de 
activiteit van zelfstandigen die tot de categorie van de micro-ondernemin-
gen (0-9 werknemers) behoren als naar die van de grotere ondernemin-
gen: kleine ondernemingen, middelgrote ondernemingen en grote onder-
nemingen met respectievelijk [10-49], [150-249] en [250+] werknemers.
In 2019 bestond 97% van de miljoen Belgische bedrijven uit kmo’s; 82% 
daarvan had geen werknemers151.
Bovendien was iets meer dan de helft van deze kleine en middelgrote 
ondernemingen in drie sectoren geconcentreerd: gespecialiseerde, we-
tenschappelijke en technische activiteiten (19%), handel (18%) en bouw-
nijverheid (14%). De sectoren horeca, administratieve/ondersteunende 
diensten en ICT waren goed voor respectievelijk 6%, 6% en 5% van alle 
ondernemingen.152

Hoe zit het met Belgisch ondernemerschap vanuit een genderperspec-
tief? 
Tot voor enkele jaren had België op dit gebied een grote achterstand: met 
een zeer laag percentage vrouwelijke ondernemers (3,1%) was België 

150 RTBF, Prostitution : malgré l’interdiction, les travailleuses du sexe n’ont d’autre choix que de 
travailler.
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_prostitution-malgre-l-interdiction-les-travailleuses-du-
sexe-n-ont-d-autre-choix-que-de-travailler?id=10649311

151 FOD Economie - Statistieken - Kmo’s naar grootteklasse
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kmos-en-zelfstandigen-cijfers/
statistieken-over-kmos-belgie/kmos-grootteklasse

152 FOD Economie - Statistieken - Kmo’s per activiteitensector
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kmos-en-zelfstandigen-cijfers/
statistieken-over-kmos-belgie/kmos-activiteitensector

de slechtste leerling van de klas in de EU-28153. Sindsdien is de situatie 
duidelijk verbeterd: ons land stond in 2015 op de veertiende plaats, net 
op de mediaan, met een percentage van 5%. Toch ligt dit percentage nog 
onder het Europees gemiddelde (5,7%) en doet koploper Estland (11,7%) 
het twee keer beter dan België154.
Meer specifiek laten de Belgische cijfers een oververtegenwoordiging 
zien van overwegend door mannen geleide ondernemingen (66%), ge-
volgd door overwegend door vrouwen geleide ondernemingen (23%) en 
ten slotte wordt pariteit bereikt in 7% van de Belgische ondernemingen155. 
Bovendien vertonen de belangrijkste sectoren ook verschillen naar ge-
slacht: zo runnen vrouwen voornamelijk kmo’s in de specifieke, weten-
schappelijke en technische activiteiten (28%), de dienstverlenende activi-
teiten (25%) en de handel (22%)156, terwijl mannen vooral ondernemingen 
besturen in de specifieke, wetenschappelijke en technische activiteiten 
(23%), de bouwnijverheid (22%) en de handel (21%). Wanneer we kijken 
naar het geslacht van de bestuurders van deze ondernemingen, vinden 
we zeer contrasterende gegevens: vrouwelijke bestuurders zijn gecon-
centreerd in de ondergewaardeerde dienstensector (68%) en mannelijke 
bestuurders in de groeisectoren bouwnijverheid (86%) en ICT (81%)157.
Tot slot gingen in 2019 10.598 ondernemingen failliet, een stijging van 
+7,3% ten opzichte van 2018; 2019 is daardoor het derde meest ongun-
stige jaar van het decennium voor het Belgische ondernemerschap. In 
absolute cijfers is er een concentratie van faillissementen bij de mannelij-

153 1819.brussels. 3,6%: Het percentage nieuwe ondernemingen is in België het laagste van de 
hele EU
https://1819.brussels/nl/blog/36-het-percentage-nieuwe-ondernemingen-belgie-het-laagste-
van-de-hele-eu

154 Gegevens van de «Global Entrepreneurship Monitor», gerapporteerd in de barometer van het 
vrouwelijk ondernemerschap in het BHG van 2019 (Wib.brussels 2019). 

155 FOD Economie - Statistieken - Kmo’s volgens geslacht van de bestuurders
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kmos-en-zelfstandigen-cijfers/
statistieken-over-kmos-belgie/kmos-volgens-geslacht-van-de

156 FOD Economie - Statistieken - Verdeling van de activiteitensectoren volgens NACE-code
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kmos-en-zelfstandigen-cijfers/
statistieken-over-kmos-belgie/kmos-volgens-geslacht-van-de

157 Ibidem.
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ke ondernemersgroep (65% versus 20% bij vrouwen158)159, maar als deze 
ruwe cijfers worden gerelateerd aan het totale aantal ondernemingen dat 
respectievelijk door vrouwen en mannen wordt geleid, dan zien we dat de 
faillissementen ongeveer 1% van het totale volume van de ondernemin-
gen omvat, voor zowel vrouwen als mannen. 
Nu we iets meer weten over het Belgische ondernemerschap, laten we 
eens analyseren hoe het er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitziet.
Brussel telde 110.467 ondernemingen in 2019 en liet een gemiddeld  jaar-
lijkse groeicijfer van +3,2% optekenen, waardoor het op het vlak van on-
dernemerschap160 het meest dynamische gewest was. Vooral de sectoren 
gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten (26%), 
handel (16%), bouwnijverheid (13%), ICT (8%), horeca (7%) en adminis-
tratieve/ondersteunende diensten (6%) deden het bijzonder goed161.
Wat de omvang van de Brusselse ondernemingen betreft, zijn de trends 
vergelijkbaar met de cijfers op nationaal niveau: 80% van de micro-on-
dernemingen zonder werknemers, 19% van de kleine ondernemingen en 
slechts 1% van de ondernemingen met 50 of meer werknemers.162

Wat gender betreft, levert de laatste barometer van het vrouwelijk onder-
nemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest163  waardevolle infor-
matie: in tien jaar tijd is het aantal vrouwen dat als zelfstandige in hoofd-
beroep actief is, met 30% gestegen in de Brusselse ondernemerswereld, 
en het aantal vrouwen dat als zelfstandige in bijberoep actief is, is zelfs 
met 50% gestegen. Zo zijn 3 op de 10 ondernemers vrouwen, waarvan 
2/3 hoogopgeleid, in 2019. Bovendien is van alle werkende vrouwen in 

158 De hier voorgestelde percentages cumuleren de gegevens van de genderspecifieke 
ondernemingen met het genderaandeel van de paritaire ondernemingen. Er dient opgemerkt 
dat de gegevens voor 10% van de ondernemingen ontbreken.

159 FOD Economie - Statistieken - Evolutie van de faillissementen en banenverlies
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kmos-en-zelfstandigen-cijfers/
faillissementen-en/evolutie-van-de

160 Stabel, Statistieken over kleine en middelgrote ondernemingen in België.
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kmos-en-zelfstandigen-cijfers/
statistieken-over-kmos-belgie

161 BISA, Economie, Btw-plichtige ondernemingen -  Tabel 8.2.1.1 – Aantal Btw-plichtige 
ondernemingen per NACE-BEL-code: 2008-2019 (op 31 december).
https://bisa.brussels/themas/economie/
ondernemingen?_ga=2.149050545.629394107.1617103256-1182887848.1617103256

162 Ibidem.
163 Vrouw in business - Wib.brussels (2019). Barometer van het vrouwelijk ondernemerschap in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussel

Brussel 1 op de 10 ondernemer. 
De sectoren die bijzonder belangrijk zijn voor vrouwelijke ondernemers in 
Brussel zijn, in volgorde van belangrijkheid, de vrije/intellectuele beroe-
pen (50%), de handel (24%), de industrie (8,2%) en de dienstensector 
(8,1%), maar ze zijn ook, in mindere mate, terug te vinden in de vrijetijds- 
en ontspanningssector en in de horeca164. 
Wat het geslacht van de bestuurders van kmo’s betreft, wordt tussen 2013 
en 2019 een bescheiden evolutie met één punt waargenomen: slechts 
1 op de 5 bestuurders is een vrouw, 3 van de 5 zijn mannen en 1 een 
rechtspersoon165.
Als we specifiek kijken naar de sectoren waarin deze vrouwen werk-
zaam zijn, dan blijven de zorgsectoren de sectoren waar zij het talrijkst 
zijn (menselijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, on-
derwijs, diverse diensten waaronder administratieve en ondersteunende 
diensten); omgekeerd zijn vrouwen drastisch minder aanwezig in topfunc-
ties van sectoren die als «technisch» worden beschouwd (ICT, bouw, lo-
gistiek, financiën, enz.)166. 
Hoewel er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de loonkloof tus-
sen vrouwelijke en mannelijke ondernemers nauwkeurig te kwantificeren, 
stellen Belgische academische studies in navolging van andere internati-
onale studies vast dat «het inkomen dat vrouwen uit hun zelfstandig on-
dernemerschap halen, lager is dan dat van mannen»167.
Ter informatie: volgens de bovengenoemde barometer van het vrouwelijk 
ondernemerschap verdienen «zelfstandige vrouwen in hoofdberoep» ge-
middeld € 20.399 per jaar en «zelfstandige vrouwen in bijberoep» gemid-
deld € 6.914, hoewel uit het verslag blijkt dat een aanzienlijk deel van de 
laatste groep minder dan € 5.000 per jaar verdient. 
Voorts moet worden opgemerkt dat Brusselse ondernemingen werkelijk 
kwetsbaar zijn voor faillissementen, aangezien meer dan 20% van deze 
ondernemingen in ernstige moeilijkheden verkeert (tegen 11% op natio-
naal niveau), wat rechtstreeks verband houdt met hun profiel: Brusselse 
ondernemingen zijn structureel jonger en kleiner dan in de andere gewes-

164 Ibidem.
165 Ibid.
166 Ibid.
167 Ghesquière, François et O’Dorchai, Síle (2016). Travail indépendant et inégalités de genre en 

Belgique. Reflets et perspectives de la vie économique LV.4, 23–40, p. 30.
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ten. Zo moesten bijna 3.000 ondernemingen de boeken neerleggen in 
2019168. Hoewel we helaas geen naar geslacht uitgesplitste cijfers hebben 
gevonden voor de faillissementen in Brussel, kunnen we toch een inzicht 
krijgen in de sectoren waarin deze169 faillissementen het meest voorkwa-
men: Zo blijkt dat 70% van de faillissementen plaatsvond in sectoren waar 
vrouwen aanwezig of zelfs oververtegenwoordigd zijn, zoals de gespeci-
aliseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten (24%), de handel 
(18%), de horeca (8%) en, niet verrassend, de zorgsectoren170, die samen 
goed zijn voor 1 op de 5 Brusselse faillissementen!
Uit al deze cijfers blijkt duidelijk dat het ondernemerschap in Brussel en 
België nog steeds sterk wordt gedomineerd door ongelijkheden tussen 
vrouwen en mannen, die nog zijn verergerd door de gezondheidscrisis.
Uit de eerste nationale balansen171 blijkt namelijk dat het omzetverlies 
groter is voor de zelfstandigen en de kleinste ondernemingen, twee seg-
menten van het Belgische ondernemerschap waarin vooral vrouwen zijn 
actief zijn: de sociaal-culturele sector lijdt voor de twaalfde maand op rij 
een verlies van -75%; de horecasector lijdt begin 2021 een omzetverlies 
van -70%, wat in de lijn ligt van eerdere verliezen; en ten slotte lijden de 
niet-medische contactberoepen - kappers (81% vrouwen), schoonheids-
verzorging en soortgelijke diensten (99%), enz. 172- een omzetverlies van 
-80%. 
Het BISA neemt dezelfde tendensen waar als op nationaal niveau en 
soms zelfs meer: «Globaal genomen wordt het Brussels Gewest zwaar-
der getroffen dan het Belgisch niveau. Dit is ook toe te schrijven aan de 

168  L’écho, Comment se porte nos PME ?
 https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/comment-se-

portent-nos-pme/10193674.html
169  BISA, Economie, BTW-plichtige ondernemingen - Tabel 8.2.3.5. Aantal 

stopzettingen van ondernemingen per NACE-BEL-code: 2008-2019.
 https://bisa.brussels/themas/economie/ondernemingen?_

ga=2.149050545.629394107.1617103256-1182887848.1617103256
170  Administratieve en ondersteunende diensten (7%), Overige diensten (4%), 

Industrie inclusief textiel (3%), Sociaal-culturele activiteiten (3%), Onderwijs 
(2%), Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (1%) 
Overige zorgactiviteiten (1%)

171  Nationale Bank van België , Vooral zelfstandigen en de kleinste bedrijven 
blijven de grootste schade ondervinden van de coronacrisis.

https://www.nbb.be/nl/artikels/vooral-zelfstandigen-en-de-kleinste-bedrijven-
blijven-de-grootste-schade-ondervinden-van-de

172  Statbel, beroepen en gender Op.cit.

sterke afhankelijkheid van deze kleine structuren van de externe vraag. 
De afwezigheid van pendelaars en toeristen heeft een aanzienlijke in-
vloed op de activiteiten van deze kleine structuren»173.
In een dergelijke context hadden velen van hen geen andere keuze dan 
een beroep te doen op de beschikbare steun: zo deed meer dan 1 op 2 
zelfstandige Brusselaars een beroep op het overbruggingsrecht op het 
hoogtepunt van de epidemie, een aandeel dat in de loop van de daarop-
volgende maanden daalde naarmate de voorwaarden voor de toegang 
tot het overbruggingsrecht tussen mei en september 2020 werden ver-
strengd.174

Bovendien voorspellen de prognoses voor 2021 en 2022 een gemiddeld 
omzetverlies van respectievelijk 7% en 3%, met uitzondering van de bo-
vengenoemde sectoren die naar verwachting ook in 2021 nog grote ver-
liezen zullen lijden: de sociaal-culturele sector (-22%), de horeca (-13%) 
en de niet-medische contactberoepen (-10%)175.
Deze sombere vooruitzichten komen bovenop een bijzonder zorgwekken-
de huidige situatie: de zelfstandigen, en vooral de kleine zelfstandigen, 
worden steeds bestaansonzekerder. De helft van de ondernemingen in 
de meest getroffen sectoren - en vaak de meest vervrouwelijkte - kampt 
namelijk met ernstige liquiditeitsproblemen, in die mate dat 1 op de 2 zijn 
bedrijfshuur niet heeft kunnen betalen (uitstel of niet-betaling)176. 
Wetende dat het spaargeld van vrouwen veel beperkter is dan dat van 
mannen177; dat slechts 1/3 van de bankleningen die de afgelopen maan-
den zijn aangevraagd hebben geleid tot een lening tegen aanvaardbare 
voorwaarden178; en dat de meest getroffen sectoren momenteel nog min-
der kans hebben om een lening te krijgen (bijv. 16% voor niet-medische 
contactberoepen)179, lopen vrouwen structureel meer risico om ernstige 
gevolgen van deze onzekerheid te ondervinden. Deze situatie staat in 
schril contrast met de goede kredietfaciliteiten die beschikbaar zijn voor 

173  BISA (2020, Herfst). Op.cit,14.
174  Ibidem
175  Nationale Bank van België, Op. cit.
176  Ibidem.
177  NN, Vrouwen zijn financieel minder goed voorbereid dan mannen.
https://www.nn.be/nl/kapitalevragen/

vrouwen-zijn-financieel-minder-goed-voorbereid-dan-mannen
178  Nationale Bank van België, Op. cit.
179  Ibidem.
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de overgrote meerderheid van middelgrote en grote ondernemingen180, 
die overwegend uit mannen bestaan.
Ook moet worden opgemerkt dat zelfstandigen en bedrijven uit de zwaarst 
getroffen sectoren verwachten binnen dit en 6 maanden de boeken te 
moeten neerleggen: dat is het geval voor 1 op de 4 zelfstandigen in de 
horeca en voor 1 op de 3 in de toeristische sector181. Dezelfde sombere 
toekomstperceptie weegt op de Brusselse ondernemingen: in een enquê-
te van de ERMG van oktober 2020 verklaart 25% van de Brusselse on-
dernemingen dat een faillissement in de nabije toekomst waarschijnlijk of 
zelfs zeer waarschijnlijk is182.
De steunmaatregelen en de moratoria op faillissementen hebben de ge-
volgen van de sociale/gezondheidscrisis weliswaar kunstmatig ingedamd 
door het aantal faillissementen in Brussel in 2020 tot 1.502183 te beperken, 
maar de gevolgen zijn slechts uitgesteld: volgens deskundigen zal het 
aantal faillissementen in 2021 drastisch toenemen ten opzichte van 2019, 
met nationale prognoses die schommelen rond 13.400 faillissementen, 
d.w.z. een sprong van +26 %184.
Volgens de OESO185 zijn er ten minste zeven belemmeringen voor het 
overleven van een bedrijf: belemmeringen in de regelgeving, minder 
ondernemersvaardigheden, beperkingen van de markt, bedrijfsgrootte, 
financiële belemmeringen, sociaal kapitaal, en sociale en culturele be-
lemmeringen. Uit een genderanalyse blijkt dat vrouwen, vooral op het mo-
ment van Covid-19, ten minste zes van deze zeven kwetsbaarheidsfacto-
ren voor een faillissement combineren. Wij hebben zojuist opgesomd hoe 
de markt momenteel beperkter is, hoe de regelgeving ter beteugeling van 
de epidemie de sectoren waarin meer vrouwen actief zijn heeft verlamd, 
hoe de omvang van de onderneming door gender wordt bepaald, alsook 
de toegang tot kapitaal als gevolg van het geringe spaargeld van vrouwen 

180 Ibid.
181 Ibid.
182 ERMG, enquête van 21/10/2020, gerapporteerd in BISA (2020, Herfst, Op. cit.
183 Statbel, Aantal faillissementen in België en de gewesten

https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.
xhtml?view=13ba8303-2662-4d87-b118-4a27dd9cbfe

184 L’Écho, Les faillites en Belgique pourraient bondir de 26% en 2021
https://bisa.brussels/themas/economie/
ondernemingen?_ga=2.149050545.629394107.1617103256-1182887848.1617103256

185 OESO (2015). Synthèse sur la durabilité du travail indépendant. L’activité entrepreneuriale en Europe : 
Luxemburg.

en de afwijzing van kredietaanvragen voor de sectoren waarin vrouwen 
numeriek sterker staan. De sociale en culturele hindernissen vormen bij-
na de rode draad in de loopbaan van vrouwen, van hun primaire soci-
alisatie die hun vermogen om te «durven» beknot186, tot de structurele 
degradatie-effecten die maken dat zij voornamelijk in ondergewaardeerde 
beroepssectoren terecht komen en ver van de zogenaamde groeisecto-
ren187, en ten slotte de structurele fenomenen van de ‘kleverige vloeren’ 
bovenop het ‘glazen plafond’, die vrouwen op de arbeidsmarkt, zoals uit 
de bovengenoemde cijfers blijkt, de toegang tot functies met grote verant-
woordelijkheden ontzegt188.
Een andere sterke belemmering is dat vrouwen moeilijker toegang heb-
ben tot investeringen door het gebrek aan kapitaal of gelijke toegang tot 
financiering189. In bovengenoemd verslag dringt de OESO aan op een 
aanzienlijke verbetering van de voorwaarden voor toegang tot financie-
ring voor de profielen die het kwetsbaarst zijn voor faillissementen.
Niettemin zijn er twee mogelijk beschermende factoren waarop vrouwen 
een beroep zouden kunnen doen: steun aan ondernemerscoöperatieven 
en de digitalisering van hun ondernemingen.
In Brussel is de toetreding van vrouwen tot ondernemerscoöperatieven 
een sterke trend die een sleutelrol heeft gespeeld in de toename van het 
aantal zelfstandige vrouwen in het afgelopen decennium. Ter herinnering: 
1 op de 10 vrouwen is nu zelfstandig ondernemer, wat een stijging van 30 
tot 50% vertegenwoordigt ten opzichte van 2009190.
Wat het belang van de digitalisering betreft: die «is van cruciaal belang 
voor bedrijven in het algemeen en kmo’s in het bijzonder [en beperkt zich 
niet tot e-commerce:] het gebruik van big data, het internet der dingen, 

186 Bonnot Virginie, Neuville Emmanuelle en Rastoul-Migne Claire (2012). «Stéréotypes 
d’incompétence : les conséquences professionnelles d’une menace sociale», L’orientation 
scolaire et professionnelle [Online], 41/1.

187 Couppié Thomas en Epiphane Dominique (2006). «La ségrégation des hommes et 
des femmes dans les métiers : entre héritage scolaire et construction sur le marché du 
travail», Formation emploi, 93 | 2006, 11-27.

188 Buscatto Marie en Marry Catherine (2009). «Le plafond de verre dans tous ses éclats». La 
féminisation des professions supérieures au xxe siècle», Sociologie du travail, Vol. 51 - n° 2, 
170-182.

189 L’Écho. L’accès au crédit plus difficile pour les femmes.
https://www.lecho.be/monargent/crédit/l-acces-au-credit-plus-difficile-pour-les-
femmes/9989977.html

190 Hub.brussels, Vrouwelijk ondernemerschap in Brussel in de lift
https://hub.brussels/nl/blog/vrouwelijk-ondernemerschap-brussel-lift/
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https://www.lecho.be/monargent/crédit/l-acces-au-credit-plus-difficile-pour-les-femmes/9989977.html
https://www.lecho.be/monargent/crédit/l-acces-au-credit-plus-difficile-pour-les-femmes/9989977.html
https://hub.brussels/nl/blog/vrouwelijk-ondernemerschap-brussel-lift/
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digitale communicatie (via een website of via sociale netwerken), digitaal 
beheer van de onderneming, elektronische facturatie, databeveiliging, het 
gebruik van blockchain, enz. […]191»dat zijn de sleutels die vrouwen in 
handen hebben om hun bedrijf sterker te maken.  Er zijn echter twee 
verschijnselen die vrouwen uitsluiten van deze veelbelovende digitale 
innovaties: enerzijds het feit dat zij oververtegenwoordigd zijn in kleine 
ondernemingen die minder snel deze nieuwe trends volgen, vooral door 
een gebrek aan financiering, tijd of personeel192, en anderzijds de degra-
datie-effecten die hen structureel weghouden van de digitale wereld.193

Tot slot blijft het ondernemerschap, net als de arbeidsmarkt, niet gespaard 
blijft van de gevolgen van etnostratificatie, die mensen van niet-Belgische 
afkomst gelijke beroepskansen ontzeggen. Volgens een studie van de 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie194 is 1 op de 5 vrouwen 
van buitenlandse origine ondernemer en is de kans dat deze vrouw een 
zaak opricht dubbel zo klein als bij een man van dezelfde origine. Deze 
gegevens pleiten eens te meer voor het gebruik van een intersectionele 
benadering. Dit is de enige manier om rekening te houden met de meer-
voudige effecten van segregatie die vrouwen in hun ondernemingsprojec-
ten ondervinden.

Beroepsopleiding
Het Brusselse Gewest beschikt over drie belangrijke kanalen voor alle 
meerderjarige Brusselaars die een beroepsopleiding willen volgen bui-
ten het klassieke onderwijssysteem: ten eerste de beroepsopleiding - via 
Bruxelles Formation (Franstalige gewestelijke opleidingsinstelling, zowel 
beheerder als exploitant) en haar Nederlandstalige tegenhanger VDAB 
Brussel, alsook hun respectieve partners, waaronder de instellingen voor 
socioprofessionele inschakeling; ten tweede het deeltijds onderwijs (on-
der toezicht van de Gemeenschap (COCOF)) en ten slotte het onderwijs 

191 FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie (2019). Boordtabel van de kmo’s en 
zelfstandige ondernemers (2019): Brussel

192 Ibidem.
193 RTBF, Peu de femmes dans le monde du digital : par crainte d’être confrontées aux 

inégalités ?
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_peu-de-femmes-dans-le-monde-du-digital-par-crainte-
d-etre-confrontees-aux-inegalites?id=9930472

194 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (2019). Ondernemerschap en diversiteit. Een 
studie naar de herkomst van de zelfstandige in België

voor sociale promotie (onder toezicht van de Franstalige Gemeenschap). 
Globaal genomen bestrijkt de beroepsopleiding195 acht belangrijke secto-
ren: besturen, detailhandel, bouwnijverheid, horeca, schoonmaak, tele-
communicatie en IT en tot slot transport en logistiek. 
Volgens de laatste beschikbare cijfers196 heeft de sector in 2019 34.013 
mensen opgeleid, verdeeld over twee hoofdcategorieën: enerzijds 19.192 
werkzoekenden [96% van het streefdoel van «20.000 opgeleiden»] en 
anderzijds 14.481 werknemers en andere doelgroepen [13% boven het 
streefdoel van «11.730 opgeleiden»].
Brusselaars hebben niet alleen toegang tot opleidingen, maar ook tot ver-
schillende soorten stages die alternatieve wegen naar werk vormen. In 
2019 werden 3.339 stages georganiseerd in Brussel197: 2.236 daarvan 
waren individuele beroepsopleidingen in een onderneming (IBO) geor-
ganiseerd door Bruxelles Formation; daarnaast waren er 22 taalonder-
dompelingsstages en 971 «first» stages, een initiatief van Actiris voor 
18-30-jarigen.
Tot slot is er het systeem van «validering van competenties» via techni-
sche proeven met of zonder voorafgaande opleiding voor mensen die «on 
the job» zijn opgeleid en daardoor niet altijd over de nodige kwalificaties 
of diploma’s beschikken om toegang te krijgen tot een beter salaris en/
of betere beroepsmogelijkheden. In 2019 werden bijna 2.000 bekwaam-
heidsbewijzen afgeleverd.
Bovendien wordt de doeltreffendheid van het Brussels opleidingsaanbod 
getoetst aan de hand van vier indicatoren:  
• het positief uitstroompercentage aan het einde van elk type opleiding;
• het uitstroompercentage naar werk na een beroepsopleiding; 
• de duurzaamheid van tewerkstelling bij de uitgestroomden naar werk 

na een beroepsopleiding; 
• de tijd tot tewerkstelling voor afgestudeerden van beroepsopleidin-

gen, d.w.z. [0-3 maanden], [3-6 maanden] en [6-12 maanden]. 

Zo zijn de resultaten voor 2017: van de 10 opgeleiden slaagden er 7 in 
hun opleiding, 7 vonden een baan, 6 behielden die en 5 wachtten tussen 
0 en 3 maanden om een baan te vinden, 2 opgeleiden wachtten 3 tot 6 

195 De gegevens in dit onderdeel verwijzen enkel naar de Franstalige beroepsopleiding, zijnde 
Bruxelles Formation en haar partners.

196 Bruxelles formation (2019). Plan de formation 2020 : Bruxelles. 
197 Ibidem.
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maanden en 3 opgeleiden moesten 6 tot 12 maanden wachten198.
In bovengenoemd document worden geen genderspecifieke gegevens 
voor deze vier indicatoren vermeld, maar die zijn wel terug te vinden in 
een rapport van View.Brussels199, het Brusselse Observatorium voor de 
Werkgelegenheid en Opleiding: in 2017 vond 61% van de mannen een 
baan in de maand volgend op een opleiding; 59% behield die baan gedu-
rende 12 maanden; 55% van de vrouwen vond werk na een opleiding en 
56% behield die baan gedurende minstens 1 jaar.
Er zij echter op gewezen dat: «Hoewel de uitstroompercentages voor 
mannen over het algemeen hoger zijn, behalen meer gekwalificeerde 
vrouwen (met uitzondering van de leeftijdsgroep 30-39 jaar) betere re-
sultaten dan hun mannelijke tegenhangers, terwijl minder gekwalificeerde 
vrouwen (vooral de leeftijdsgroep 25-40 jaar) veel lagere percentages ha-
len dan hun mannelijke tegenhangers; de aanwezigheid van jonge kinde-
ren verklaart deze resultaten gedeeltelijk»200.
De ongelijkheden tussen vrouwen en mannen zijn dus duidelijk aanwezig 
op het gebied van beroepsopleiding en vereisen de grootste aandacht, 
omdat ze hun weerslag zullen hebben op de Brusselse arbeidsmarkt, die 
volgens Actiris een genderkloof vertoont in de groep van de niet-werken-
de werkzoekenden (NWWZ): in 2019 waren er 45.607 NWWZ waarvan 
51,8% mannen versus 48,2% vrouwen.
Opvallend is dat deze verhouding perfect omgekeerd is wanneer we de 
cijfers analyseren van de stagiairs die bij Bruxelles Formation zijn inge-
schreven: 48,2% mannen versus 51,8% vrouwen. 
Achter deze relatieve gelijkheid gaan echter grote verschillen tussen 
mannen en vrouwen schuil ten aanzien van het niveau van de door de 
stagiairs gekozen en/of gevolgde opleiding: vrouwen maken 72,2% uit 
van de arbeidskrachten die een basisopleiding volgen (alfabetiserings-
cursussen, opfriscursussen, enz.), maar dit cijfer daalt tot 36,1% wanneer 
het gaat om het hogere opleidingsniveau, d.w.z. de «vooropleidingen», 
die gericht zijn op specifieke vaardigheden die nodig zijn om toegang te 
krijgen tot een kwalificerende opleiding. In het laatste geval gaat de trend 
in de richting van pariteit, aangezien het aantal stagiairs in de loop der tijd 
enigszins is vervrouwelijkt: de man-vrouw-ratio die in 2015 nog 60-40% 

198 Ibid.
199 View.brussels (2020). Vaststelling van de werkgelegenheids- en opleidingsbehoeften: Brussel.
200 Ibidem, p. 25.

bedroeg, steeg in 2017 tot 56-44%.
Bovendien worden ook gendereffecten aangetroffen in de opleidingscate-
gorieën, aangezien de gekende horizontale segregaties van de arbeids-
markt ook daar worden aangetroffen201:
• Mannen zijn oververtegenwoordigd in de zogenaamde technische 

beroepen, in de autohandel, de bouw en de transportsector, met ba-
nen als technicus, elektromechanicus, carrosseriebouwer, metselaar 
en vrachtwagenchauffeur met EG-vergunning;

• vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de sectoren kinderverzorging, 
schoonheidsverzorging, welzijn en telefonie-secretariaat.

Deze ‘bevroren’ situatie is voor deze sectoren een bijkomende spannings-
factor op de arbeidsmarkt, en a fortiori voor knelpuntberoepen.
Bruxelles Formation zet zich dan ook in voor een inclusieve aanpak om 
de pariteit te verhogen in alle opleidingen en in het bijzonder in de op-
leidingen voor beroepen die momenteel in de lift zitten, bijvoorbeeld in 
de IT-sector en de beveiligingssector. Daarnaast is de gewestinstelling 
begonnen met een tweeledige bewustmaking: enerzijds heeft het perso-
neel kunnen deelnemen aan bewustmakingsdagen over diversiteit, waar-
onder genderdiversiteit, en anderzijds werden de werkgevers die met de 
instelling samenwerken ook bewust gemaakt van de (economische) toe-
gevoegde waarde van genderdiversiteit in de zogenaamde «mannensec-
toren» (bijv. autohandel, logistiek en bouwnijverheid). 
Er moet echter worden verduidelijkt dat aangezien de pandemie nog 
steeds aan de gang is en de statistische verwerking betrekkelijk lang 
duurt, er geen officiële gegevens beschikbaar zijn: het is derhalve onmo-
gelijk het effect van COVID op de beroepsopleidingssector en de gender-
dimensie daarvan te beoordelen. 
Het staat niettemin vast dat de opschorting van face-to-face beroepsop-
leidingen van medio maart 2020 tot begin juni 2020 en opnieuw vanaf 
november 2020, die op enkele uitzonderingen na nog steeds een feit is, 
zichtbare sporen zal nalaten, zeker voor de cohorten stagiairs die geen 
stage hebben kunnen lopen en/of die opleidingen hebben gevolgd in rich-

201 Het percentage vrouwen in opleiding naar activiteitensector ziet er als volgt uit: Kleding 
(meerderheid vrouwen, maar lage aantallen); Management en administratie (76,6%); Handel 
(57,5%); Horeca (56,6%); ICT en digitale economie (33,3%); Auto’s en stedelijke mobiliteit 
(16,2%); Preventie en veiligheid (14,9%); Technologische industrieën/bouw (5%) en Transport 
en logistiek (4,5%).
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tingen die technische en/of specifieke materialen vereisen (bouw, hore-
ca, enz.) en die derhalve niet online konden worden aangeboden. Deze 
stagiairs zullen dus maanden verliezen in hun integratieproces en zullen 
worden geconfronteerd met een arbeidsmarkt die verzadigd is door reeds 
gekwalificeerde arbeidskrachten.
Volgens View.brussel staan we voor en periode van ongelijkheden in de 
toegang tot werk en het behoud van werk, in het nadeel van de meest 
kwetsbaren; een mogelijke toename van het pendelverkeer tussen Brus-
sel en de rand; veranderingen in de organisatie van het werk; een ver-
snelde digitalisering of een nieuwe impuls aan de milieutransitie en de 
verplaatsing van bepaalde activiteiten; een versterking of verdwijning van 
bepaalde spanningsvelden op de arbeidsmarkt; het ontstaan van nieuwe, 
al dan niet eenmalige, behoeften aan werkgelegenheid en opleiding; de 
verwachte vaststelling van nieuwe politieke prioriteiten om de economi-
sche activiteit nieuw leven in te blazen; enz. 202.
We benadrukken hierbij dat de digitale transitie die de afgelopen maan-
den heeft plaatsgevonden, niet gender- en klasse-neutraal is. Uit een re-
cente studie van Statbel203 blijkt dat mensen die niet tot de beroepsbevol-
king behoren, minder geneigd zijn online te gaan, net als laagopgeleide 
mensen. In het kader van een geleidelijke hervatting van de opleidingen, 
waarbij het «afstandsonderwijs», zelfs gedeeltelijk, gehandhaafd blijft, 
zullen kwetsbare groepen nog kwetsbaarder worden. En vooral vrouwen. 
Volgens cijfers van Statbel, verkregen door het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen204, heeft 27% van de vrouwen met een laag op-
leidingsniveau (tegenover 18% van de mannen in dezelfde categorie) in 
de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek geen gebruik gemaakt 
van internet.
Bovendien komen er andere genderverschillen aan het licht: de afstands-
opleidingen trokken 2/3 van de vrouwelijke stagiairs aan, met inbegrip 
van de digitale thema’s. Olivia P’tito, de directeur-generaal van Bruxelles 
Formation, verklaarde aan de pers: «We hebben gemerkt dat vrouwen 
de kracht hebben om op afstand te leren. Het is niet makkelijk. Je moet 
des te gemotiveerder en rigoureus zijn. Misschien zullen vrouwen door de 

202 View.brussels (2020), Op.cit., p.8.
203 Working group Social impact Corona crisis, op.cit.
204 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2020). De genderdimensie van de covid-

19-crisis. (Nota opgesteld op verzoek van mevrouw Nathalie Muylle, federaal minister van 
Gelijke Kansen): Brussel.

huidige crisis de uitdaging aangaan en een opleiding in de digitale techno-
logie volgen en vervolgens een baan in die sector vinden»205, 
Voor het overige is het zeer moeilijk om de gevolgen van de sociale/ge-
zondheidscrisis met zekerheid te voorspellen. Volgens View. brussels 
«luidt de crisis een verlies van banen in het Brussels Gewest en daar-
buiten in en zullen er waarschijnlijk ook nieuwe werkgelegenheids- en 
opleidingsbehoeften ontstaan; er zal een meer globale herziening van be-
paalde beleidsprioriteiten nodig zijn, waarmee in de analyse rekening zal 
moeten worden gehouden»206.
Vanuit een genderperspectief moeten deze beleidsprioriteiten focussen 
op de gendermix in de opleidingen voor de overwegend vrouwelijke be-
roepen die tijdens de crisis als essentieel naar voren zijn gekomen. We 
denken hierbij onder meer aan de volgende sectoren:
• gezondheidszorg en onderwijs, die al met een schaarste kampten en 

die nu met een nog grotere vraag geconfronteerd worden;
• de administratieve en ondersteunende diensten, het toerisme en de 

schoonmaaksector, die waarschijnlijk te lijden zullen hebben onder 
het stilvallen van hun sectoren;

• de horeca, die zeer zware klappen heeft gekregen.

Bij het ter perse gaan van dit verslag zijn er nog geen gegevens beschik-
baar over de intersectionele aspecten (leeftijd, afkomst, seksuele geaard-
heid, enz.) waaruit een mogelijke verslechtering zou blijken van de situ-
atie van de Brusselaars die beroepsopleidingen volgen of een mogelijke 
toename van de discriminerende praktijken op de arbeidsmarkt, zoals 
View.brussels vreest. 

205 Uiteenzetting in de marge van de inhuldiging van «Digitalcity», de nieuwe opleidings- en 
werkgelegenheidspool van BF. 

 Le Soir, Attirer les femmes dans les métiers numériques, un défi pour Bruxelles.
https://plus.lesoir.be/333031/article/2020-10-21/
attirer-les-femmes-dans-les-metiers-numeriques-un-defi-pour-bruxelles 

206 View.brussels (2020), Op.cit., p.48.
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Ongelijkheid en bestaansonzekerheid 

Contextelementen
Er is vandaag de dag geen maatschappij die niet is gestructureerd op ba-
sis van ongelijkheid. Inderdaad, bijna alle bekende menselijke samenle-
vingen zijn ontstaan volgens het principe van sociale differentiatie207: er is 
de groep van «wij» (endogroep) tegenover de groep van «zij» (exogroep). 
Deze structurering door tegenstelling gaat gepaard met ongelijkheden: 
«wij» zullen het altijd beter hebben dan «zij» (macht, privileges, enz.). 
Deze aldus tot stand gebrachte sociale orde zal worden beschermd door 
degenen die tot de endogroep behoren en worden betwist door dege-
nen die tot de exogroep behoren. De scheidslijn(en) tussen «wij» en «zij» 
is/zijn geslacht, afkomst, sociale klasse, seksuele geaardheid, gezond-
heidstoestand, handicap, leeftijd, of filosofische, syndicale, religieuze of 
politieke overtuigingen, enz.
Deze ongelijkheden zijn gestructureerd in sociale systemen die bekend 
staan als dominante systemen208: laten we, onder andere, het patriarchaat 
noemen als een systeem dat gestructureerd is rond genderongelijkheden. 
Het «wij» verwijst naar degenen die het centrum bezetten en de macht 
hebben - in dit geval mannen - en het «wij» naar degenen over wie die 
macht wordt uitgeoefend: vrouwen en LGBT-mensen209.
Een van de meest klassieke uitingen van het patriarchaat is de verdeling 
van de arbeid volgens geslacht210: ondanks bepaalde ontwikkelingen op 
dit gebied is er nog steeds een verschil in de verdeling van onbetaald 
werk of, met andere woorden, het werk van zorg - of « care « - voor ande-
ren en voor objecten (kinderen, partners, familie, huis, enz.), dat over het 
algemeen nog steeds door vrouwen wordt gedaan. Omgekeerd is betaald 

207 Leyens, Jacques-Philippe (1998). Stéréotypes, discrimination et relations intergroupes, 
Mardaga: Brussel.

208 Bourdieu, Pierre (1998).La domination masculine, Ed. du Seuil: Parijs.
209 Vrouwen zijn weliswaar de voornaamste slachtoffers van de patriarchale macht, maar ook 

andere groepen zijn er aan onderworpen. Dit geldt met name voor transgenders, maar ook 
voor de LGBTQIA+-gemeenschap in het algemeen, die het doelwit blijft van geweld en 
discriminatie vanwege hun «non-conformiteit» met de gender- en seksualiteitsmodellen zoals 
die worden geconstrueerd door het patriarchaat.

210 Saint-Pierre, Céline en De Sève, Monique (1991). De seksuele verdeling van arbeid: een spel 
van spiegels. International Review of Community Development / Revue internationale d’action 
communautaire, (25), 93–102.

werk nog steeds voornamelijk een mannenaangelegenheid.
Individueel kunnen vrouwen werken en mannen thuisblijven om voor de 
kinderen te zorgen, maar als we mannen en vrouwen als sociale groepen 
beschouwen («wij» versus «zij»), zien we dat de mannengroep structu-
reel overwegend betaald werk heeft en dat dit van goede kwaliteit is (on-
bepaalde duur, voltijds, beter betaald), in tegenstelling tot vrouwen die, 
wanneer zij aan de arbeidsmarkt deelnemen, overwegend betaald werk 
van mindere kwaliteit hebben (contracten voor bepaalde duur, deeltijds 
werk, minder betaald)211.
Onbetaald werk is nog steeds voornamelijk een vrouwenzaak: het zijn 
vooral vrouwen die ouderschapsverlof opnemen om voor de kinderen te 
zorgen212 of die hun loopbaan onderbreken om voor zieke familieleden 
te zorgen213. Zij zijn ook degenen die in geval van crisis «gemakkelijker» 
en voor langere tijd de arbeidsmarkt zullen verlaten om voor hun gezin te 
zorgen214. 
Deze arbeidsverdeling op grond van geslacht dient het sociale systeem 
van het «patriarchaat» en andere dominantiesystemen: «onbetaald zorg-
werk houdt gezinnen, gemeenschappen en bedrijven draaiende en ver-
tegenwoordigt een onzichtbare bijdrage aan de wereldeconomie van ten 
minste 10,8 biljoen dollar per jaar215». Zo zullen zij thuis elke weekdag 1 
uur en 20 minuten meer huishoudelijk werk verrichten dan hun partner216. 
Sinds het begin van de gezondheidscrisis is de onbetaalde werktijd aan-
zienlijk toegenomen: volgens UN Women en internationale onderzoeken 
is deze verhouding verdubbeld in het nadeel van de vrouwen217. We be-
schikken nog niet over precieze en/of recente cijfers over de toename van 
onbetaald werk door vrouwen en mannen in België, en vooral in Brussel, 
sinds het begin van de crisis.

211NN, «Welke invloed heeft de COVID-19-crisis op de genderongelijkheid op de arbeidsmarkt?»
https://www.nbb.be/nl/artikels/
welke-invloed-heeft-de-covid-19-crisis-op-de-genderongelijkheid-op-de-arbeidsmarkt

212 ONEM (2021). op.cit.
213 ONEM (2019b). op.cit.
214 StatBel, Statistieken – «Trimestriële brutogegevens van de activiteits-, werkgelegenheids- en 

werkloosheidsgraad in 2018, 2019, 2020».
https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/
werkgelegenheid-en-werkloosheid#panel-12

215 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2020), op.cit , p.5.
216 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2016), Gender en tijdsbesteding Brussel.
217 BBC, op. cit. 
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Meer in het algemeen komen deze ongelijkheden tussen vrouwen en 
mannen op alle niveaus van de samenleving voor en veroorzaken zij cas-
cade-effecten: schematisch gezien hebben de ongelijkheden tussen vrou-
wen en mannen in de kindertijd gevolgen voor de keuzes op het gebied 
van onderwijs218, beroep en liefde; het leven thuis en binnen de relatie 
verzwakken de carrière van de vrouwen, die zelf structureel wordt belem-
merd door het omringende seksisme219. Het evenwicht tussen gezins- en 
beroepsleven weegt zwaarder op vrouwen, zij verlaten de arbeidsmarkt 
vaker en voor langere perioden, zij dragen door omstandigheden minder 
bij, zij zijn kwetsbaarder in geval van een breuk220 en zij worden zeker 
gestraft wanneer zij met pensioen gaan221.
Door de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn vrouwen in elke fase 
van hun leven structureel kwetsbaarder, en nog meer in tijden van crisis.

Armoede
In het algemeen zijn vrouwen structureel slechter af dan mannen: een 
loonkloof in hun nadeel222, weinig of geen spaargeld223, meer onzekere 
banen, enz., de lijst is helaas erg lang. Deze en andere factoren verhogen 
samen het risico op verarming, dat in Brussel structureel meer vrouwen 
dan mannen treft: 
• In 2011 was het individuele armoederisicopercentage drie keer zo 

hoog voor vrouwen als voor mannen (36% tegenover 11% voor man-
nen)224;

• In 2012 waren 56% van de huurders van sociale woningen vrouwen 
en dit cijfer steeg tot 63% voor vrouwen van 60 jaar of ouder225;

218 Service de la Recherche du Secrétariat général Ministère de la Communauté française (2010). 
Op.cit.

219 Gavray, Claire (2016), op..cit.
220 INSEE, «Les séparations: un choc financier, surtout pour les femmes».

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3631116
221 RTBF. «Les femmes sont-elles les perdantes de notre système de pension ?»

https://www.rtbf.be/info/belgique/
detail_les-femmes-sont-elles-les-perdantes-de-notre-systeme-de-pension?id=10138266

222 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2021), op.cit 
223 RTBF, «Femmes et hommes ne sont pas égaux face à l’épargne».

https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/
detail_femmes-et-hommes-ne-sont-pas-egaux-face-a-l-epargne?id=10622945

224 Equal.brussels. (2019).op.cit.
225 Ibidem.

• In 2013 was 61% van degenen die een IGO ontvingen, vrouw226;
• Gemiddeld maken vrouwen +/- 55% uit van de steuntrekkers (OCM-

W)227;
• In 2016 leefde 22% van de vrouwen en 20% van de mannen in een 

huishouden zonder inkomen uit arbeid228; in 2017 ging dat om 21% 
van de vrouwen 229.

• In 2017 meldden bijna twee keer zo veel vrouwen dat zij niet aan hun 
medische behoeften konden voldoen door een gebrek aan midde-
len230;

• In 2017 liep 28% van de vrouwen het risico op individuele armoede, 
tegenover 13% van de mannen, waarbij de armoedegrens dat jaar 
was vastgesteld op € 1025231.

Hoewel het nog niet mogelijk is de effecten van de COVID-19-crisis op 
de financiële gezondheid van vrouwen te beoordelen, staan de indicato-
ren allemaal in het rood. Zoals we hebben gezien in de paragrafen over 
werkgelegenheid en ondernemerschap, zijn vrouwen zwaarder getroffen 
door werkloosheid in Brussel, tijdelijke werkloosheid die, met kleine lonen, 
neerkomt op een «deadweight loss» dat kan leiden tot armoede; slechts 
een gering aantal vrouwelijke zelfstandigen heeft geprofiteerd van het 
overbruggingsrecht, sekswerkers hebben, voor een groot deel van hen, al 
hun inkomsten verloren, evenals zelfstandige kunstenaars die werken via 
het platform SMART. Al deze categorieën vrouwen lopen een aanzienlijk 
risico om in armoede te vervallen, vooral omdat de kosten van het levens-
onderhoud zijn gestegen, zoals we hierboven ook hebben gezien. Ook de 
schuldrisico’s voor deze vrouwen mogen niet worden verwaarloosd.
Brupartners herinnert er bovendien aan dat Brussel, als grote stad met 
grote economische ongelijkheden, het risico loopt getroffen te worden 
door diepe en blijvende gevolgen van verarming van de bevolking als ge-
volg van de pandemie, en verzoekt de Brusselse autoriteiten het herstel 

226 Ibid.
227 Ibid.
228 Ibid.
229 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2018) Welzijnsbarometer - 

Samenvatting, Brussels armoederapport: Brussel.
230 Eurostat, “Self-reported unmet needs for medical examination by sex, age, main reason 

declared and income quintile” 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_08&lang=en 

231  Statbel (2019). Inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen en individuele armoede: 
Brussel.
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te concentreren op onder meer genderkwesties, gekoppeld aan die van 
werkgelegenheid, opleiding en natuurlijk gezondheid, teneinde de Brus-
selaars te beschermen tegen de verarming die door de sociaal-economi-
sche crisis wordt veroorzaakt232.

Eenoudergezinnen
Volgens het Technisch Platform Eenoudergezinneń van het BHG worden 
de volgende situaties als eenoudergezinnen aangeduid: 
• «Een gezin met één ouder en minstens één kind ten laste.
• Een ouder die (beurtelings of op permanente basis) de kinderen al-

leen opvoedt. 
• Een ouder die de financiële verantwoordelijkheid alleen draagt (zon-

der alimentatiegeld). 
• Een alleenstaande ouder die zijn/haar kind(eren) alleen opvoedt en 

de financiële verantwoordelijkheid alleen draagt»233.

Deze groep loopt statistisch gezien meer risico op armoede en sociale 
uitsluiting: in 2018 betrof het risico 1 op de 2 gezinnen (vooral gezinnen 
die geen onderhoudsgeld voor de kinderen ontvingen)234.
In Brussel staat 86% van de eenoudergezinnen onder leiding van een 
vrouw en groeit 1 op de 4 kinderen op in dit gezinstype235.
Helaas zijn alleenstaande moeders sociaal zeer kwetsbaar: 
• zij hebben een lage activiteits- (44%) en werkgelegenheidsgraad 

(36%) en een hoge werkloosheidsgraad (17%)236;

232  Brupartners.brussels. (2020). Ontwerp van initiatiefadvies. Impact van de 
COVID-19-crisis op de armoede en bestaansonzekerheid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest: Brussel.

233 Technisch platform Eenoudergezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(2013), Eenoudergezinnen in Brussel, status quaestionis in perspectief: 
Brussel, 11.

234  Indicators.be, «Risico op armoede of sociale uitsluiting», geciteerd door het 
IGVM (2020). Op.cit.

235  Actiris. «Werk in het Brussels Gewest: coronacrisis versterkt ongelijkheid en 
discriminatie van vrouwen. Kloof tussen mannen en vrouwen groeit». 

https://press.actiris.be/werk-in-het-brussels-gewest-coronacrisis-versterkt-
ongelijkheid-en-discriminatie-van-vrouwen

236  Brupartners.brussels. (2020, november). Initiatiefadvies. Voorstellen 
van actiepistes voor de opstelling en de uitvoering van een Plan 
«Eenoudergezinnen»: Brussel.

• Zij lopen meer kans om langdurig werkloos te worden237;
• Zij worden ook geconfronteerd met problemen in verband met huis-

vesting238,
• Ze doen het verzorgingswerk alleen;

Wij beschikken niet over het nodige overzicht of over volledige cijfers om 
de impact van COVID-19 op alleenstaande moeders en hun kinderen te 
beoordelen. Niettemin wijzen alle indicatoren erop dat deze groep het 
zwaarst zal worden getroffen in het BHG, waarbij het inkomensverlies in 
verband met het corona-ouderschapsverlof en de druk van de drievoudi-
ge dagtaak het zwaarst wegen voor deze moeders.

Huisvesting en dakloosheid
Zeer recente gegevens geven een vrij nauwkeurig beeld van de daklozen-
problematiek in Brussel. Onder leiding van een onderzoeker van de vzw 
Bruss’Help en onder toezicht van twee universiteitsprofessoren (ULiè-
ge en UClouvain) wordt sinds enkele jaren het aantal daklozen geteld 
239via een intersectorale samenwerking van verschillende organisaties, 
waardoor het mogelijk wordt hun evolutie te observeren. In 2020 werden 
2405313 daklozen241 geteld, onder wie 933 minderjarigen. Tussen 2010 
en 2020 is het aantal daklozen in de hoofdstad meer dan verdubbeld. In 
twee jaar tijd bedroeg de verandering 27,7%. Vrouwen vertegenwoordi-
gen 30,6% van de volwassenen van wie het geslacht bekend is, of 1.110 
personen.
Het aantal getelde vrouwen in de openbare ruimte is tussen 2018 en 2020 
gedaald: van 84 naar 51, wat neerkomt op -7,1%. Dit betekent echter 
niet dat er minder dakloze vrouwen zijn: hun aantal is toegenomen in 
de noodcentra of onthaaltehuizen. De meeste vrouwen in deze centra 
237  Actiris. (2019). De arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

Stand van zaken: Brussel
238 Alter échos. L’épreuve du logement.

https://www.alterechos.be/lepreuve-du-logement/
239 brus.help, «De resultaten van de dak- en thuislozentelling zijn bekend»

https://brusshelp.org/index.php/
nl/2-uncategorised/2215-de-resultaten-van-de-dak-en-thuislozentelling-zijn-bekend

240 De telling vond plaats op 9 november 2020.
241 Er zijn verschillende soorten daklozen: mensen die de nacht doorbrengen in de openbare 

ruimte (719), in noodopvangplaatsen (808), in crisisopvangplaatsen (622), in onthaaltehuizen 
(706), in transitwoningen (434), in niet-erkende opvangstructuren (335), in onderhandelde 
bezettingen (161), in ziekenhuizen (31), via het burgerplatform (498) en in kraakpanden (999).
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worden vergezeld door een of meer kinderen. Er zij op gewezen dat de 
capaciteit tussen 2018 en 2020 met 47,7% is toegenomen. Tussen 2018 
en 2020 is het aantal dakloze vrouwen in totaal met 17,7% gestegen (van 
943 naar 1110).

Het bijzondere geval van migrantenvrouwen
Terwijl er een relatieve gelijkheid is tussen mannelijke en vrouwelijke mi-
granten uit Frankrijk, Congo en Marokko, zijn er elders aanzienlijke gen-
derverschillen: meer dan 60% van de Russische en Canadese migranten 
zijn vrouwen, en minder dan 30% van de Eritrese migranten242.
Wat asielaanvragen betreft, zijn mannen in de grote meerderheid (72%), 
terwijl vrouwen vaker een visum voor gezinshereniging aanvragen 
(65%)243. 
Geslacht en nationaliteit zijn niet neutraal in het migratieproces, hoewel 
er gemiddeld een zekere pariteit is tussen mannen en vrouwen die het 
Belgische grondgebied betreden: 49% mannen tegen 51% vrouwen, vol-
gens Myria. 
In een recent verslag heeft de 244Raad van Europa gewezen op het vol-
gende: «de hardnekkige ongelijkheden waarmee vrouwen zowel in de 
landen van herkomst als in de landen van bestemming worden gecon-
fronteerd bij de toegang tot middelen, eigendom, onderwijs, bescher-
ming, justitie, de arbeidsmarkt́ en de besluitvorming, hebben een invloed 
op hun migratie-ervaring. Wanneer vrouwen en meisjes omwille van de 
veiligheid vluchten of migreren voor een beter leven, krijgen zij vaak te 
maken met mensenhandel, gedwongen huwelijken, geweld op grond van 
geslacht, seksueel misbruik en geweld en rassendiscriminatie. Vooral 
meisjes, zwangere vrouwen, moeders met jonge kinderen en mensen die 
het slachtoffer zijn van gekruiste discriminatie, zijn kwetsbaar. Ondanks 
de vastgestelde normen zijn de ingevoerde maatregelen zeer vaak on-
toereikend en komen zij niet tegemoet aan de beschermings- en integra-
tiebehoeften van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en 

242 Het cijfer is van 2015 (https://www.myria.be/files/Myriatics-6-NL.pdf)
243 Myria, «Internationale dag van de migrant 2016»

https://www.myria.be/files/Myriatics-6-NL.pdf 
244 Raad van Europa, «Bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en 

asielzoekende vrouwen en meisjes».
https://rm.coe.int/prems-089219-fra-2573-femmes-migrantes-brochure-web-a5/16809663fd 

meisjes.» In het licht van deze vaststelling antwoordt de Raad van Europa 
dat «in het beleid inzake gezinshereniging, terugkeer en ontwikkelings-
hulp een genderperspectief moet worden geïntegreerd, om de risico’s van 
revictimisatie te voorkomen en de bescherming van de mensenrechten te 
waarborgen.» 
Toch heeft Europa migratie nodig, zoals de Europese Commissie in 2018 
verklaarde: «Zonder migratie zou de Europese bevolking met een half 
miljoen zijn gekrompen, aangezien 4,2 miljoen kinderen zijn geboren en 
4,7 miljoen mensen zijn gestorven in de EU.»245

Op het moment van schrijven ontbreken een aantal cijfers. Zoals in het 
grootste deel van Europa246 is de migratie in België echter aanzienlijk 
gedaald. Het enige Belgische cijfer dat begin 2021 beschikbaar is, be-
treft het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
(CGVS): er werden 16.910 aanvragen voor internationale bescherming 
geregistreerd tegenover 27.742 in 2019, een daling van 39%. Dit is het 
laagste cijfer sinds 2008.
De ontwikkeling van dit cijfer en de achterliggende realiteit 
voor migrantenvrouwen moeten nauwlettend in de gaten 
worden gehouden: zijn zij in hun land gebleven vanwege de 
sluiting van de grenzen en de belemmeringen voor interna-
tionale mobiliteit als gevolg van de crisis, of zijn zij in de 
illegaliteit beland, met alle gevolgen van dien in termen van 
bestaansonzekerheid en geweld?

245 Europese Commissie, Statistieken - Migratie naar Europa.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/
statistics-migration-europe_nl 

246 Europese Commissie, Statistieken - «Update migratiestatistieken: effect van COVID-19».
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_232 
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Geweld

Achtergrond: maar waarom heeft het mannelijke 
altijd de overhand?
Altijd en overal heeft het «mannelijke steeds de overhand gehad over het 
vrouwelijke». Deze structurele krachtsverhouding tussen de seksen is wat 
Françoise Héritier - een vermaarde gender-antropologe - de «differentiële 
valentie van de seksen»247 noemt, een van de vier invarianten van alle 
menselijke samenlevingen, of bijna alle. In het patriarchale model dat in 
bijna alle delen van de wereld overheerst, zijn bepaalde anatomische en/
of fysiologische verschillen tussen vrouwen en mannen - die op zichzelf 
geen bijzondere waarde of betekenis hebben - inderdaad binair gemaakt 
(«mannelijk» versus «vrouwelijk»), cultureel gehiërarchiseerd door er 
voor vrouwen een waardeverminderende en voor mannen een waarde-
vermeerderende waarde aan toe te kennen.
Dit denksysteem en het daaruit voortvloeiende model van sociale or-
ganisatie plaatsen de man - en het mannelijke in het algemeen - in het 
middelpunt en, omgekeerd, de vrouw en het vrouwelijke worden naar de 
marge verbannen. Dus, ongeacht de sfeer of de dimensie, alles wordt 
opgebouwd op basis van een overwicht van het mannelijke. 
De primaire socialisatie binnen gezinnen vanaf de eerste 24 uur van het 
leven van een zuigeling zorgt voor genderverschillen, waarbij ouders 
reeds projecteren dat hun zonen «groot en sterk» zijn en hun dochters 
«klein en verstrooid», waarbij de stereotypen bij vaders sterker zijn dan 
bij moeders248. Bovendien zullen deze kinderen gedurende hun hele kin-
dertijd verschillende verwachtingen van hun ouders hebben, afhankelijk 
van hun geslacht: van jongens wordt verwacht dat zij onafhankelijk, zelf-
verzekerd, ambitieus en intelligent zijn, en van meisjes dat zij vriendelijk, 
toonbaar en goedgemanierd zijn249. Over het geheel genomen zullen jon-
gens structureel meer aandacht en sociale bevestiging krijgen, wat tot 

247 Héritier Françoise (1996). Masculin, Féminin. La pensée de la différence, Odile Jacob: Parijs.
248  Rubin, Jeffrey. Z., Provenzano, Francl. J., & Luria, Zella. (1974). The eye 

of the beholder: Parents’ views on sex of newborns.American Journal of 
Orthopsychiatry, 44(4), 512–519.

249  Hoffman, Lois.W. (1977). Changes in family roles, socialization and sex 
differences. American Psychologist, 32, 644-657. 

meer kansen leidt250, maar ook gestimuleerd worden om een bepaalde 
vorm van agressiviteit251 en zogenaamde wetenschappelijke intelligentie 
te ontwikkelen252. Ook zal blijken dat zowel meisjes als jongens te ma-
ken krijgen met bijsturingen  als zij afwijken van de seksenormen253. Het 
is belangrijk te preciseren dat deze ongelijke behandeling grotendeels 
plaatsvindt zonder medeweten van de ouders die254, zonder het zelfs te 
beseffen, de tweedelige en hiërarchische denkcategorieën doorprikken 
die hen voorafgaan, ondanks de gelijkwaardige liefde die deze ouders 
voor hun kinderen hebben.
Dezelfde onevenwichtige genderdynamiek zal worden waargenomen tij-
dens de secundaire socialisatie op school. Zo zullen de interacties van 
kinderen met hun leerkrachten en, later, van jongeren met hun leerkrach-
ten worden gemoduleerd naar gelang van hun geslacht. Door straffen 
zien de jongens hun «viriliteit» versterkt255 met een zekere sociale valori-
satie van de rol van de «stoere bink». Tegelijkertijd zullen zij door de leer-
krachten op een meer egalitaire manier worden behandeld256: hun vragen 
zullen uitleg opwekken, terwijl de vragen van de meisjes eerder zullen 
leiden tot instructies, waardoor de jongens symbolisch in een dynamiek 
van uitwisseling met hun omgeving worden geplaatst en de meisjes in 

250  Dossi, Gaia, Figlio, David N. Giuliano, Paola et Sapienza, Paola (2019). 
Born in the family :Preferences for boys and the gender cap in math, National 
Bureau of Economic Research (NBER): Boston.

251  Paquette Daniel, Carbonneau, Rene, Dubeau, Diane, Bigras Marc & 
Tremblay Richard-Ernest (2003). “Prevalence of father-child rough-and-
tumble play and physical aggression in preschool children”.European Journal 
of Psychology and Education, no18(2), p.171-189. 

252  Crowley, Kevin, Callanan, Maureen, Tenenbaum, Harriet et Allen, Elisabeth 
(2001). “Parents explain more often to boys than to girls during shared 
scientific thinking”.Psychological Science, 12(3), p. 258-261.

253 Niedenthal, Paula, Krauth-Gruber, Silvia et Ric, François (2009). Émotion et 
différence de genre, in Comprendre les émotions. Perspectives cognitives et 
psycho-sociales, Mardaga: Brussel.

254  De performativiteit van gendercategorieën verwijst naar de manier 
waarop wij, bewust of onbewust, geneigd zijn te beantwoorden aan 
genderstereotypen zoals die zijn geconstrueerd in de maatschappij waarin 
wij leven. Gender komt tot uiting door handelingen, maar ook door manieren 
van spreken of bewegen die verondersteld worden mannelijk of vrouwelijk te 
zijn.

255  Ayral, Sylvie (2011).La fabrique des garçons: sanctions et genre au collège. Parijs: PUF.
256  Serbin, Lisa, O’Leary, Daniel, Kent, Ronald & Tonick, Illene (1973). A comparison of teacher 

response to the preacademic and problem behavior of boys and girls.Child Development, 
44(4), 796–804.
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een relatie van uitvoering. Deze genderongelijkheden, gekoppeld aan een 
structureel ongelijke behandeling bij het opgroeien, zullen bij kinderen en 
adolescenten257 gendernormen consolideren, die hen als legitiem en zelfs 
«natuurlijk» voorkomen, terwijl zij in werkelijkheid het geconstrueerde 
product van een bepaalde samenleving zijn258 en beantwoorden aan een 
imperatief om bepaalde groepen te controleren ten einde de bestaande 
hiërarchieën, of wat gewoonlijk de sociale orde wordt genoemd, in stand 
te houden.
De adolescentie is in dit opzicht een scharnierperiode, aangezien bijna 
alle menselijke samenlevingen er traditioneel en cultureel te veel belang 
aan hechten, met name door de overgangsrituelen die de puberteit moe-
ten wijden als de ultieme overgangsfase van kindertijd naar «mannelijk-
heid» of «vrouwelijkheid», zonder enige andere mogelijkheid259. Dit is 
een fundamenteel moment van sociale controle over de lichamen260 van 
jongens en, in nog sterkere mate, van meisjes, die leren dat sommige 
van hun anatomische  en/of fysiologische  bijzonderheden worden geken-
merkt door een sociaal stigma en zelfs kunnen worden omschreven als 
«provocerend»261 of «beschamend»262. 
Bovendien zal het begin van de seksualiteit, die over het algemeen in 
deze periode begint, gekenmerkt worden door het gewicht van 263seksuele 
normen die zeer gendergebonden zijn en die het primaat van de man op-

257  Rouyer, Véronique, Mieyaa, Yoan en Le Blanc, Alexis(2014). «Socialisation de genre et 
construction des identités sexuées», Revue française de pédagogie, 187, 97-137.

258  Duru-Bellat, Marie (2008). «La (re)production des rapports sociaux de sexe: quelle place pour 
l’institution scolaire?».Travail, genre et société, no19, p. 131-149.

259  In dit systeem wordt alles wat niet strikt mannelijk of strikt vrouwelijk is, als «abnormaal» 
beschouwd. Het gaat onder meer om de uitsluiting van transseksuelen, niet-binaire personen 
en personen met een veranderlijk gender. 

260  Court, Martine. (2010 a).Corps de filles, corps de garçons: une construction sociale. Parijs: La 
Dispute.

261 RTBF, «On ne devrait pas punir les filles parce qu’elles s’habillent comme ça», le 
#lundi14septembre s’est aussi invité dans nos écoles». 
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_on-ne-devrait-pas-punir-les-filles-parce-qu-elles-s-
habillent-comme-ca-le-lundi-14septembre-s-est-aussi-invite-dans-nos-ecoles?id=10584121

262 We denken daarbij, onder andere, aan de menstruatie. Mardon, Aurélia. (2011). Honte et 
dégoût dans la fabrication du féminin: L’apparition des menstrues.Ethnologie française, 1(1), 
33-40.

263 Bozon, Michel & Rennes, Juliette (2015). 

dragen. Het is ook de internalisering van wat de «verkrachtingscultuur»264 
wordt genoemd, d.w.z. de bagatellisering en normalisering van seksuele 
uitwisselingen die gebaseerd zijn op de niet-instemming van vrouwen, 
alsmede op de valorisatie van een vorm van toe-eigening van de seksu-
aliteit van vrouwen door mannen die onder sterke maatschappelijke druk 
staan om een bepaald model van zogenaamde toxische mannelijkheid te 
belichamen265.
Tenslotte zij erop gewezen dat de studiekeuze266, de intrede in het be-
roepsleven267 of zelfs het gaan samenleven en/of een gezin stichten268, 
altijd beïnvloed zullen worden door deze «differentiële gendervalentie».
Al deze machtsverhoudingen tussen de seksen blijven, door de eeuwen 
heen en in alle levenssituaties, dezelfde en unieke functie hebben: het 
handhaven van de gevestigde maatschappelijke orde. En in elk conser-
vatief systeem dat de status quo nastreeft269, lijkt het gebruik van geweld 
een legitiem en doeltreffend middel te zijn om diegenen in het gareel te 
houden die de laagste posities in de sociale hiërarchie innemen en die de 
gevestigde orde zouden kunnen betwisten. In het patriarchale systeem 
zullen dit in het bijzonder de vrouwen zijn, en dit verklaart waarom zij 
structureel het doelwit zijn van vele vormen van mannelijk geweld, van 
pesterijen in de openbare ruimte tot vrouwenmoord of zogenaamde ere-
misdrijven.
Er zij op gewezen dat symbolisch geweld voldoende is om vrouwen in 
het gareel te houden: de herinnering aan of de dreiging met geweld is 
meer dan voldoende opdat vrouwen hun gedrag zouden inperken, zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit de openbare ruimte, die ‘s nachts door bijna alle 
vrouwen wordt gemeden uit vrees voor geweld. Nicole-Claude Mathieu, 
de toonaangevende antropologe op dit gebied, schreef in haar tijd dat ge-

264 UN Women, “16 ways you can stand against rape culture”.
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/11/
compilation-ways-you-can-stand-against-rape-culture

265 RTBF, «On ne nait pas homme, on le devient»
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-3-4-
on-ne-nait-pas-homme-on-le-devient?id=10551329

266 Service de la Recherche du Secrétariat général Ministère de la Communauté française (2010), 
op. cit.

267 Gavray, C. (2006). op. cit.
268 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2016). op.cit
269 Bourdieu, Pierre (1998). op. cit.
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weld tegen vrouwen «een wig is die in het bewustzijn wordt gedreven»270, 
een wig die «overal en elke dag» aanwezig is271.
Hoewel deze woorden meer dan 30 jaar geleden werden geschreven, 
zijn ze nooit actueler geweest dan in dit post-#MeToo-tijdperk, zoals de 
volgende paragrafen jammer genoeg bewijzen.

Seksistische intimidatie in openbare ruimten
Seksistische intimidatie verwijst naar alle seksistische gedragingen en 
houdingen waaraan vrouwen en, in mindere mate, mannen op grote 
schaal worden blootgesteld op diverse gebieden van de samenleving als 
gevolg van de instandhouding van het seksisme in de samenleving, een 
seksisme dat volledig bijdraagt tot de instandhouding en de reproductie 
van de dominantie van vrouwen door mannen, met name door toewijzin-
gen aan vermeende vrouwelijke of mannelijke houdingen, plaatsen en 
rollen.
Bij dit beeld komt nog een genderspecifieke verdeling van tijd en ruimte, 
272 273zowel op reëel als op symbolisch niveau: schematisch gezien krijgen 
mannen overdag en ‘s nachts de straat in handen, terwijl vrouwen in nog 
grotere mate beperkt zijn tot binnenruimten, althans bij het vallen van de 
avond; ze kunnen overdag de straat innemen, maar dan meer als door-
gangsruimte dan als ruimte voor ontspanning , collectieve evenementen 
niet meegerekend.
Meer in het bijzonder lopen deze vrouwen meer risico op «seksuele intimi-
datie op straat», d.w.z. dat zij tot hun seksuele dimensie worden terugge-
bracht door opmerkingen en/of vragen van seksuele aard, vanwege hun 
status als vrouw. 
Er bestaan officiële cijfers die zijn opgenomen in de categorie «Discrimi-
natie op grond van geslacht»274:

270 Mathieu, Nicole-Claude (1985). op. cit.,228.
271 Ibidem, p.225
272 Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (2020) Gendergelijkheid in de publieke ruimte: 

een gids ter attentie van lokale autoriteiten: Brussel
273 Direnberger, Luciaet Schmoll, Camille (2014) «Ce que le genre fait à l’espace… et 

inversement»,Les cahiers du CEDREF, n°21.
274 Federale politie, «Politiële criminaliteitsstatistieken (2019)».

http://www.stat.policefederale.be/assets/pdf/crimestat/gewest/
rapport_2020_trim2_gew_Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest_nl.pdf 

Tabel 3 - Discriminatie op grond van geslacht in Brussel

Soort geweld
Jaar Aantal gevallen
2015 3
2016 10
2017 9
2018 15
2019 22
2020 15

74

Bron: Politiële criminaliteitsstatistieken

Zoals we kunnen zien, zijn er, ondanks het bestaan van een wet tegen 
straatintimidatie sinds 2015, uiteindelijk heel weinig klachten ingediend. 
Deze constatering doet een tweeledige vraag rijzen: enerzijds de belem-
meringen die slachtoffers ervan weerhouden bij de politie aangifte te doen 
van de aanrandingen waarvan zij het slachtoffer zijn geworden, en ander-
zijds de beperkingen van de wet zelf bij de praktische toepassing ervan275.
Om een idee te krijgen van wat seksistische intimidatie werkelijk inhoudt 
in de Belgische openbare ruimte, moeten we ons wenden tot de enquêtes 
die door de verenigingssector werden gehouden. 
In 2017 hield Vie féminine een enquête onder 405 vrouwen 276 over sek-
sisme in de openbare ruimte277, met resultaten die op zijn zachtst gezegd 
verontrustend waren: 98% van hen vertrouwde toe dat ze slachtoffer wa-
ren geweest van seksisme in de openbare ruimte. Meer bepaald waren 
deze vrouwen het slachtoffer van verbale agressie (41%), fysieke agres-
sie (26%), non-verbale agressie zoals gevolgd of aangestaard worden 
(21%), of verschillende soorten agressie zoals het tegen hun wil laten 

275 Magazine Axelle, La loi contre le sexisme a trois ans: pourquoi si peu de plaintes», april 2017, 
nr.198.

276 De meesten van hen zijn tussen 18-35 jaar oud (77%), stedelijk (81%) en komen zowel uit de 
volkse als uit gediversifieerde milieus.

277 Vie Féminine (2017). Seksisme in de openbare ruimte: overal, altijd en in alle vormen! Analyse 
van de resultaten die zijn verkregen in het kader van de oproep tot getuigenissen over 
seksisme in de openbare ruimte: Brussel.
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nemen van een foto (12%). Ten slotte moet worden opgemerkt dat deze 
vrouwen melding maken van het structurele karakter van deze agressies: 
50% van hen geeft zelfs aan er regelmatig het slachtoffer van te zijn.
Het is belangrijk te onderstrepen dat deze alarmerende percentages ook 
worden aangetroffen in andere enquêtes die door andere structuren voor 
andere doelgroepen zijn uitgevoerd: JUMP278 meldt bijvoorbeeld dat 9 op 
de 10 vrouwen het slachtoffer zijn geweest van seksisme in de Europese 
openbare ruimten; Plan International België279 komt tot hetzelfde percen-
tage bij de bevolking van 15-24 jaar; de Universiteit Gent280 meldt dat 9 op 
de 10 vrouwen specifiek het doelwit zijn geweest van seksuele intimidatie 
op de openbare weg in Brussel; en ten slotte stelt equal.brussels vast dat 
«meer dan 8 op de 10 vrouwen in Brussel in de loop van hun leven het 
slachtoffer zijn geweest van seksuele intimidatie»281.
Aangezien er geen cijfers voor 2020 voor het volledige jaar beschikbaar 
zijn, is het niet mogelijk om harde conclusies te trekken over het effect 
van de COVID-19-crisis op seksuele intimidatie in de openbare ruimte. 
Niettemin blijkt uit getuigenissen dat dit soort geweld opnieuw de kop op-
steekt282 en wordt het gebrekkige optreden van de politie aan de kaak 
gesteld283. De oproep van de Brusselse vrouwen lijkt gehoor te hebben 
gevonden bij de politie van het gewest, die sinds 8 maart 2021 specifieke 
patrouilles tegen seksisme en straatintimidatie heeft ingesteld284.
Ten slotte waarschuwt de FOD Binnenlandse Zaken in zijn in 2020 ge-

278 JUMP (2016). Mijn ervaring met seksisme: een onderzoek naar de perceptie van seksistisch 
gedrag in Europa, november 2016: Brussel.

279 Plan International, Campagne “International day of the girl 2019”.
https://www.planinternational.be/sites/default/files/plan_international_safer_cities_campaign_
qa_nl_1.pdf

280 RTBF, «Le harcèlement en rue? Quand on est une femme à Bruxelles, c’est tous les jours».
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-harcelement-en-rue-quand-on-est-une-femme-a-
bruxelles-c-est-tous-les-jours?id=9987177

281 equal.brussels (2018).#Zerosexism. Onderzoeksresultaten geweld op vrouwen in Brussel: 
Brussel, infographie. http://infographic.equal.brussels/nl/

282 RTBF, «Le confinement n’arrête pas le harcèlement de rue». 
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/
detail_le-confinement-n-arrete-pas-le-harcelement-de-rue?id=10481284

283 RTBF, Harcèlement de rue: mais que fait la police?
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/
detail_harcelement-de-rue-mais-que-fait-la-police?id=10563489

284 RTBF, «Bruxelles : des patrouilles de police contre le sexisme et le harcèlement de rue». 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_bruxelles-des-patrouilles-de-police-contre-le-sexisme-
et-du-harcelement-de-rue?id=10713970

publiceerde gids over de Gendergelijkheid in de publieke ruimte voor de 
«culturalisering van seksuele intimidatie» of, met andere woorden, voor 
het feit dat straatintimidatie wordt toegeschreven aan niet-Belgische be-
volkingsgroepen. Het rapport, dat verschillende deskundigen citeert, con-
cludeert dat seksistische intimidatie «op verschillende plekken en manie-
ren voorkomt en slachtoffers en daders heeft uit alle rangen en standen, 
die eender welke huidskleur kunnen hebben en dat het degenen zijn die 
macht hebben op straat eerder daar zullen intimideren, [...]: geweld door 
mannen tegen vrouwen kent geen geografische grenzen, geen leeftijds-
grens, geen klasse, geen ras of cultureel onderscheid.  De rode draad is 
hierbij steeds machtsmisbruik»285.

Seksistische intimidatie in professionele ruimtes
Professionele ruimtes zijn helaas niet vrij van seksisme. Volgens een 
grootschalige enquête van JUMP286 bij meer dan 4000 Belgische en Fran-
se vrouwen geeft 94% van hen aan seksisme te hebben ervaren in een 
professionele omgeving: 8 van de 10 vrouwen kregen te maken met neer-
buigendheid tijdens verbale uitwisselingen met hun mannelijke collega’s 
(mansplaining) en/of werden onzichtbaar gemaakt in vergaderruimten 
(manterrupting); 7 van de 10 vrouwen kregen te maken met opdringeri-
ge en/of ongepaste opmerkingen over hun uiterlijk of privéleven en met 
ongepaste blikken en/of gebaren; 1 op de 2 vrouwen werd het slachtoffer 
van seksistische grappen en 1 op de 5 vrouwen werd het slachtoffer van 
fysiek geweld.
Er zij op gewezen dat 80% van hen de feiten niet aan de kaak heeft ge-
steld uit vrees voor represailles of omdat zij dachten dat het bedrijf hun 
getuigenis niet serieus zou nemen. Het is belangrijk te benadrukken dat 
deze vrees niet ongegrond is, verre van dat, aangezien de Association eu-
ropéenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail  (Europese 
vereniging tegen geweld tegen vrouwen op het werk) (AVFT) vaststelt dat 
in 95% van de gevallen die haar worden gemeld, de vrouwen die de feiten 
aan de kaak hebben gesteld, nadien hun baan hebben verloren, hetzij 
omdat zij ontslagen werden, hetzij omdat zij ontslag moesten nemen om-

285 Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (2020) Op. cit, p.3.
286 JUMP (2016).  Le sexisme, c’est bientôt fini?État des lieux sur la perception du sexisme : 

Brussel. 
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dat het werkklimaat te vijandig was geworden287.
Ook moet worden opgemerkt dat verantwoordelijke posities vrouwen niet 
beschermen tegen seksisme. Belgische vrouwelijke verkozenen worden 
nog steeds vaak seksistisch tot de orde geroepen door hun mannelijke 
collega’s, en dit geldt des te meer voor vrouwelijke parlements- of ka-
binetsmedewerkers, die door hun sekse en hun klasse dubbel worden 
blootgesteld aan hun hiërarchische meerdere288.
Er zijn geen Brusselse cijfers hierover, noch voor noch na de crisis, zodat 
het niet mogelijk is om voor het gewest harde conclusies te trekken. Ge-
zien het massale en stabiele karakter van de nationale en internationale 
gegevens over seksisme op het werk is het echter ondenkbaar dat het 
BHG gespaard zou blijven en daarom moet het gewest het verschijnsel 
monitoren om de precieze omvang ervan in Brussel te meten en passen-
de preventie- en beschermingsmaatregelen te nemen zoals omschreven 
in Verdrag nr. 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake geweld 
en intimidatie op het werk289, dat het zou moeten bekrachtigen.
Ten slotte maakt het gebrek aan Belgische en Brusselse gegevens het, 
eens te meer, onmogelijk om de impact van de crisis op het seksisme op 
het werk vast te stellen. Uit internationale gegevens290 blijkt echter dat 
45% van de vrouwen de grootste moeite heeft om tijdens virtuele vergade-
ringen het woord te voeren, met name vanwege ontijdige onderbrekingen 
door hun mannelijke collega’s (manterrupting), langdurige toelichtingen 
(mansplaining) die het grootste deel van de spreektijd in beslag nemen, 
en 1 op de 5 vrouwen zegt zelfs te worden genegeerd en onzichtbaar te 
worden gemaakt door hun mannelijke collega’s.

287 AVFT, «Les conséquences de ces violences sexuelles et sexistes»
https://www.avft.org/2006/03/06/les-consequences-de-ces-violences-sexuelles-et-sexistes/

288 Montay, Johanne (2018). Quelles sont les principales manifestations du sexisme en politique 
belge? Le cas des assemblées électives. Master in genderstudies, Université catholique de 
Louvain (Prom: Marques, Bérangère en Jacquot, Sophie).

289 Verdrag nr. 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende geweld en intimidatie op 
het werk.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:
:P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:3999810,en

290 Catalyst- Workplaces that Work or Women (2020). The impact of COVID-19 on Workplace 
inclusion: survey.

Seksistische intimidatie in cyberruimten
Door de anonimiteit die het internet biedt, is het een uitgelezen plaats voor 
de verspreiding van intimidatie, waaronder ook seksistische intimidatie. 
De politiële criminaliteitsstatistieken vertellen ons bijvoorbeeld dat er in 
2019 in Brussel 1117 gevallen van cyberpesten waren291, zonder echter 
aan te geven welk deel daarvan onder seksisme zou vallen.
De bovengenoemde FOD-gids over gender in de publieke ruimte werpt 
licht op de vele vormen van online seksistische en/of seksuele intimida-
tie: bijvoorbeeld het delen van intieme foto’s zonder toestemming van de 
betrokkenen (shame-sexting); het online verleiden van jonge - en dus 
kwetsbare - personen door volwassenen met het oog op het initiëren van 
seksueel contact (grooming) of het online verspreiden van intieme foto’s/
video’s van ex-partners als een vorm van wraak na een relatiebreuk (re-
venge porn). 
Er zijn geen Brusselse gegevens - en trouwens ook geen Belgische gege-
vens - over cyberseksisme, waardoor het onmogelijk is de omvang van het 
fenomeen in het BHG te beoordelen, of de zeer waarschijnlijke genderdi-
mensie ervan te evalueren, of de impact te meten die de COVID-19-crisis 
zou kunnen hebben gehad, die de digitalisering van de samenleving heeft 
versneld, waarbij mensen maandenlang in hun huis werden opgesloten, 
met meerdere beeldschermen als hun enige venster op de wereld.
Dit gebrek aan visie is echter problematisch als we de internationale ge-
gevens mogen geloven, die op zijn zachtst gezegd verontrustend zijn. Zij 
stellen immers de genderdimensie van cyberseksisme vast: tot 90% van 
de  revenge porn is gericht op vrouwen, en vrouwen hebben meer te lijden 
onder deze niet-toegestane blootstelling doordat zij het doelwit worden 
van aanvallen door tal van onbekenden die zich geroepen voelen om hen 
aan de schandpaal te nagelen wegens hun vermeende lichte zeden (slut 
shaming)292. Anderzijds wijzen deze gegevens op het schadelijke karakter 
van cyberseksisme voor de geestelijke gezondheid van vrouwen en voor 
de uitoefening van een aantal van hun grondrechten. Volgens een stu-

291 Federale politie, «Politiële criminaliteitsstatistieken, Op.cit.
292 Gilbert, Marianne (2019). «La revenge porn : de la pornographie qui n’en est pas «.

https://les3sex.com/fr/news/754/
chronique-la-revenge-porn-de-la-pornographie-qui-n-en-est-pas
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die die Amnesty International293 in verschillende landen heeft uitgevoerd, 
heeft 1 op de 4 vrouwen te maken gehad met cyberpesten en bij 6 van 
hen waren de daders hen onbekend; de reden voor de pesterijen was 
het simpele feit dat zij vrouwen waren die een mening durfden te uiten. 
Het blijkt dat dit cyberseksisme voor 1 op de 3 vrouwen hun vrijheid van 
meningsuiting heeft beperkt door hen te dwingen hun mening niet meer 
kenbaar te maken. Naast de schadelijke gevolgen voor hun psychische 
gezondheid (acute stress, angst, paniekaanvallen) en lichamelijke ge-
zondheid (6 tot 7 vrouwen hebben slaapstoornissen ontwikkeld), geeft 
een deel van deze vrouwen toe dat zij vreesden voor hun lichamelijke 
integriteit en die van hun familie, aangezien doods- en verkrachtingsbe-
dreigingen bij cyberseksisme heel gewoon zijn, en er een verband bestaat 
met racisme, homofobie of transfobie (6 van de 10 vrouwen zijn bezorgd).
In het licht van deze alarmerende resultaten kunnen we het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest alleen maar aanraden om deze problematiek veel 
verder aan te pakken dan de opleidingsplannen voor de politiediensten 
zoals ze in het uitstekende «Brussels Plan ter bestrijding van geweld te-
gen vrouwen (2020-2024)»,294 staan, want ook al is deze maatregel rele-
vant en noodzakelijk, de onmiddellijke bescherming van vrouwen lijkt van 
het allergrootste belang te zijn.

Seksueel geweld
Om seksueel geweld te begrijpen, moeten we eerst de diepere oorzaken 
ervan begrijpen. Deze voedingsbodem is wat gewoonlijk wordt aangeduid 
als «verkrachtingscultuur»295 of, met andere woorden, alle permissieve 
overtuigingen en houdingen die een samenleving rond seksueel geweld 
ontwikkelt. Deze permissiviteit zal onder meer resulteren in een relatie-
ve inschikkelijkheid296 ten opzichte van verkrachters297, die milde straffen 

293 Amnesty international. «Harcèlement en ligne: l’impact inquiétant».
https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/
des-femmes-du-monde-entier-font--etat-de-stress-dangoisse

294 Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen (2020-2024).
https://equal.brussels/wp-content/uploads/2020/06/Brussels_Plan_Geweld_DEF.pdf

295 UN Women, “16 ways you can stand against rape culture”, op. cit.
296 Le Soir, «Des étudiantes dénoncent l’indulgence face au viol».

https://plus.lesoir.be/art/1189422/article/soirmag/actu-soirmag/2016-04-22/
des-etudiantes-denoncent-l-indulgence-face-au-viol-video

297 Deze term wordt in de mannelijke vorm gebruikt om de mannelijke prevalentie in deze groep 
aan te duiden, zoals blijkt uit de cijfers in dit deel.

zullen krijgen wanneer het misdrijf bewezen is298, ook al zijn de wetten 
streng; een aanzienlijk deel van de zaken zal worden geseponeerd299; de 
bewijslast zal bij het slachtoffer300 worden gelegd, en de maatschappij-
praktijken zullen de verantwoordelijkheid voor de aanranding verschuiven 
naar het slachtoffer dat de aanranding heeft «uitgelokt»301; het in twijfel 
trekken van het woord van het slachtoffer, ook door professionals die tot 
taak hebben het slachtoffer te begeleiden302; een grotere maatschappe-
lijke empathie ten aanzien van de dader wat betreft de gevolgen die zijn 
misdrijf kan hebben voor zijn leven en niet voor dat van het slachtoffer303; 
en culturele304, publicitaire305 of humoristische306 producties die bijdragen 
tot het bagatelliseren en normaliseren van seksueel geweld, specifiek te-
gen vrouwen. Zoals alle vormen van geweld tegen vrouwen zijn verkrach-
ting of dreiging met verkrachting - en misschien deze nog meer dan de 
andere - krachtige instrumenten van sociale controle om vrouwen in het 
gareel te houden en de gender-orde te bevestigen307.

298 Le Soir, «Le jugement clément d’un violeur scandalise la Flandre».
https://plus.lesoir.be/24516/article/2016-02-05/
le-jugement-clement-dun-violeur-scandalise-la-flandre

299 Amnesty international Belgium, «L’accès à la justice pour les victimes de viol».
https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/article/acces-justice-victimes-viol

300 Amnesty international Belgium, « Que dit la loi sur le viol en Belgique?»
https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/article/viol-belgique

301 Le Soir, «48% des jeunes jugent la victime d’un viol responsable»
https://plus.lesoir.be/284704/
article/2020-03-05/48-des-jeunes-jugent-la-victime-dun-viol-responsable

302 L’OBS, «Viol ou rapport sexuel consenti? Dans le doute, la police dit «miol».[soit un viol 
«mouais»]»
https://www.nouvelobs.com/societe/20160105.OBS2295/viol-ou-rapport-sexuel-consenti-dans-
le-doute-la-police-dit-miol.html

303 Huffingtonpost, «Affaire Brock Turner: pourquoi certains athlètes d’universités accusés 
d’agression sexuelle sont protégés»
https://www.huffingtonpost.fr/2016/09/01/athletes-universite-brock-turner-
proteges_n_11813384.html

304 Slate FR, «Blurred lines: la chanson la plus controversée de la décennie [kan worden vertaald 
als «vage regels» en worden gezien als het goedpraten van verkrachting]»
 http://www.slate.fr/culture/80013/blurred-lines-robin-thicke-chanson-polemique-decennie

305 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2009). Het beeld van vrouwen en 
mannen in de reclame in België: Brussel.

306 France Inter, «Blague» de Bigard sur un viol: Le CSA a reçu plus de 1500 signalements de 
téléspectateurs». 
https://www.franceinter.fr/societe/
blague-de-bigard-sur-un-viol-le-csa-a-recu-plus-de-1-500-signalements-de-telespectateurs

307 Hanmer, Jalna et E-L (1977). Violence et contrôle social des femmes, Questions féministes, 1, 
88-98.
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https://plus.lesoir.be/284704/article/2020-03-05/48-des-jeunes-jugent-la-victime-dun-viol-responsable
https://www.nouvelobs.com/societe/20160105.OBS2295/viol-ou-rapport-sexuel-consenti-dans-le-doute-la-police-dit-miol.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20160105.OBS2295/viol-ou-rapport-sexuel-consenti-dans-le-doute-la-police-dit-miol.html
https://www.huffingtonpost.fr/2016/09/01/athletes-universite-brock-turner-proteges_n_11813384.html
https://www.huffingtonpost.fr/2016/09/01/athletes-universite-brock-turner-proteges_n_11813384.html
http://www.slate.fr/culture/80013/blurred-lines-robin-thicke-chanson-polemique-decennie
https://www.franceinter.fr/societe/blague-de-bigard-sur-un-viol-le-csa-a-recu-plus-de-1-500-signalements-de-telespectateurs
https://www.franceinter.fr/societe/blague-de-bigard-sur-un-viol-le-csa-a-recu-plus-de-1-500-signalements-de-telespectateurs
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Wat de officiële cijfers betreft, wordt seksueel geweld goed gemonitord. 
Bovengenoemde politiële criminaliteitsstatistieken308 geven ons een goed 
overzicht van de verschillende seksuele misdrijven die in verschillende 
ruimten - openbaar, binnen het gezin... - worden gepleegd en die wij hier 
voor de duidelijkheid in dezelfde tabel samenbrengen:

Tabel 4 - Seksueel geweld in Brussel in 2019.

Doelgroep/type 
seksueel geweld Plaats van geweld Geval %

Onbekende Openbare ruimte 685 87 %

In een bijeenkomst 
(groepsverkrachting) Onbepaald 44 6 %

Partner Privéruimte 17 2 % 

Bloedverwanten in 
neergaande lijn Privéruimte 39 5 %

Ander familielid Privéruimte 5 1 %

TOTAAL 790 100 %
                                                                                                                                                    

Bron: Politiële criminaliteitsstatistieken

Zo slaagden slachtoffers er in 2019 in om 790 daden van seksueel geweld 
in Brussel aan te geven: 87% daarvan werd gepleegd in de openbare 
ruimte, 5% in een bijeenkomst, 8% binnen het gezin en, meer specifiek, 
2% binnen het koppel.
Deze cijfers geven een goed beeld van het soort misdrijven dat «gemak-
kelijker» bij de politie wordt aangegeven: misdrijven die worden gepleegd 
door onbekenden in de openbare ruimte, met name omdat zij meer 
overeenkomen met de collectieve voorstellingen, ook wel «mythen» ge-
noemd, rond verkrachting - namelijk een onbekende man en een donkere 
en discrete openbare ruimte309 - en daarom minder verdenking en meer 

308 Federale politie, «Politiële criminaliteitsstatistieken, Op.cit.
309 Amnesty International, «Déconstruire les mythes et stéréotypes sur le viol».

https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/article/
deconstruire-mythes-stereotypes-viol

empathie zullen wekken. Er zij op gewezen dat de cijfers voor gemelde en 
werkelijke gevallen verre van identiek zijn. Integendeel, er werd vastge-
steld dat de officiële cijfers slechts het topje van de ijsberg310 zijn en niet 
representatief zijn voor de realiteit van seksueel geweld vanwege de vele 
en uiteenlopende obstakels die een slachtoffer ervan weerhouden een 
klacht in te dienen311 312.
In veel onderzoeken die bedoeld zijn om een aantal van deze obstakels 
uit de weg te ruimen, komen steevast drie constanten naar voren: vrou-
wen zijn vaker het slachtoffer van seksueel geweld, vooral in de privés-
feer, en dit geweld wordt het vaakst gepleegd door mensen die zij kennen. 
De hieronder voorgestelde gegevens zijn in overeenstemming met deze 
trends.
Deze constanten zijn inderdaad terug te vinden in de zeer concrete en 
recente cijfers van de structuur «SOS viol»313 die in Brussel is gevestigd 
en gespecialiseerd is in de opvang van slachtoffers van seksueel geweld. 
De VZW meldde in 2019 368 nieuwe dossiers te hebben geopend, iets 
meer dan 2500 consultaties te hebben georganiseerd, de meerderheid 
voor psychologische opvolging, waarvan 86% slachtoffers betrof die, voor 
69% van hen, te maken hebben gehad met seksueel geweld; meer dan 
de helft waren vrouwen uit Brussel. Slechts 30% van de slachtoffers gaf 
aan een klacht te hebben ingediend. Voorts heeft het gratis telefonisch 
meldpunt 2.592 oproepen ontvangen - waarvan 3% in stille modus, het-
geen aantoont hoe moeilijk het is om over dit soort agressie te praten, 
zelfs in anonieme en speciaal daarvoor bestemde ruimten - 86% van de 
bellers was vrouw en bij 1 op de 4 oproepen ging het om een melding van 
een nieuwe agressie, d.w.z. tussen 2 en 3 nieuwe gevallen per dag, en in 
83% van de gevallen was de dader bekend.

310 In de criminologie zien we dat sommige misdaden te weinig gerapporteerd worden. Men 
gaat ervan uit dat er een «dark number» is, d.w.z. alle gepleegde misdrijven, waarvan een 
aanzienlijk deel niet wordt aangegeven

311 RTBF, «Le difficile parcours des victimes de viol en Belgique».
 https://www.rtbf.be/info/societe/
detail_le-difficile-parcours-des-victimes-de-viol-en-belgique?id=10090160

312 RTBF, Victime d’un viol: pourquoi ne pas porter plainte plus tôt?
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/
detail_victime-d-un-viol-pourquoi-ne-pas-porter-plainte-plus-tot?id=10089516

313 Sos Viol, le service en chiffres (2019).
https://www.sosviol.be/nos-activites/le-service-en-chiffres/
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In België lijkt de omvang van het verschijnsel ernstig. Uit verschillende 
onderzoeken blijkt namelijk dat:
• 1 op de 5 Belgen zal ooit slachtoffer zijn van verkrachting zoals gede-

finieerd volgens de Belgische wet314;
• 1 op de 2 Belgen zal tijdens zijn leven het slachtoffer worden van 

ernstig seksueel geweld315;
• 1 op 4 Belgische vrouwen zal door haar partner tot seks gedwongen 

zijn316;
• 1 op 4 Belgische vrouwen zal geneigd zijn de ondervonden agressie 

te minimaliseren, door deze als «aanvaardbaar» of «begrijpelijk» te 
beschouwen317;

• 1 op de 4 jongeren zal slachtoffer zijn geweest van verkrachting318;
• 1 op de 2 slachtoffers van seksueel geweld is er voor zijn 19e mee in 

aanraking gekomen319;
• Iets minder dan 1 op de 2 jongeren weet niet dat het dwingen van een 

partner tot seks aanranding is en dus strafbaar320;
• 7% van de Belgische vrouwen ondervindt seksueel geweld op het 

werk door toedoen van hun leidinggevende321.

In Brussel zijn de specifieke cijfers over seksueel geweld niet recent: de 
laatste grote studie dateert van 2015. Uit de studie blijkt dat 14% van de 
Brusselse vrouwen ten minste één vorm van seksueel geweld met hun 
(ex-)partner heeft meegemaakt; tussen de 30 en 40% van de responden-
ten bevond zich in een toestand van grote ontreddering op het moment 
van hun interview; 8% van de Brusselse vrouwen zei dat ze zich verplicht 
voelden seks te hebben uit angst het slachtoffer te worden van geweld 
- dat, laten we dat niet vergeten, «een wig is die in het bewustzijn wordt 

314 Amnesty International (2019). Dossier spécial sur le viol en Belgique: Brussel.
315 Amnesty International (2014). Le viol en Belgique: Brussel
316 Ibidem.
317 Ibid.
318 Amnesty international, «Belgique, un nouveau sondage indique que les violences sexuelles 

touche surtout les jeunes».
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/
belgique-sondage-indique-violences-sexuelles-touchent-jeunes

319 Ibidem.
320 Ibid.
321 Amnesty international, «7% des femmes sont victimes de relations sexuelles imposées sur leur 

lieu de travail». 
https://www.amnesty.be/infos/actualites/
article/7-des-femmes-sont-victimes-de-relations-sexuelles-imposees-sur-leur-lieu-de

gedreven overal, en elke dag» zoals Nicole-Claude Mathieu stelde322 323. 
Ten slotte moet worden opgemerkt dat in de meeste gevallen de agressor 
bekend was: het was een kennis of zelfs een vriend. Het is belangrijk op 
te merken dat deze studie dateert van vóór de #MeToo-beweging, die 
gepaard ging met een vrij aanzienlijke bevrijding van de meningsuiting 
voor slachtoffers van seksueel geweld, wat een aanzienlijke impact zou 
kunnen hebben op de resultaten van een nieuwe grootschalige studie in 
Brussel.
Wat de impact van de COVID-19-crisis op de prevalentie van seksueel 
geweld in Brussel betreft, is het nog te vroeg om conclusies te trekken, 
aangezien er zeer weinig cijfers beschikbaar zijn en de schaarse gege-
vens die we wel hebben, in dit stadium onvolledig zijn.
Dit gezegd zijnde, wijst een overzicht van de  beschikbare politiële crimi-
naliteitsstatistieken voor de eerste twee kwartalen van 2020 - 324 steeds 
geconcentreerd in één tabel - op ten minste drie tendensen die 
we van nabij moeten volgen om te zien of zij zich aan het 
einde van het volledige jaar consolideren:
Tabel 5 - Seksueel geweld in Brussel in 2020 (Kw 1 en Kw2).

Doelgroep/type 
seksueel geweld Plaats van geweld Geval % 2019

Onbekende Openbare ruimte 29 40 % 87 %

In een bijeenkomst 
(groepsverkrachting) Onbepaald 20 28 % 6 %

Partner Privéruimte 2 3 % 2 %

Bloedverwanten in 
neergaande lijn Privéruimte 20 28 % 5 %

Ander familielid Privéruimte 1 1 % 1 %

TOTAAL 790 100 % 100 %

Bron: Politiële criminaliteitsstatistieken

322 Mathieu, Nicole-Claude (1985). op. cit., p.228.
323 Ibidem, p.225
324 Federale politie, «Politiële criminaliteitsstatistieken, Op.cit.
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Het zal geen verbazing wekken dat seksueel geweld in de openbare 
ruimte drastisch daalde (van 87% tot 40%), maar groepsverkrachting en 
seksueel geweld tegen familieleden in neergaande lijn (en waarschijnlijk 
meer specifiek kinderen) stegen van 6% tot 28% voor groepsverkrachting 
en van 5% tot 28% voor seksueel geweld tegen familieleden in neergaan-
de lijn.
De lockdown en de vele verbodsbepalingen, alsmede de toename van po-
litiepatrouilles om deze maatregelen te handhaven, verklaren gemakkelijk 
waarom het seksueel geweld in de openbare ruimte met meer dan de helft 
is gedaald. Omgekeerd verklaart de toename van de tijd die alle gezinsle-
den thuis doorbrengen - tussen het wijdverbreide gebruik van telewerken 
en de sluiting van scholen - meer dan waarschijnlijk de toename van het 
aantal seksuele aanrandingen tegen familieleden in neergaande lijn. Ten 
slotte kan de toename van het aantal groepsverkrachtingen waarschijnlijk 
- althans gedeeltelijk - worden verklaard door de «lockdownfeestjes», die 
voor sommige vrouwen een valstrik bleken te zijn, omdat ze gekneld za-
ten tussen de ongewenste avances van verschillende mannen, de avond-
klok, het schuldgevoel dat zij zich niet aan de lockdownmaatregelen had-
den gehouden en daarom angst hebben om de politie te contacteren.325

Er zij op gewezen dat deze stijgingen zich ook in andere landen hebben 
voorgedaan326 en bijzonder dramatisch waren voor de meer kwetsbare 
vrouwen327, wat erop wijst dat het hier niet om vluchtige trends gaat, maar 
om sterke effecten van de pandemie en waarschijnlijk meer specifiek van 
de daarmee samenhangende lockdownmaatregelen.
Tot slot nog een laatste feit dat niet verontrustender kan zijn: 100% van 
het seksueel geweld328 dat tijdens de eerste golf van de crisis aan de 
Brusselse autoriteiten werd gemeld, werd gepleegd door mannen. Deze 
kwestie, die niet in verband kan worden gebracht met vermeende «oncon-

325 RTBF, «Les agressions sexuelles se poursuivent pendant le couvre-feu».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/
detail_les-agressions-sexuelles-se-poursuivent-pendant-le-couvre-feu?id=10651578

326 Irishtimes, “COVID-19 : Reports of rape and child sex abuse rise sharply during pandemic”.
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/
covid-19-reports-of-rape-and-child-sex-abuse-rise-sharply-during-pandemic-1.4308307

327 ChronicleLive, “Shocking rise in sexual violence during lockdown reported by vulnerable 
women in the North-East”.
https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/
sexual-violence-rise-coronavirus-lockdown-19174306

328 Federale politie, «Politiële criminaliteitsstatistieken, Op.cit.

troleerbare mannelijke seksuele impulsen», moet verder worden onder-
zocht, aangezien de wetenschappelijke literatuur over psychocriminologie 
en seksuele misdrijven in dit verband duidelijk is: «de seksuele daad heeft 
betrekking op andere zaken dan seksuele bevrediging en [beantwoordt] 
aan motivaties zoals woede, macht en sadisme. Het doel van de dader 
zou zijn om volledige controle, macht en dominantie over het slachtoffer te 
krijgen...In gevallen van brute geweldpleging is het doel om het slachtoffer 
te kwetsen, te vernederen en te vernietigen. ...] Verkrachting wordt gezien 
als een test van hun seksuele bekwaamheid en een geruststelling van 
hun mannelijkheid (die als zwak wordt aangevoeld) door gevoelens van 
dominantie en superioriteit»329.. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal 
alles in het werk moeten stellen om deze mannen te begeleiden wier man-
nelijkheid zo zwak - of toxisch330 om een meer mainstream term te gebrui-
ken - is dat ze ertoe aangezet zijn seksuele misdrijven te plegen, ondanks 
de gezondheidsrisico’s en het bijzonder angstwekkende klimaat van de 
eerste golf, wat iets zegt over de mate van vastberadenheid, agressiviteit 
en geweld van deze mensen tegenover vrouwen.

Partnergeweld
In de eerste maanden van de pandemie kwam de aanzienlijke kostprijs 
van de lockdown voor vrouwen aan het licht: grotere blootstelling aan 
huiselijk geweld met weinig mogelijkheden om eraan te ontsnappen. In 

329 Born, Michel en Glowacz (2017). Psychologie de la délinquance, De Boeck Supérieur: 
Louvain-La-neuve .p.339.

330 Voor meer details, zie de artikelenreeks «Déconstruire les masculinités toxiques» van het 
project Les Grenades-RTBF:

 RTBF, «Sois fort, ne pleure pas»
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/
detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-sois-fort-ne-pleure-pas?id=10542995

 RTBF, «Je suis un monstre qui vous parle»
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/
detail_deconstruire-les-masculinites-2-4-je-suis-un-monstre-qui-vous-parle?id=10546575

 RTBF, «On ne nait pas homme, on le devient»
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-3-4-
on-ne-nait-pas-homme-on-le-devient?id=10551329

 RTBF, «Le sexe et le mâle».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/
detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-4-4-le-sexe-et-le-male?id=10555815
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https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_les-agressions-sexuelles-se-poursuivent-pendant-le-couvre-feu?id=10651578
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_les-agressions-sexuelles-se-poursuivent-pendant-le-couvre-feu?id=10651578
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/covid-19-reports-of-rape-and-child-sex-abuse-rise-sharply-during-pandemic-1.4308307
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/covid-19-reports-of-rape-and-child-sex-abuse-rise-sharply-during-pandemic-1.4308307
https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/sexual-violence-rise-coronavirus-lockdown-19174306
https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/sexual-violence-rise-coronavirus-lockdown-19174306
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-sois-fort-ne-pleure-pas?id=10542995
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-sois-fort-ne-pleure-pas?id=10542995
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-2-4-je-suis-un-monstre-qui-vous-parle?id=10546575
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-2-4-je-suis-un-monstre-qui-vous-parle?id=10546575
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-3-4-on-ne-nait-pas-homme-on-le-devient?id=10551329
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-3-4-on-ne-nait-pas-homme-on-le-devient?id=10551329
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-4-4-le-sexe-et-le-male?id=10555815
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-4-4-le-sexe-et-le-male?id=10555815
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het 331ene land na het andere332 bleek uit de statistieken dat het geweld te-
gen vrouwen binnen hun relatie toeneemt. En België is daar helaas geen 
uitzondering op333.
Alvorens verder in te gaan op de correlatie tussen de COVID-19-crisis en 
partnergeweld, is het nuttig eerst de contouren ervan te bepalen. Sinds 15 
jaar heeft België een duidelijke definitie: geweld tussen partners is   «een 
geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van een van de part-
ners of ex-partners die erop gericht zijn de ander te controleren en te do-
mineren. […] Dit geweld treft niet alleen het slachtoffer, maar ook andere 
gezinsleden, waaronder kinderen. […] Het blijkt dat de overgrote meerder-
heid van de daders van dergelijk geweld mannen zijn en de slachtoffers 
vrouwen. Geweld in intieme relaties is de manifestatie, in de privé-sfeer, 
van de ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen die 
in onze samenleving nog steeds bestaan»334. Aangezien partnergeweld 
naar gelang van de omstandigheden als een wanbedrijf of een misdaad 
wordt beschouwd, wordt het in theorie door de Belgische wet streng be-
straft, 335ook al is de toepassing ervan in de praktijk verre van ideaal336. 
Bovendien is geweld tussen partners, in tegenstelling tot wat vaak wordt 
gedacht, niet beperkt tot fysiek geweld, maar omvat het vele andere soor-
ten uitingen zoals psychologisch, moreel, verbaal, seksueel, economisch 
of administratief geweld. Ten slotte moet worden opgemerkt dat geweld 
tussen partners verschilt van het conflict omdat in het laatste geval beide 
partners gelijkwaardige machtsposities innemen.

331 Sixth tone- Fresh voices from today’s China, “Domestic Violence Cases surge during 
COVID-19 Epidemic”.
http://www.sixthtone.com/news/1005253/
domestic-violence-cases-surge-during-covid-19-epidemic

332 Magazine Axelle, Femmes italiennes confinées au temps du coronavirus: «L’urgence a amplifié 
les inégalités et les oppressions», maart 2020, n°227, web.
https://www.axellemag.be/femmes-italiennes-confinees-coronavirus-inegalites-oppressions/

333 Le Soir, «Coronavirus : un couple sur trois confronté à de la violence pendant le lockdown».
https://plus.lesoir.be/353897/article/2021-02-09/
coronavirus-un-couple-sur-trois-confronte-la-violence-pendant-le-lockdown

334 S-Law, «La violence conjugale en Belgique»
https://www.s-law.be/fr/news/la-violence-conjugale-en-belgique

335 FOD Veiligheid en Preventie, «Partnergeweld».
https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/geweld/partnergeweld

336 Bernard, Diane en Harmel Chloé (2020). Op.cit. (afdeling II.7- Straf- en penitentiair recht)

Wat de officiële cijfers betreft, wordt partnergeweld goed gemonitord. De 
hierboven genoemde politiële criminaliteitsstatistieken 337 geven ons een 
goed overzicht van bijna al deze vormen van geweld:

Tabel 6 - Partnergeweld in Brussel in 2019.

    

Doelgroep/type seksueel geweld Geval %

Fysiek geweld 2402 65 %

Seksueel geweld 17 0,4 %

Psychologisch geweld 1175 3 % 

Economisch geweld 84 28 %

TOTAAL 3678 100 %
        

Bron: Politiële criminaliteitsstatistieken.

Zoals blijkt, werden in 2019 3678 gevallen van geweld gemeld bij de Brus-
selse politie, waarvan 65% voor fysiek geweld, 28% voor economisch ge-
weld, 3% voor psychologisch geweld, gevolgd door minder dan 1% voor 
seksueel geweld. Ook hier is het belangrijk een onderscheid te maken 
tussen het aantal gemelde gevallen en het aantal werkelijke gevallen. 
Het is namelijk bijzonder moeilijk een klacht in te dienen tegen de part-
ner, en wel om ten minste twee belangrijke redenen: enerzijds kunnen 
de emotionele banden die de slachtoffers binden met de dader en/of met 
hun eventuele kinderen leiden tot diepe loyaliteitsconflicten, waardoor de 
slachtoffers in een ambivalente positie terechtkomen; anderzijds gaat het 
melden van een gewelddaad bij de politie gepaard met een ernstig risico 
op represailles die nog gewelddadiger zijn dan de aanvankelijke agressie.
Gezien de omvang van het fenomeen van het zogenaamde intra-familiaal 
geweld tijdens de pandemie, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
zich over deze kwestie gebogen: de Brusselse dienst voor Preventie en 
Veiligheid (bps-bpv) heeft een grondige analyse gemaakt van dit geweld 
tijdens de eerste lockdownperiode door de cijfers met betrekking tot de 
periode van [16/03/2020 tot 17/05/2020] te vergelijken met het gemid-

337 Federale politie, «Politiële criminaliteitsstatistieken, Op.cit.
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delde van de twee zelfde periodes in 2018 en 2019338. Hier zijn een paar 
interessante feiten.
Zo is er een daling van alle bij de politie gemelde incidenten, alle cate-
gorieën samen, met uitzondering van de categorie «familiegeschil», die 
betrekking heeft op incidenten rond spanningen binnen gezinnen, maar 
zonder dat er sprake is van slagen of andere strafrechtelijke kwalificaties. 
Voor de categorie «slagen en verwondingen aan echtgenoten» zijn er op-
merkelijke verschillen naar gelang van de politiezone: PZ 5342 (Ukkel, 
Watermaal-Bosvoorde, Oudergem) en PZ 5343 (Montgomery: Etterbeek, 
Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe) registreren als enige 
een stijging (respectievelijk +29,8 % en +9,9 %), terwijl andere zones een 
drastische daling van het aantal gevallen kennen: -30,4% voor PZ Brus-
sel-Noord 5344 (Evere, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek) en -19,1% 
voor PZ Brussel-West (Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Jette, Gansho-
ren en Sint-Agatha-Berchem).
Van alle incidenten van huiselijk geweld die in het BHG worden gemeld, 
is 75% van de slachtoffers vrouw. Wanneer we ons daarentegen concen-
treren op de categorie geweld tegen minderjarigen, zien we een over-
vertegenwoordiging van jongens (van een derde tot twee derde van de 
minderjarige slachtoffers, afhankelijk van de politiezone in kwestie).
Wat partnergeweld betreft, levert de luisterlijn «Ligne Écoute violences 
conjugales» nog andere interessante gegevens op: het gemiddelde aan-
tal oproepen per dag verdrievoudigde tijdens de lockdown. Hoewel dit niet 
betekent dat het aantal gevallen van geweld is verdrievoudigd, aangezien 
deze oproepen kunnen zijn gedaan door bezorgde familieleden of al dan 
niet professionele personen die hulp willen bieden, is het niettemin dui-
delijk dat 92% van de situaties van zogenaamd huiselijk geweld vrouwen 
betrof.
Bovendien is het probleem van partnergeweld onlosmakelijk verbonden 
met dat van de huisvesting, een sector die wordt gekenmerkt door structu-
rele verzadiging. Bij het begin van de lockdown ontvingen de opvangdien-
sten zeer weinig nieuwe aanvragen, maar deze explodeerden letterlijk in 
april, met een stijging van +253% van de aanvragen voor het «Centre de 
prévention des violences conjugales et familiales» (centrum voor de pre-

338 Bps-bpv.brussels (2020, juni). «Intrafamiliaal Geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
tijdens de lockdownperiode», Brussel Preventie en Veiligheid, Focus van het Observatorium, 
nr.1: Brussel.

ventie van huiselijk geweld - een van de grootste structuren in Brussel), 
en begonnen vervolgens in mei te dalen, maar bleven evenwel op een 
hoger niveau dan vóór de crisis.
Bovendien herinnert de Brusselse Dienst voor Preventie en Veiligheid 
(bps-bpv) eraan dat geweld tussen partners in de eerste plaats een ge-
ndergerelateerd geweld is: enerzijds zijn de slachtoffers hoofdzakelijk en 
onevenredig veel vrouwen (tussen 75% en 92%, afhankelijk van het ka-
naal waarlangs de feiten worden gerapporteerd) en anderzijds is de over-
grote meerderheid van de geweldplegers man (90% van de daders was 
man, alle kanalen samengenomen)
Er zij op gewezen dat de lockdown ook van invloed lijkt te zijn geweest op 
de feminicide , d.w.z. de moord op vrouwen vanwege hun vrouw-zijn. Tot 
op heden zijn er geen officiële cijfers, maar een burgerinitiatief - «STOP 
féminicide» - heeft een telling uitgevoerd op basis van artikelen in de pers: 
daaruit blijkt dat elke maand 2 tot 3 Belgische vrouwen door hun part-
ner worden vermoord339. Volgens de speciale site is het aantal vrouwen-
moorden tussen 2019 en 2020 stabiel gebleven (namelijk 24 moorden 
op vrouwen door hun (ex-)echtgenoot), maar begint het in 2021 weer te 
stijgen: op 25 februari 2021 waren er al 7 vrouwen omgebracht door hun 
echtgenoot of ex-echtgenoot, wat verhoudingsgewijs meer is dan in de 
afgelopen jaren in dezelfde periode. De evolutie van deze cijfers moet 
daarom op de voet worden gevolgd om te zien of de opwaartse trend zich 
de rest van het jaar voortzet.
Ten slotte moet worden opgemerkt dat dit partnergeweld de neiging heeft 
zich voort te zetten in digitale ruimten. Hoewel er voor ons land geen cij-
fers beschikbaar zijn, blijkt uit Franse 340 gegevens dat 9 van de 10 slacht-
offers van zogenaamd huiselijk geweld het slachtoffer zijn geworden van 
cybergeweld door hun (ex-)partner (ongepaste contacten, beledigingen, 
bedreigingen of manipulatie van uitwisselingen betreffende kinderen).
In dit digitale tijdperk en met het uitbreken van een crisis die heeft geleid 
tot de plotselinge veralgemening van nieuwe digitale praktijken, moet ook 
cybergeweld tegen vrouwen de aandacht hebben van de autoriteiten.

339 Maandelijks gemiddelde gebaseerd op de cijfers van de blog «Stop féminicide» op basis van 
persartikelen uit 2017, 2018, 2019 en 2021.  http://stopfeminicide.blogspot.com 

340 #Stopcybersexisme, «Les chiffes des cyberviolences conjugales».
https://www.stop-cybersexisme.com/les-chiffres-des-cyberviolences-conjugales
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Het specifieke geval van geweld tegen vrouwen in 
een migrantencontext 
Gendergerelateerd geweld maakt altijd deel uit van dezelfde dynamiek 
van overheersing tegen vrouwen in een bredere context die mannen - en 
meer in het algemeen het mannelijke - in het centrum van de reële of sym-
bolische macht plaatst. Soms wordt diezelfde dynamiek van overheersing 
nog versterkt door bijzondere contexten, zoals geweld in de context van 
migratie. 
In het algemeen worden in dit verband drie belangrijke verschijnselen ge-
noemd:  
• enerzijds «gedwongen huwelijken»341, die bestaan uit een verbintenis 

waarbij ten minste een van de twee personen zijn of haar instemming 
niet heeft gegeven of onder fysieke en/of morele dwang heeft gege-
ven; 

• anderzijds, «eergerelateerd geweld», 342 dat een reeks gewelddadig-
heden omvat, tot en met moord, die door leden van een familie en/
of gemeenschap worden gepleegd ter bescherming of herstel van de 
eer van de groep die door een van haar leden zou zijn aangetast;

• En ten slotte «genitale verminking van de vrouw», dat is de gehele of 
gedeeltelijke verwijdering van de vrouwelijke geslachtsorganen zon-
der therapeutisch oogmerk.343

Volgens de cijfers in een persdossier over geweld in de context van mi-
gratie344, die gebaseerd zijn op een compilatie van gegevens door het In-
stituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, waren er tussen 2013 
en 2019 110 gevallen van gedwongen huwelijken en 300 gevallen van 
eergerelateerd geweld in België (en respectievelijk 6 en 5 in Brussel), wat 
erg weinig is. 
Nogmaals, de gerapporteerde gevallen zijn niet significant voor de wer-
kelijke gevallen, zij worden beschouwd als het topje van de ijsberg en de 

341 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Gedwongen huwelijk.
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/geweld/gedwongen_huwelijk

342 Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Eergerelateerd geweld
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/geweld/eergerelateerd_geweld

343 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en GAMS België  (2011). 
Vrouwelijke Genitale Verminking: Handleiding voor de betrokken beroepssectoren: Brussel.

344 RTBF, «Mariages forcés et violences intrafamiliales un phénomène masqué».
https://www.rtbf.be/info/societe/
detail_mariages-forces-et-violences-liees-a-l-honneur-un-phenomene-masque?id=10682911

werkelijkheid zou heel anders zijn. Bij gebrek aan een meer gedetailleer-
de analyse van het verschijnsel is het helaas niet mogelijk een vaststel-
ling te doen of de mogelijke invloed van COVID-19 op dit verschijnsel te 
meten. Er zij evenwel op gewezen dat de VZW «Violences et mariages 
forcés» een stijging van het aantal hulpoproepen tussen de eerste en de 
tweede lockdown heeft vastgesteld (1 oproep bij het begin van de crisis 
tegenover 8 tijdens de 2e golf van de pandemie)345.
De gegevens over genitale verminking zijn helaas zeer oud en dateren 
van bijna 10 jaar geleden (2012) : 
Op dat moment telde België 13.112 vrouwen die een excisie hadden on-
dergaan en meer dan 4.000 die er dankzij de bestaande mechanismen 
voor vrouwenbescherming aan waren ontsnapt346.
Helaas hebben we geen gegevens gevonden over het effect van CO-
VID-19 op eergerelateerd geweld of genitale verminking van vrouwen.
We moeten echter opmerken dat de behandeling van problematieken die 
zich in een migratiecontext voordoen vaak gepaard gaat met etnocen-
trische vooroordelen en/of vooroordelen over de betrokken bevolkings-
groepen, hetgeen kan leiden tot een zekere culturalisering van deze pro-
blematieken. Net als de FOD, die waarschuwt voor de bevooroordeelde 
effecten van de culturalisering van straatintimidatie347, kunnen wij niet 
anders dan wijzen op het universele karakter van geweld tegen vrouwen: 
de logica van geweld en het weer in het gareel brengen van vrouwen die 
als afwijkend van de norm worden beschouwd, vormen de basis voor de 
mannelijke dominantie en komen tot op de dag van vandaag voor in alle, 
of bijna alle, bekende menselijke samenlevingen.

345 Ibidem.
346 IBZ-Veiligheid en Preventie, «Eergerelateerd geweld»

https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/geweld/eergerelateerd-geweld
347 Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (2020), Op.cit,p.31.
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Het specifieke geval van geweld tegen de 
LGBTQIA+-gemeenschap
Het is belangrijk te kijken naar het geweld dat leden van de LGBT-
QIA+-gemeenschap348 ondervinden als gevolg van discriminatie op grond 
van geslacht en/of seksuele geaardheid, criteria die beide beschermd349 
zijn door de Belgische wet. Sinds het begin van de crisis behoren deze 
bevolkingsgroepen tot diegene die het meest onzichtbaar zijn gemaakt: er 
zal bijna geen aandacht aan hen zijn besteed, we weten niet wat er met 
de Belgen en Brusselaars van de LGBTQIA+-gemeenschap is gebeurd, 
er zijn geen officiële cijfers of studies beschikbaar.
De crisis is echter niet zonder gevolgen gebleven voor deze bevolkings-
groepen, als we de noodkreten van de verenigingen op het terrein mogen 
geloven. Zo meldt het Rainbow housde, een koepel van verenigingen uit 
de gemeenschap, waar hun publiek aan blootgesteld 350 351wordt:
• Toenemende stereotypen en discriminatie van deze groep met voor 

hen ernstige economische gevolgen;
• Verergering van het stressniveau bij mensen die leven met gezinsle-

den die vijandig staan tegenover de gemeenschap en risico op ge-
weld;

• Toenemend wantrouwen en discriminatie in de gezondheidszorg, 
waarbij LGBTQIA+-personen te maken krijgen met ernstige stereoty-
pen over hun gezondheid en nog steeds worden gezien als vectoren 
voor ziekteoverdracht;

• Verslechtering van de levensomstandigheden van mensen met een 
migratieachtergrond, vooral wanneer zij administratief niet in orde zijn 
(mensen zonder papieren).

Sommige van deze tendensen, zoals de verergering van huiselijk geweld 

348 Lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer, intersekse, aseksueel enzovoort. Voor een 
snelle semantische contextualisering en een lexicon van de meest gebruikte termen op dit 
gebied, zie :

 RTBF, «LGBTQIA+ : pourquoi le choix des mots est important dans les médias».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/
detail_lgbtqia-pourquoi-le-choix-des-mots-est-important-dans-les-medias?id=10696321

349 UNIA, «De 19 discriminatiegronden».
https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/de-19-discriminatiegronden

350 Rainbow house. “COVID-19 : geen quarantaine voor LGBTQI-fobie”.
http://rainbowhouse.be/nl/article/idahobit2020-2/

351 Rainbow house. «Covid-19 en de impact op migranten (Europees project Equalcity).»
http://rainbowhouse.be/nl/article/covid-19-en-de-impact-op-migranten/

of 352de aanzienlijke economische gevolgen van de terugkeer van bepaal-
de vormen van discriminatie, 353doen zich voor in het buitenland, wat wijst 
op de aanwezigheid van effecten die inherent zijn aan de crisis en die van 
zeer nabij moeten worden gevolgd.

Gezondheid

Fysieke gezondheid
Wat de gezondheid betreft, is er geen gelijkheid tussen mannen en vrou-
wen: er zijn aanzienlijke verschillen tussen vrouwen en mannen om fysio-
logische, milieu- en epigenetische redenen. In het algemeen is gebleken 
dat vrouwen een betere lichamelijke gezondheid hebben dan mannen 
354vanwege een gezondere levenshouding, regelmatiger medisch bezoek, 
een socialisatie die hen enerzijds heeft geconditioneerd om voor anderen 
en zichzelf te zorgen (care) en, anderzijds, om hulp te durven vragen, 
en ten slotte vanwege een biologische hormonale en immunitaire aanleg 
die als beschermende factoren werken355. Omgekeerd hebben mannen 
bepaalde overkwetsbaarheden, een minder gezonde levensstijl (overge-
wicht, zwaarlijvigheid, roken356) en gaan ze minder en later dan vrouwen 
naar een dokter357.
Naast geslacht zijn er nog andere factoren die het gezondheidsbeeld be-
moeilijken. De uitoefening van het beroep van sekswerker door mannen 
gaat dus gepaard met slechtere medische zorg vanwege de stereotypen 

352 Le Monde, «LGBT et violences familiales pendant le confinement, il faut agir maintenant».
 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/08/lgbt-et-violences-familiales-pendant-le-confinement-

il-faut-agir-maintenant_6039032_3232.html
353 The journalist’s Resource, “The impact of COVID-19 on LGBTQ communities : A research 

roundup”.
https://journalistsresource.org/home/covid-19-lgbtq-research/

354 Aliaga, Christel (2002). Les femmes plus attentives à leur santé que les hommes, Insee, nr. 
869,1-2.

355 Salle, Muriel en Vidal, Catherine (2017). Femmes et santé, encore une affaire d’hommes? 
Penser la santé au prisme du sexe et du genre, Belin: Parijs.

356 Tabacstop BE, «Tabak : verschillen bij mannen en vrouwen».
https://www.tabakstop.be/nieuws/tabak-verschillen-bij-mannen-en-vrouwen

357 World Health Organization, Région Office for Europe, “Men’s health and well-being in the WHO 
European Region”. https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/
mens-health
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die voor deze groep zwaar wegen358. Omdat zij weten dat zij gediscrimi-
neerd worden, zijn deze mannen - die wegens hun beroepsactiviteit een 
groter risico lopen bepaalde infecties op te lopen - geneigd het contact 
met de medische instelling zo lang mogelijk uit te stellen, hetgeen helaas 
leidt tot een opeenstapeling van verschillende en meervoudige kwets-
baarheden op het gebied van de gezondheid359. 
Bovendien is de herkomst van de mensen een centrale factor die bepaalt 
of zij al dan niet toegang hebben tot kwalitatieve medische zorg. Talrijke 
studies360 361 362 hebben het bestaan vastgesteld en/of bevestigd van een 
zogenaamd mediterraan syndroom, dat David Le Breton, een socioloog 
gespecialiseerd in volksgezondheid, omschrijft als «de fantasie dat medi-
terrane mensen minder weerbaar zijn». Het is een ironische manier om 
een bevolking te bespotten terwijl er zoveel verschillende reacties op pijn 
zijn»363. In Brussel heeft een vereniging die vrouwen steunt zich 364over 
dit probleem gebogen: zij bevestigt het bestaan van als racistisch te kwa-
lificeren vooroordelen bij de behandeling van mediterrane en/of zwarte 
vrouwen, die worden beschouwd als lichamelijk meer bestand tegen pijn 
en als buitensporig in hun uitingen daarvan. Als we weten dat 1/5 van de 
bevolking in België van niet-Belgische origine is en meer dan 1/3 in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest365, kunnen we de autoriteiten die belast 
zijn met volksgezondheid alleen maar aanraden om dit probleem zeer 
ernstig te nemen en een monitoring en een diepgaande studie van het 
mediterrane syndroom op te zetten, temeer daar de gevallen legio zijn366 

358 Alias vzw, «Kenmerken en kwetsbaarheidsfactoren». 
http://www.alias-bru.be/mannelijke-prostitutie/kenmerken-en-kwetsbaarheidsfacturen/?lang=nl

359 Ibidem.
360 Durieux-Paillard, Sophie en Eytan, Ariel (2007). Du syndrome méditerranéen à la balkanisation 

des diagnostics: l’art difficile de la neutralité en médecine, Rev Med Suisse, volume 3, 2601.
361 Durieux-Paillard, Sophie et Loutan, Louis. (2005). Diversité culturelle et stéréotypes : la 

pratique médicale est aussi concernée, Rev Med Suisse, volume 1, 2208.
362 Cognet, Martine (2017) Du traitement différentiel à la discrimination raciste dans les pratiques 

cliniques, Cahier de la LCD, 2017/3, n°5, pp 25-42.
363 Le Breton, David (2010).Expériences de la douleur, Métailié: Parijs.
364 Femmes Prévoyantes socialistes (2018). Le syndrome méditerranéen ou quand les préjugés 

tuent: Brussel.
365 Statbel, «Nieuwe statistiek over diversiteit naar herkomst in België».

https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/nieuwe-statistiek-over-diversiteit-naar-herkomst-belgie
366 RTBF, «Accueil à l’hôpital sur fond de racisme ? une femme témoigne à Bruxelles».

https://www.rtbf.be/info/societe/
detail_accueil-a-l-hopital-sur-fond-de-racisme-une-femme-temoigne-a-bruxelles?id=10593889

367 en sommige ervan zelfs een tragische afloop kennen368.
Bovendien had de COVID-19-crisis een sterk gendereffect. De eerste 
opvallende bevinding heeft betrekking op de mate van blootstelling aan 
het virus. Zoals we eerder hebben gezien, bevonden vrouwen zich ook 
in de voorste gelederen van de besmetting als gevolg van hun grotere 
concentratie in essentiële beroepen (gezondheidszorg, schoonmaak, 
grootschalige distributie, onderwijs, enz.) en het ontbreken van voldoen-
de bescherming aan het begin van de epidemie369. Zij lijken echter een 
zekere weerstand tegen het virus 370 te hebben en melden minder ern-
stige vormen van de ziekte. Omgekeerd lijken mannen een groter risi-
co te lopen om aan het coronavirus te sterven371 en deze trend lijkt zich 
wereldwijd voor te doen. Sommige internationale studies wijzen zelfs op 
een verdubbeling372 van het oversterftecijfer bij mannen, wat kan worden 
verklaard door zowel biologische factoren (kwetsbaarheid, comorbiditeit, 
enz.) als omgevingsfactoren (mate waarin preventiemaatregelen worden 
nageleefd, frequentie van risicogedrag, enz.) 
Daar komt nog eens de aard bij van de beroepen die zij uitoefenen: we 
zien structureel veel massalere en frequentere effecten van de tracking 
voor vrouwen, omdat hun beroepen grotendeels in een gezondheidszor-
gomgeving worden uitgeoefend, alsook een vroegtijdige behandeling in 
geval van besmetting. Ook al zijn er geen Belgische gegevens - en a 
fortiori geen Brusselse gegevens - over sterfgevallen naargelang van het 
beroep, toch blijkt uit officiële internationale gegevens dat mensen die in 
eerstelijnsberoepen werken, een groter risico lopen om als gevolg van het 
coronavirus te overlijden (beroepen in de zorg voor vrouwen; beroepen 

367 L’OBS, «Elle en fait des tonnes»: à l’hôpital, le cliché raciste du «syndrome méditerranéen».
https://www.nouvelobs.com/sante/20180524.OBS7155/elle-en-fait-des-tonnes-a-l-hopital-le-
cliche-raciste-du-syndrome-mediterraneen.html

368 RTBF, «Naomi Musenge et le syndrome méditerranéen»
https://www.rtbf.be/info/article/
detail_naomi-musenge-et-le-syndrome-mediterraneen-safia-kessas?id=9918067

369 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2020).op.cit.
370 Chen,Nanshan, Zhou,Min, Dong, Xuan, Qu, Jieming, Gong, Fengyun, Han, Yang, Qiu, Yang, 

Wang, Jingli, Liu, Ying, Wei, Yuan, Xia, Jia’an, Yu, Ting, Zhang, Xinxin en Zhang, Li (2020). 
Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia 
in Wuhan, China: a descriptive study, The Lancet, Volume 395, issue 10223,pp507-513.

371 Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes (2020), op.cit.
372 Jin, Jai-Min, Bai Peng, He Wei, Wu Fei, Liu Xiao-Fang Liu, Han De-Min, Liu Shi en Yang Jin-

Kui (2020) Gender Differences in Patients With COVID-19: Focus on Severity and Mortality.
Front. Public Health8:152. 
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in de beveiliging, de bouw en het vervoer in ruime zin voor mannen)373. 
In België stellen wij een ongelijke bescherming van de beroepsgroepen 
vast: het coronavirus werd niet van meet af aan beschouwd als een be-
roepsziekte voor bepaalde beroepen die er sterk aan zijn blootgesteld374.
Bovendien gaat deze niet aflatende epidemie, naarmate de tijd verstrijkt, 
gepaard met toenemende fysiologische problemen. Volgens een studie 
van de VUB en het Brugmannziekenhuis hebben de Belgen steeds meer 
last van slaapstoornissen: vóór de pandemie had iets minder dan 1 op 
10 mensen slaapstoornissen, tijdens de eerste lockdown klaagden 2 op 
10 mensen over slaapstoornissen en sinds de tweede lockdown slapen 
niet minder dan 3 op 10 mensen slecht, weinig of helemaal niet375, omdat 
de ongerustheid over de situatie en de afwezigheid van gewone sociale 
contacten hen ‘s nachts wakker houden.
Ten slotte zij erop gewezen dat het wijdverbreide gebruik van telewerken 
«waar mogelijk», een fysiologisch effect op de werknemers heeft gehad 
met het verschijnen van een nieuw syndroom: «afstandsmoeheid» of in 
het Engels «Zoom fatigue». De neurologische druk die ontstaat door de 
lange uren voor het beeldscherm, de extra inspanning die nodig is om de 
uitdrukkingen van de mensen achter de schermen te ontcijferen en de 
«digitalisering» van het beroepsleven, het sociale leven en/of het gezins-
leven hebben geleid tot extreme vermoeidheid, stemmingsstoornissen, 
hoofdpijn, oogproblemen, concentratieproblemen en burn-out.376 
Hoewel er geen gegevens zijn over het effect van de pandemie op andere 
ziekten, kan worden gesteld dat de epidemie heeft geleid tot het stellen 
van prioriteiten binnen de gezondheidszorg, waarbij COVID-19-eenheden 
personeel en uitrusting van andere afdelingen hebben weggenomen. Aan 
deze kwestie moet bijzondere aandacht worden besteed met een gender-

373 Office for National Statistics, “Coronavirus (COVID-19) related deaths by occupation, England 
and Wales : deaths registered up to and including 20 April 2020”.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/
causesofdeath/bulletins/coronaviruscovid19relateddeathsbyoccupationenglandandwales/
deathsregistereduptoandincluding20april2020

374 Belgisch observatorium maatschappelijke ongelijkheid, «Le COVID-19 comme maladie 
professionnelle: une inégale protection».
https://inegalites.be/Le-COVID-19-comme-maladie-309

375 Le Soir (2021), Près d’un Belge sur trois dors mal à cause de la pandémie.
https://plus.lesoir.be/359836/article/2021-03-10/
pres-dun-belge-sur-trois-dort-mal-cause-de-la-pandemie

376 Lee, Jena (2020). A neuropsychological exploration of Zoom fatigue, Psychiatric Times, 
Californië.

specifieke insteek om enerzijds de impact te controleren op vrouwen als 
gevolg van hun grotere bestaansonzekerheid, die hen ervan weerhoudt 
zich te laten behandelen, en anderzijds de gevolgen voor de gezondheid 
van mannen, die toch al minder geneigd zijn een arts op te zoeken. Bo-
vendien kunnen we niet om een intersectionele analyse heen, aangezien 
de digitalisering van de zorg die we met de komst van de telegeneeskun-
de hebben meegemaakt, niet zal nalaten al diegenen uit te sluiten die zich 
aan de verkeerde kant van de digitale kloof bevinden.

Geestelijke gezondheid
Wat de geestelijke gezondheid betreft, zijn de gendereffecten aanzienlijk 
omgekeerd377. Volgens een enquête over geestelijke gezondheid die in 
2018 door Sciensano378 werd uitgevoerd, vertonen mannen een grotere 
tevredenheid in termen van algemeen welzijn met, echter, als moeilijk-
heid, een grotere weerstand om hulp te zoeken wanneer ze die nodig 
hebben, vooral omdat ze geen beeld hebben van waar ze die zouden 
kunnen vinden. Omgekeerd zijn vrouwen minder tevreden over hun per-
soonlijk welzijn en wijten zij dit aan een te zware werkbelasting binnen 
hun relatie, gezin en beroep. Deze mentale belasting houdt verband met 
de gendernormen die wij hierboven hebben uiteengezet en die vrouwen 
er specifiek toe verplichten om naast hun beroepsactiviteit ook zorg te 
dragen voor hun kinderen, partners, ouderen en zelfs zieken uit de ken-
nissenkring, wat gewoonlijk de «dubbele dag» wordt genoemd. 
Bovendien lijdt 1 Belg op 10 aan een angst- en/of depressieve stoornis en 
is de prevalentie van deze stoornissen hoger bij vrouwen dan bij mannen, 
en ook bij lager opgeleiden of inwoners van Brussel of Wallonië379

Bovendien blijkt dat zowel vrouwen als mannen zelfmoordgedachten kun-
nen ontwikkelen, maar uit het onderzoek blijkt dat mannen meer risico 
lopen om de daad bij het woord te voegen (72% van de zelfmoorden die 

377 Alter Echos, «La santé mentale inégale avec les femmes».
https://www.alterechos.be/la-sante-mentale-inegale-avec-les-femmes/

378 Sciensano (2018).»Gezondheidsenquête 2018, Geestelijke gezondheid». 
https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/MH_NL_2018.pdf

379 “FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, «Naar een gezond 
België», Geestelijke gezondheid 
https://www.gezondbelgie.be/nl/gezondheidstoestand/geestelijke-gezondheid
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in 2016 in België plaatsvonden, betrof mannen)380.  Ten slotte zij erop 
gewezen dat de geestelijke gezondheid ook afhangt van andere factoren 
dan geslacht, zoals leeftijd, afkomst en seksuele geaardheid, om er maar 
een paar te noemen. Uit Belgische gegevens blijkt dat kinderen van 0 tot 
6 jaar het slechtst behandeld worden op het gebied van psychologische 
en psychiatrische gezondheid381 en dat 1 op de 5 jongeren geestelijke 
gezondheidsproblemen heeft382. Wat herkomst en/of seksuele geaardheid 
betreft, zijn er in België geen gegevens beschikbaar die deze factoren 
systematisch met elkaar in verband brengen bij volksgezondheidsana-
lyses. Uit internationale gegevens blijken alarmerende cijfers: uit Ameri-
kaanse data blijkt bijvoorbeeld dat de LGBTQIA-gemeenschap drie keer 
meer kans heeft om angst- en depressieve stoornissen te ontwikkelen 
en dat de zwarte bevolking 20% meer kans heeft op ernstige geestelijke 
gezondheidsproblemen dan de bevolking in het algemeen383.
De eerste enquêtes over de geestelijke gezondheid van de Belgen tijdens 
de gezondheidscrisis brengen ongelijkheden tussen mannen en vrou-
wen aan het licht. Vrouwen betalen de hoogste prijs en dit houdt recht-
streeks verband met de toename van hun reële en symbolische werklast. 
De «dubbele dag» is een «driedubbele dag» geworden: beroepsleven, 
huishoudelijke en gezinstaken, en de opvoedkundige zorg voor kinderen 
tijdens de lockdown. Vrouwen hebben bijvoorbeeld meer last van depres-
sies (14%) en angsten dan mannen (24% tegenover 16%)384.
Er zij ook gewezen op de gevolgen van de toegenomen geestelijke ver-
moeidheid: volgens een enquête die door een dertigtal onderzoekers van 
de UCL, de USL en het CESEP385 werd uitgevoerd, meldt 41% van de 
vrouwelijke respondenten (tegenover 31% van de mannen) toegenomen 
vermoeidheid als een nieuw probleem van de lockdown. 

380 StatBel (2016). Bevolking: Verwachtingen en sterfte. 
https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/MH_NL_2018.pdf

381 Hoge Gezondheidsraad (2019). Participatie van kinderen en jongeren binnen het domein van 
de geestelijke gezondheidszorg. HGR nr. 9458 

382 RTBF (2019). «Une jeune sur cinq souffre de troubles de la santé mentale: rencontre avec 
un réseau qui leur vient en aide». https://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-jeune-sur-cinq-
souffre-de-troubles-de-la-sante-mentale-rencontre-avec-un-reseau-namurois-qui-leur-vient-en-
aide?id=10335288

383 Anxiety & Depression Association of America, “Diverses communities”.
https://adaa.org/diverse-communities

384 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2020).op.cit.
385 Charles, Julien en Desguin, Samuel (Coord.) (2020). op.cit.

We moeten er evenwel aan herinneren dat de gendernormen ook op 
mannen wegen en hen de vrije uiting van hun emoties en gevoelens ont-
nemen, zodat het niet gemakkelijk is de reële impact van de crisis op 
mannelijke groepen te meten; dit kan gepaard gaan met onderschatting-
seffecten omdat ze bepaalde informatie inhouden die het zelfbeeld van 
deze mannen en hun viriliteit zou kunnen aantasten.
Ten slotte moet aandacht worden besteed aan de jongeren, die aanzien-
lijk kwetsbaarder zijn als gevolg van de COVID-19-crisis en het gebrek 
aan sociale contacten dat daardoor is ontstaan: volgens een ULiège-en-
quête hebben 8 op de 10 jongeren sombere gedachten gehad, 8 op de 10 
hebben gemeld dat ze zich angstiger voelden dan gewoonlijk, en bij 5 van 
hen werd dit bevestigd in de afgenomen psychologische tests (sombere 
stemming, vermoeidheid, demotivatie, apathie)386.Opvallend feit: bijna 1 
op de 10 jongeren heeft sinds het begin van de gezondheidscrisis suï-
cidale en/of zelfmutilerende gedachten of daden gehad. In dit verband 
zien wij een sekse-effect: meisjes hebben significant hogere scores op de 
angstschaal en de depressieschaal omdat zij meer betrokken zijn bij het 
beheer van de emoties van hun dierbaren, waardoor zij meer dan jongens 
worden blootgesteld aan stressfactoren  en/of het leed van anderen. 
Ten slotte stellen wij vast dat er «pandemische uitputting» optreedt, een 
vorm van burn-out die eigen is aan de crisis en verband houdt met de 
explosie van onze leefomgeving, de afwezigheid van uitlaatkleppen en 
het gebrek aan perspectieven, een ontreddering die vooral jongeren treft; 
387en anderzijds het verhoogde risico op decompensatie voor mensen 
die reeds psychiatrische stoornissen hadden, een groep waarin zich veel 
vrouwen bevinden388.

386 RTBF (2020). «Coronavirus et confinement: près de 10% des jeunes ont eu des pensées ou 
gestes suicidaires ou d’automutilation». 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-et-confinement-pres-de-10-des-jeunes-ont-
eu-des-pensees-ou-gestes-suicidaires-ou-d-automutilation?id=10634277

387 RTBF, Coronavirus: «l’»épuisement pandémique» explose en Belgique, surtout chez les 
jeunes» 
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-l-epuisement-
pandemique-explose-en-belgique-surtout-chez-les-jeunes?id=10695492

388 Brooks, Samantha k., Webster Rebecca, K., Smith, Louis, Woodland, Lisa, Wessely, Simon, 
Greenberg, Neil, Rubin, Gideon james (2020). The psychological impact of quarantine and 
how to reduce it : rapid review of the evidence, The lancet – Rapid Review, Volume 395, Issue 
10227, Online.
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De reproductieve en seksuele gezondheid
Als indicator van het moreel welzijn van individuen en paren gaat de sek-
suele gezondheid vaak gebukt onder genderongelijkheden die zwaarder 
wegen voor vrouwen dan voor mannen. In een onderzoek uit 2018 wees 
Sciensano op de toegenomen responsabilisering van vrouwen met be-
trekking tot hun seksuele gezondheid en/of anticonceptie binnen een rela-
tie. In dit verband is de anticonceptiemethode waaraan de voorkeur wordt 
gegeven een uitstekende indicator om deze verschillen waar te nemen: 
de pil komt op de eerste plaats (48%) gevolgd door intra-uteriene hulp-
middelen zoals het spiraaltje (26%), hetgeen betekent dat op nationaal ni-
veau bijna ¾ van de anticonceptie door vrouwen wordt verzorgd met alle 
beperkingen en gevolgen van dien voor hun lichaam en gezondheid389. 
Wat vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) betreft, constateert de Na-
tionale evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking een neerwaartse 
trend van ongeveer 10% tussen 2014 en 2017, 390voornamelijk onder 15- 
en 24-jarigen. Er zij op gewezen dat 1 op de 5 VZA’s wordt uitgevoerd in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Wat de impact van de crisis op de reproductieve en seksuele gezondheid 
betreft, is het niet gemakkelijk om volledige en echt representatieve cijfers 
te vinden over de realiteit inzake intimiteit en contraceptieve gewoonten 
van de Belgen en de Brusselaars, aangezien amoureuze en seksuele ont-
moetingen sterk te lijden hebben gehad onder de lockdownmaatregelen 
en de social distancing.
Op wereldschaal schat het UNFPA, het VN-agentschap dat belast is met sek-
suele en reproductieve gezondheidskwesties, dat de COVID-19 -crisis gevol-
gen heeft gehad voor de contraceptie van de meest bestaansonzekere vrou-
wen, door hen te dwingen voorrang te geven aan andere uitgaven ten nadele 
van hun contraceptie: zo hebben «12 miljoen vrouwen hun contraceptie on-
derbroken, met 1,4 miljoen ongeplande zwangerschappen tot gevolg»391. 

389 Sciensano «Gezondheidsenquête 2018 - Seksuele gezondheid». 
https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/RH_NL_2018.pdf

390 RTBF, «Le nombre d’interruption de grossesses est en baisse en Belgique». 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-nombre-d-interruptions-volontaires-de-grossesse-
est-en-baisse-en-belgique?id=10430008

391 UNFPA, “One year into the pandemic, UNFPA estimates 12 million women have seen 
contraceptive interruptions, leading to 1.4 million unintended pregnancies”.
https://www.unfpa.org/news/
one-year-pandemic-unfpa-estimates-12-million-women-have-seen-contraceptive-interruptions

Aangezien de crisis nog steeds aan de gang is, zijn er nog geen gecon-
solideerde gegevens op Belgisch of Brussels niveau. Niettemin konden 
de Brusselse instanties voor gezinsplanning de belangrijkste tendensen 
in de sector ontwaren392:
• 1500 uren EVRAS-animatie zijn verloren gegaan door de sluiting van 

de scholen, waardoor hele groepen leerlingen in de kou zijn blijven 
staan: zij bleven immers verstoken van onderwijs in het relationele, 
affectieve en seksuele leven, wat bijzonder belangrijk is in deze tijden 
van crisis, waarin de band met de ander wordt aangetast en vooral de 
jongeren hierbij de rekening betalen, zoals we zojuist hebben gezien;

• De activiteit in de centra is met 80% gedaald, wat neerkomt op een 
verlies van 75.000 raadplegingen en onthaaldiensten in de Federatie 
Wallonië-Brussel, omdat de teams op het moment van de heropleving 
niet het volledige volume van de vraag konden opvangen;

• De wachttijden voor consultaties, vooral psychologische, zijn aan-
zienlijk toegenomen, tot 3 maanden; voor de crisis was dat enkele 
weken;

• De toegang tot VZA werd te allen prijze gehandhaafd en de aanvra-
gen konden in de steden worden behandeld. In plattelandsgebieden 
kunnen het gebrek aan buurtcentra voor gezinsplanning en de door 
de crisis bemoeilijkte mobiliteit van invloed zijn geweest op de toe-
gang tot vrijwillige zwangerschapsafbreking.

Aangezien alle crisissen gepaard gingen met een achteruitgang van de 
seksuele en reproductieve rechten van vrouwen, zal Brussel, waar een 
groot deel van de Belgische centra voor gezinsplanning gevestigd zijn, 
waakzamer moeten zijn in het tegengaan van eventuele conservatieve 
reflexen die de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen in Brus-
sel, maar ook van LGBTQIA+-mensen of sekswerkers in de regio, zouden 
belemmeren.

Het bijzondere geval van het zorgpersoneel
De pandemie heeft grote gevolgen gehad voor beroepsbeoefenaars in 
sleutelsectoren, in de eerste plaats voor zorgpersoneel. Omdat ze over-
matig zijn blootgesteld aan het risico om het virus op te lopen, angstig zijn 

392 Le Guide Social, «Coronavirus et santé mentale, les plannings familiaux saturés»
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/article/
coronavirus-et-sante-mentale-les-plannings-familiaux-satures
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bij het idee het virus op hun naasten over te dragen, dagelijks en massaal 
in aanraking komen met de dood, veel meer dan waarop zij waren voor-
bereid, zullen de mensen uit de zorg daar nog lang de (misschien zelfs 
wel onuitwisbare) sporen van dragen. De zorgsector is zeer uitgebreid en 
omvat zowel de medische wereld als alle sectoren die daarrond draaien 
(ziekenwagen, thuishulp of -zorg, wasserij, schoonmaak...). Zoals we eer-
der al zagen, zijn de zorgberoepen overwegend vrouwenberoepen (70 
tot 80%): zowel in Brussel als elders zijn het vrouwen die de zorg voor 
de samenleving op zich nemen. Deze vrouwen worden daarvoor ook gro-
tendeels onderbetaald, aangezien de gezondheidssector nog steeds een 
van de minst gewaardeerde sectoren is. 
Op 9 februari 2021 telde FEDRIS, het federaal agentschap voor beroeps-
risico’s, 16.243 meldingen van mensen die COVID-19 hadden opgelo-
pen, volgens hun bedrijfsarts, van wie 84% vrouwen waren393. Er zij op 
gewezen dat ¾ van de arbeidsongeschiktheden varieerde tussen 2 en 4 
weken en dat in 8 gevallen de betrokkene was overleden als gevolg van 
het coronavirus394.
Bovendien moet erop worden gewezen dat het beroepsrisico niet op de-
zelfde manier werd aangepakt: zo is deze erkenning van COVID-19 als 
beroepsrisico pas in de zomer van 2020 uitgebreid tot andere zogenaam-
de eerstelijnsberoepen, zoals bijvoorbeeld thuishulp, medische zorgin-
stellingen en opvang van personen met een handicap395. Op 9 februari 
2021 waren er al 334 meldingen uit deze sectoren naar FEDRIS gestuurd 
en 2 dossiers betroffen sterfgevallen. 
Noteren we bovendien ook nog de veranderingen in de aard of de om-
vang van het werk van het zorgpersoneel die uiteraard ook een invloed 
hebben gehad op hun algemeen welzijn:
• De arbeidsgeneesheren hebben een dramatische toename van hun 

werkbelasting ondervonden, doordat zij zowel hun basistaken moe-
ten uitvoeren als nieuwe taken moeten verrichten, zoals het afge-
ven van quarantainecertificaten of «het doorverwijzen van bepaalde 
werknemers om een covid-19 test te ondergaan, volgens de door de 

393 Working Group Social Impact Corona Crisis (2021). Op.cit. 
394 Ibidem.
395  FEDRIS (2020). Werknemers uit cruciale en essentiële sectoren besmet met 

covid-19 erkend inzake beroepsziekten. Newsletter juli 2020.
https://www.fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Newsletters/erkenning_van_

covid-19_als_beroepsziekte_voor_werknemers_uit_cruciale_sectoren_1.pdf

bevoegde autoriteiten bepaalde teststrategie»396. 
• Zorgverleensters397 die door hun nabijheid tot de patiënten meer aan 

het virus zijn blootgesteld, zijn dubbel getroffen door de tekorten aan 
materieel, die het gebrek aan financiële middelen en de soms pre-
caire omgeving waarin sommige zorgverleners hun taken moeten 
uitvoeren, aan het licht hebben gebracht als resultaat van de bezui-
nigingen en besparingsmaatregelen die de gezondheidszorg in Bel-
gië hebben getroffen398. Volgens een studie van de verplegingssector 
beschikte 61% van het personeel niet over voldoende uitrusting om 
veilig met COVID-19 om te gaan, een trend die nog meer voelbaar 
was voor verpleegkundigen in de thuiszorg399.

Wat de gezondheid van het zorgpersoneel zelf betreft, moeten nationa-
le en internationale bronnen worden geraadpleegd om een overzicht te 
krijgen van de gezondheidsrisico’s die deze mannen en vrouwen lopen, 
waarvoor de bevolking om 20 uur applaudisseerde:
• de minst gekwalificeerde beroepsbeoefenaren, gevolgd door zorg-

personeel, lopen het grootste risico om aan het coronavirus te ster-
ven400;

• 8,4% van de gezondheidswerkers had tegen mei 2020 antilichamen 
tegen COVID-19 ontwikkeld, dat is «tweemaal zoveel antilichamen 
als de gezonde volwassen bevolking»401;

• Volgens het collectief «De zorg in actie», dat verschillende beroeps-
groepen in de gezondheidszorg of hun omgeving verenigt, hebben 
zorgverleensters te kampen met acute stress door de fysieke onze-
kerheid, de angst voor het virus, angst om het virus over te dragen, 

396   FOD Werkgelegenheid (2021). Versterkte rol van de arbeidsarts 
in de strijd tegen covid-19. https://werk.belgie.be/nl/nieuws/
versterkte-rol-van-de-arbeidsarts-de-strijd-tegen-covid-19 

397  Deze titel werd opzettelijk in de vrouwelijke vorm gezet om symbolisch 
het overweldigende percentage vrouwen weer te geven dat deze functie 
bekleedt (70% in Brussel, 80% in België, zoals we hebben opgemerkt in de 
afdeling «3.3.2. De activiteitssectoren in Brussel».

398  L’Écho, A-t-on trop sabré dans les soins de santé?
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/a-t-on-trop-sabre-dans-les-soins-de-

sante/10217313.html
399  De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (2020). 
400 Office for National Statistics, op. cit.
401 Sciensano 2020. Étude COVID-19 : 8,4% des professionnels de la santé a développé des 

anticorps contre le SARS-Cov 2. 
https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/etude-COVID-19-84-des-professionnels-de-la-sante-a-
developpe-des-anticorps-contre-le-sars-cov-2
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de grote werklast, maar ook het gebrek aan perspectief voor hun sec-
tor402;

• Zorgverleensters hebben te maken met een aanzienlijke toename 
van de werklast, met angst in verband met de besmetting met het 
virus, maar ook met de angst om het virus over te dragen op de 
mensen om hen heen, met ingewikkelde distancing-strategieën voor 
werkneemsters die nog steeds structureel verplicht zijn om de zorg 
voor de kinderen en het huishouden op zich te nemen403;

• Vrouwelijke zorgverleners ervaren onmiskenbaar frustratie over de 
gendereffecten die mannen aan het hoofd van de sector plaatsen, 
terwijl 80% van de sector uit vrouwen bestaat404;

• de stijging met 70% van het kortetermijnverzuim in maart 2020 ten 
opzichte van maart 2019 heeft gewogen op de totale werklast, maar 
was ook een reactie op de grote bezorgdheid van een sector die zich 
in de steek gelaten voelde, zozeer zelfs dat de sector juridische stap-
pen heeft ondernomen tegen de voogdijminister wegens «nalatigheid 
jegens het zorgpersoneel, in het bijzonder de verpleegkundigen, 
maar ook wegens gebrek aan voorzichtigheid en het in gevaar bren-
gen tijdens de COVID-19-crisis»405. 

• Verzorgers, mannen en vrouwen, lopen een verhoogd risico op psy-
chologische decompensatie door de meervoudige trauma’s die ge-
paard gaan met een te grote blootstelling aan de dood406. 

Door het ontbreken van duidelijke statistische gegevens gekoppeld aan 
een grootschalig wetenschappelijk onderzoek is het onmogelijk een pre-
cieze inschatting te maken van de omvang van de schade die de crisis 
onder het personeel in de gezondheidszorg heeft aangericht.

402 Collectif « La santé en Lutte ».
https://lasanteenlutte.org/simpliquer-dans-lsl/#a-propos

403 Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes (2020). op. cit.
404 Ibidem
405 RTBF (2020). « Coronavirus : les fédérations d’infirmiers introduisent un recours contre l’Etat 

belge pour négligence ». 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-les-federations-d-infirmiers-introduisent-un-
recours-contre-l-etat-belge-pour-negligence?id=10522752

406 Brooks, Samantha k. et coll., op. cit.
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Vrouwen en mannen kunnen niet met elkaar worden vergeleken. 
Het was helaas te voorspellen, de ongelijkheden tussen vrouwen en 
mannen zijn toegenomen door de gezondheidscrisis. Daarom bena-
drukt de Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen het be-
lang om de impact van de crisis op vrouwen te meten en specifieke 
acties in het leven te roepen zodat de toestand morgen niet slechter 
is dan vandaag.
De Brusselse bevolking bestaat voor meer dan de helft uit vrouwen, 
en veel meer dan de helft onder hen heeft een diploma hoger onder-
wijs. Brussel heeft hun competenties en specifieke ervaring nodig 
wanneer er moet worden nagedacht en een beslissing moet worden 
genomen over de te bepalen koers waardoor men uit de crisis kan 
geraken en een toekomst voor iedereen kan opbouwen. 
Volgens een verslag van het uiterst gerenommeerde en prestigieuze 
McKinsey Global Institute zou een aanzienlijke verkleining van de 
kloof tussen vrouwen en mannen binnen de actieve bevolking kun-
nen leiden tot een toename van het wereldwijde BBP tot een hoogte 
die nagenoeg vergelijkbaar is met het volume van de Chinese en 
Amerikaanse economieën gecombineerd407. 
Op grond van deze vaststelling blijkt dat de gelijkheid tussen vrou-
wen en mannen centraal moet staan in de post-COVID-relance, zodat 
men echt kans maakt de economische fall-out van de maatschap-
pelijke en gezondheidscrisis af te wenden. Daarbij moeten de pro-
gressieve waarden worden behouden, die in het DNA van onze maat-
schappij verankerd zijn.
De RGVM vestigt de aandacht van de bevoegde autoriteiten op het 
feit dat de hieronder opgesomde aanbevelingen niet kunnen wor-
den beschouwd als individuele en/of à la carte-aanbevelingen, maar 
eerder als een samenhangend geheel, waardoor op transversale, ge-
coördineerde en dus doeltreffende wijze een antwoord kan worden 
geboden op de gendereffecten van de pandemie.

407 McKinsey Global Institute (2015). The power of parity: how advancing women’s equality can 
add $12 trillion to global growth: San Francisco.

Algemene aanbevelingen 

Aanbeveling nr. 1: Een sterk, globaal, transversaal en 
intersectioneel genderbeleid ontwikkelen.
De gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een uitermate transversale 
materie omdat dit raakvlakken heeft met (nagenoeg) alle aspecten van 
onze samenleving, gaande van de hoogste kringen in de politieke wereld 
in het Gewest tot de smalle keuken van een gezin in de Marollen. Voor de 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen in Brussel strijden, is ook aanvaar-
den dat het om een ingewikkelde materie gaat die zich op het kruispunt 
van andere discriminatiefactoren bevindt, zoals bestaansonzekerheid, af-
komst of handicap. Deze factoren bemoeilijken en verergeren de structu-
rele genderongelijkheden waaronder duizenden Brusselaars gebukt gaan 
aanzienlijk, evenals de oplossingen ervoor. Tot slot is de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen bovenal een maatschappelijk project dat in de prak-
tijk wordt omgezet via sterke en dappere politieke daden.

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• De gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de politieke agenda 
zetten als een absolute noodzaak en prioriteit in het licht van de crisis 
en met het oog op de relance. 

• De gelijkheid tussen vrouwen en mannen in alle beleidsmaat-
regelen opnemen, die (zullen) worden genomen om het hoofd te 
bieden aan de crisis en de toename van de bestaansonzekerheid, en 
om de relance te bevorderen.

• Een interministeriële conferentie (IMC) de opdracht geven de ge-
nderimpact van de crisis nauwgezet te monitoren zodat er een 
overleg- en besluitvormingsplatform kan worden gecreëerd met het 
oog op de coördinatie van de te nemen acties, om de door de 
gezondheidscrisis sterk verzwakte gendergelijkheid in stand te 
houden.

• De RGVM (bestaande uit Brusselse sociale partners, universiteiten 
en spelers te velde) structureel betrekken bij de gesprekken en 
bij de beslissingen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal 
nemen gelet op zijn mandaat en uitstekende ervaring inzake ge-
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ndergelijkheid in de verschillende belangrijke sectoren van onze 
maatschappij.  

• De pariteit verzekeren binnen alle besluitvormende instanties en 
deskundigencomités, zowel in de openbare als privésector (profit 
en non-profitsector). 

• Onmiddellijk een grootschalige intersectionele studie uitschrij-
ven over de genderimpact van de COVID-19-crisis in België, om 
een exact beeld te krijgen van de gevolgen voor zowel individuen (op 
het vlak van gezondheid en welzijn, gezinsleven, beroepsleven, enz.) 
als de maatschappij (op het vlak van volksgezondheid, maatschap-
pelijk leven, economie, enz.), en om de in het licht van de crisis en de 
relance te nemen beleidsmaatregelen op relevante wijze te sturen.

• De gendermainstreaming of, met andere woorden, een geïnte-
greerde benadering van de genderdimensie op iedere gewestelijke 
beleidsmaatregel toepassen. 

• De genderbudgeting of, met andere woorden, een systematische 
evaluatie van de gewestelijke budgetten op grond van gender toe-
passen, evenals een uitsplitsing van de begroting die de gende-
rongelijkheden rechtzet, en dit vanaf de begrotingsramingen tot de 
eindstemming van de rekeningen.

• De «Gelijkekansentesten» systematisch kwalitatief evalueren en de 
impact van deze testen op de initiatieven meten408. 

• Met het oog op doeltreffendheid de «Gelijkekansentest» ook toe-
passen op alle relance-initiatieven , en mee op de boot springen van 
een algemene digitalisering van de behaalde resultaten.

• Alle crisis- en relancemaatregelen regelmatig monitoren en evalu-
eren, en de nodige rechtzettingen doorvoeren als er ongelijkheden 
worden waargenomen. Dit betekent dat er evaluatiecriteria en recht-
zettingsmaatregelen moeten worden vastgelegd in het geval van ver-
tragingen.

• Nauwere synergieën ontwikkelen met de in genderuitdagingen 
gespecialiseerde organisaties en instellingen, om te waken over 
het volledige egalitaire potentieel van de maatregelen voor de 

408 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gelijkheid Vrouwen-Mannen: de loonkloof. 
https://werk.belgie.be/nl/themas/gelijkheid-en-non-discriminatie/
gelijkheid-vrouwen-mannen-de-loonkloof

Brusselaars, en dit zowel voor het crisis- en relancebeheer als voor 
de wereld van morgen die we maken.

• De intersectionele aanpak veralgemenen die de situatie van 
welbepaalde vrouwen weergeeft die simultaan onder meerdere 
onzichtbaarheids-, uitsluitings- en discriminatiefactoren gebukt 
gaan, zoals afkomst, liefdes- en/of seksleven, economische en soci-
ale situatie, gezondheidssituatie, handicap, leeftijd, opleidingsniveau 
en/of geloof, om ons tot deze te beperken. Deze veralgemening ver-
wezenlijken door het volgende voor te stellen: 

>  Methodologieën voor de analyse van gendereffecten die 
systematisch gebaseerd zijn op gekruiste discriminatie, met 
name rekening houden met meerdere simultane discriminatiecri-
teria.

>  Inclusieve en transversale beleidsmaatregelen die gendergelijk-
heid promoten, door deze gelijkheid te kruisen met andere facto-
ren van ongelijkheid.

>  Antwoorden bieden op de migratie door de genderuitdagin-
gen voor ogen te houden, alsook racisme, het koloniale verle-
den409, enz.

>  De mainstreaming inzake armoede in het relancebeleid opne-
men.

>  Beleidsmaatregelen aannemen die rekening houden met de situ-
atie van oudere vrouwen, onder meer op het vlak van huisves-
ting, gezondheid, digitale inclusie en sociale bescherming.

• De gender- / seksespecifieke statistieken veralgemenen en ver-
fijnen in alle sectoren van de maatschappij, om de gendereffec-
ten te meten en te neutraliseren op het vlak van:

>  De inperking van de epidemie (telewerk, quarantaine, stilleggen 
van welbepaalde activiteitensectoren, enz.).

>  De gewestelijke relance op intersectionele wijze (economie, 
werkgelegenheid, opleiding, ondernemerschap, bestaansonze-
kerheid, huisvesting, eenoudergezinnen, geweld, gezondheid). 

409 Het koloniale verleden kan worden gedefinieerd als de volharding van de kennis- en 
machtshiërarchieën, die de erfenis zijn van het koloniale verleden van een land en die zich 
onder meer uiten in de vorm van neokoloniale stereotypen. Unia heeft in dat opzicht in 2018 
een studie gepubliceerd die de discriminaties die de bevolkingsgroepen van Sub-Saharaanse 
afkomst ervaren aan het Belgische koloniale verleden koppelen.
https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Rapport_négrofobie_FR_Layout.pdf
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• Alle sociale uitdagingen aanpakken die zichtbaar zijn of die nog 
steeds taboe zijn in hun genderdimensie, door zich te inspireren 
op in andere landen genomen doortastende maatregelen410.

>  MeToo-beweging 
>  Post-COVID 
>  Ecologische crisis en transitie
>   Strijd tegen menstruatie-armoede 

• «The personal is political411»: de politieke en collectieve uitda-
gingen van de genderdimensie in de privésfeer benadrukken en 
aanwenden en het belang ervan helemaal inzien (geweld, care, 
taakverdeling, enz.), zoals op enigszins dramatische wijze is geble-
ken naar aanleiding van de gezondheidscrisis door de structurele toe-
name van partnergeweld binnenskamers, het nagenoeg systematisch 
opnemen van coronaverlof door moeders of nog de verdubbeling van 
het aantal huishoudtaken die vrouwen structureel voor hun rekening 
nemen in (hetero)relaties. Hiertoe moet het volgende gebeuren:

>  De herpolitisering van de privésfeer op de agenda van alle 
gewestelijke werkgroepen (WG’s) rond gender plaatsen, om de 
nadere regels voor elke WG uiteen te zetten.

>  De genderdeskundigen (op het terrein, van universiteiten, van 
specifieke instellingen, enz.) betrekken bij dezedenkoefening 
over de herpolitisering van de privésfeer in het kader van de 
wereld van morgen. 

>  Interesse tonen voor de gendereffecten in specifieke, maar 
nog steeds te weinig geanalyseerde privécontexten vanuit 
het standpunt van de genderongelijkheden, zoals: de positie van 
meewerkende echtgenoot, eenoudergezinnen, gezinnen waarvan 
een of meerdere leden een handicap hebben, Belgische gezinnen 
met een migratieachtergrond, migrantengezinnen met of zonder 
papieren, enz.

410 Zo was Schotland in november 2020 het eerste land ter wereld dat een wetsvoorstel besprak 
over de gratis en universele toegang tot menstruatieproducten.

411 Bekende leuze van de feministische beweging in de jaren 60 en 70, in het Nederlands vertaald 
als «Het persoonlijke is politiek».

 Kelly, C. J. (2017, May 1). The personal is political. Encyclopedia Britannica: Chicago.

• Maatregelen ter verkleining van de digitale kloof nemen en met 
een egalitaire oplossing voor deze kloof komen door:

>  Een genderanalyse van de digitale kloof te verwezenlijken. 
>  De genderstereotypen m.b.t. de digitale kloof te doorbreken.
>  Het opleidingsaanbod uit te breiden naar en aan te passen aan de 

verschillende doelgroepen.
>  Een gratis internetverbinding te verzekeren.

Een economische relance in het teken van 
gender

Aanbeveling nr. 2: De plaats van vrouwen op de 
arbeidsmarkt koste wat kost behouden.
Zoals we hebben gezien, heeft de crisis de ondernemingen ertoe aange-
zet tal van herstructureringen door te voeren en sneller nieuwe werkwij-
zen te implementeren. De prijs hiervan mag echter in geen geval zijn dat 
vrouwen op de arbeidsmarkt in een precaire toestand en/of in technische 
werkloosheid terechtkomen, dat hun werkuren naar beneden worden her-
zien en/of dat ze coronaverlof moeten opnemen. Dit alles kan namelijk de 
nodige gendereffecten met zich meebrengen.  We mogen niet vergeten 
dat vrouwen een centrale rol hebben gespeeld in de meest kritieke fase 
van de crisis en de sleutel in handen hebben om de relance zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen.

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• De ondernemingen aanbevelen erop toe te zien dat de gendergelijk-
heid wordt behouden bij de herintrede op de arbeidsmarkt van 
personeelsleden die naar aanleiding van de sluitingen door de ge-
zondheidscrisis economisch werkloos waren.

• De bevoegde autoriteiten aanmoedigen gendercijfers te verzame-
len betreffende de impact van de crisis op de werkgelegenheid 
in Brussel ( ontslagen, afdankingen, aanwervingen, bevorderingen, 
variatie in de arbeidstijd, ouderschapsverlof, coronaverlof, enz.). 
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• Gendercijfers verzamelen over de door de ondernemingen ver-
strekte opleidingen per opleidingstype (bijvoorbeeld: de overwe-
gend mannelijke digitale opleidingen).

• In het licht van de door de crisis veroorzaakte breuken in de werk-
methodes is het belangrijk de gendergemengdheid ten dienste te 
stellen van de werkgelegenheid en deze methodes gepaard te laten 
gaan met positieve acties.412

• Ondernemingen met meer dan 50 personeelsleden aanmoedigen de 
cijfers inzake gendergemengdheid te publiceren, een gelijkheids-
plan op te stellen en gelijkheidsreferenten aan te werven.

• De genderresultaten van de welzijns- en engagementsenquêtes 
aanbevelen aan de ondernemingen, om de autoriteiten die verant-
woordelijk zijn voor de Brusselse diversiteitsplannen te kunnen be-
geleiden bij het nemen van corrigerende maatregelen die nodig 
zouden zijn om de eventuele gendereffecten te neutraliseren.

• Waken over de uitdagingen inzake gelijkheid en de gevolgen van 
telewerk voor de plaats van vrouwen in de ondernemingen.

• Praktische en doeltreffende opleidingen over de uitdagingen inza-
ke gelijkheid ter beschikking stellen van de bedrijfswereld.

• Het open houden van de scholen, kinderdagverblijven en buiten-
schoolse activiteiten als essentieel beschouwen en, als dat niet mo-
gelijk is, in alternatieve opvangmogelijkheden voorzien.

• Het Brusselse publiek, en in het bijzonder laaggeschoolde vrou-
wen, digitale opleidingen verstrekken, om de digitale kloof te 
overbruggenen hun concurrentiepositie te verstevigen op een door 
de crisis sterk gedigitaliseerde arbeidsmarkt.

• Bijzondere aandacht en ondersteuning bieden aan «loonslaven 
« («working poors»), om onder meer hun financiële zelfstandigheid te 
bevorderen en hen te informeren over bestaande aanvullende steun-
maatregelen.

412 Een positieve actie kan worden gedefinieerd als «een uitzondering op het discriminatieverbod 
[of, met andere woorden,] maatregelen bedoeld die gericht zijn op een ‘achtergestelde’ groep, 
waarvan de leden de hoedanigheid hebben van een welbepaalde verboden discriminatiegrond, 
en die tot doel hebben de nadelen, geleden door de groep en verband houdend met die 
verboden grond, te verminderen, op te heffen of te compenseren, [om] een meer evenwichtige 
verdeling te verkrijgen over de leden van de verschillende bevolkingsgroepen [...]».
https://www.stradalex.com/nl/sl_src_publ_leg_be_moniteur/toc/
leg_be_moniteur_fr_01032019_1/doc/mb2019200431

• De financiële steunmaatregelen - via vrijwaring van de subsidies 
en compenserende maatregelen voor het verlies aan inkomsten en 
de toename van de kosten - voor de door de pandemie getrof-
fen ondernemingen versterken, en in het bijzonder voor de secto-
ren waarin veel vrouwen zijn tewerkgesteld en/of de sectoren die 
laaggeschoolde Brusselaars en/of Brusselaars van buitenland-
se afkomst tewerkstellen, en dit om de gemeenschapsdiensten te 
ondersteunen en de bestaande jobs voor kwetsbare profielen op de 
arbeidsmarkt te stabiliseren.

• Er specifiek op toezien dat de steunmaatregelen voor de sectoren 
die onder de crisis hebben geleden in het bijzonder voor de be-
scherming van de werkgelegenheid van vrouwen worden ingezet.

Aanbeveling nr. 3: De essentiële «zorgberoepen» 
erkennen en (her)valoriseren.
De crisis heeft op een meedogenloze wijze een realiteit blootgelegd die 
goed gekend is onder genderdeskundigen, namelijk: vrouwen zijn over-
vertegenwoordigd in de zorgberoepen - sector van de gezondheidszorg, 
het kinderwelzijn, gehandicaptenzorg of de derde en vierde leeftijd om er 
maar enkele op te noemen - en deze beroepen worden amper structureel 
gevaloriseerd. Als er één les uit deze crisis moet worden getrokken, dan 
is het dat het overgrote deel van deze beroepen essentiële beroepen zijn. 
Naast de waarden inzake gelijkheid is de hervalorisering van deze beroe-
pen letterlijk ook een kwestie van leven of dood, aangezien de WGO nog 
meer pandemieën voorspelt.413

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• De beroepen uit de gezondheidssector op structurele wijze on-
dersteunen en hun aantrekkelijkheid promoten (medisch, parame-
disch, sociaal en ondersteuningsteam van het type onderhoud en 
coördinatie) dankzij betere werkomstandigheden, correctere verlo-
ning gebaseerd op de effectieve waarden van die beroepen en de 
erkenning van de zwaarte van hun werk.

413 Volgens de verklaringen van dhr. Ghebreyesus, directeur-generaal van de WGO, 
https://www.youtube.com/watch?v=sMnhWcptYp8&feature=emb_title.
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• De werknemers beschermen in sectoren waar social distancing 
onmogelijk is (kinderdagverblijven, gehandicaptenzorg, mentale ge-
zondheid, thuishulp- en verpleging, enz.). 

• Het continue opleidingsaanbod en de toegankelijkheid van de op-
leidingen versterken. 

• De seksistische stereotypen doorbreken die nog steeds sterk 
verankerd zijn in de medische wereld, in het bijzonder de ver-
vrouwelijking of nog de overseksualisering van welbepaalde functies 
zoals een «verpleegster», de vervrouwelijking van laaggeschoolde 
arbeidsplaatsen (een «verzorgster») en, in de omgekeerde richting, 
de vermannelijking van sociaal zeer gevaloriseerde arbeidsplaatsen 
(een «chirurg», een «directeur»).

• Een structurele groeinorm invoeren voor het gezondheidszorg-
budget, die gebaseerd is op een evaluatie van de behoeften van de 
patiënten en werknemers in de gezondheidszorgsector.

Aanbeveling nr. 4: De gemengdheid versterken, om de 
gevolgen van segregatie en de tekorten te bestrijden.
Met het oog op een doeltreffende economische relance op middellange 
en lange termijn moeten de Brusselse autoriteiten het hoofd bieden aan 
twee aanzienlijke uitdagingen, namelijk: (1) strijden tegen verticale en ho-
rizontale segregatie op de arbeidsmarkt en (2) een antwoord bieden op 
het tekort aan arbeidskrachten voor de knelpuntberoepen. 

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?
• Aanmoedigingsmaatregelen nemen die de tewerkstelling ver-

gemakkelijken van het ondervertegenwoordigde gender in een 
essentieel of knelpuntberoep (en daarbij een welbepaald evenwicht 
in stand houden dat vrouwen niet straft).

• De onderwaardering op het vlak van loon rechttrekken in de zo-
genaamde vrouwelijke sectoren, om hun aantrekkelijkheid te ver-
groten.

• De ongelijkheden op het vlak van loon rechtzetten voor beroepen 
met identieke kwalificatieniveaus en een identieke lastigheidsgraad. 
De indicaties inzake lastigheid moeten worden uitgebreid zodat hier 

voortaan alle beroepen onder vallen waarbij414 professionals recht-
streeks worden blootgesteld aan het psychologische en/of fysieke 
lijden van het publiek. 

• Sensibiliseringscampagnes ontwikkelen in de strijd tegen gender-
stereotypen.

• Mannelijke ondernemingen en teams opleidingen geven over de 
uitdagingen inzake gelijkheid en seksisme.

• Aanmoedigingsmaatregelen nemen om genderneutraal schrij-
ven in de communicatie van de openbare en privésector gemakke-
lijker op te nemen zodat de strijd kan worden aangegaan tegen de 
onzichtbaarheid van vrouwen in ons taalgebruik.

Aanbeveling nr. 5: De gendergerelateerde meerwaarde 
van de beroepsopleiding versterken.
Het is algemeen geweten dat beroepsopleiding en onderwijs, in de ruim-
ste zin van het woord, krachtige hefbomen voor sociale verandering zijn. 
In dat opzicht zijn het belangrijke tools om een relance te ondersteunen 
die vrouwen niet zou benadelen en die, integendeel zelfs, volop baat zou 
hebben bij hun meerwaarde voor de economie.

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• Acties op het vlak van het onderwijs- en opleidingsbeleid voeren 
die de gemengdheid van de beroepen bevorderen en de sectorale 
gendersegregatie doorbreken (beroepen in de zorgsector, bouw, enz.).

• Positieve acties opnemen in de kwalificerende en digitale opleidingen.
• Ervoor zorgen dat er evenveel vrouwen als mannen deelnemen 

aan elke kwalificerende opleiding die georganiseerd en/of gefinan-

414 Studies en de praktijk hebben het bestaan aangetoond van «plaatsvervangende 
traumatisering» bij professionals die in contact komen met menselijk lijden. Men zou dit een 
op zichzelf staand beroepsrisico kunnen noemen aangezien de herhaaldelijke blootstelling 
aan de trauma’s van het publiek een rechtstreekse impact heeft op de mentale en/of 
fysieke gezondheid van de personeelsleden die dit publiek begeleiden. (Bourgault, R. 
(2013). 37. Trauma vicariant, trauma secondaire. In: Marianne Kedia, L’Aide-mémoire de 
psychotraumatologie: En 49 notions (pp. 258-263). Parijs: Dunod.

 

64



BRUSSELSE RAAD VOOR GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN • VERSLAG DE IMPACT VAN COVID-19 OP DE ONGELIJKHEDEN TUSSEN VROUWEN EN MANNEN IN BRUSSEL

A
A

N
B

EV
EL

IN
G

EN

cierd wordt door de openbare instellingen voor beroepsopleiding.
• Een genderbudgetinganalyse van de overheidsfinancieringen 

verplichten voor de beroepsopleidingen van vrouwen.
• De ondernemingen, en in het bijzonder de ondernemingen met een 

sterk genderonevenwicht, aanmoedigen strategieën voor gemeng-
de aanwerving te ontwikkelen via interne maatregelen - zoals di-
versiteitsplannen - of externe maatregelen - zoals symbolische (di-
versiteitslabel) en/of financiële (premies, fiscaliteit, enz.) gewestelijke 
steunmaatregelen.

• De schakellogica tussen opleidingen versterken, waardoor laagge-
schoolde vrouwen zich kunnen omscholen en, op middellange ter-
mijn, een betere tewerkstelling kunnen beogen (sector van de dien-
stencheques, kinderopvang, thuishulp en -verpleging, enz.).

• De validering van de competenties toepassen, het beroepscer-
tificaat m.b.t. kwalificerende opleidingen valoriseren en de er-
kenning van buitenlandse diploma’s in Brussel versterken voor de 
zogenoemde vrouwelijke sectoren, om meer laaggeschoolde, maar 
competente vrouwen de kans te bieden op een beter loon en/of werk.

• In opleidingstrajecten naar kwalitatieve jobs voorzien voor de 
werknemers in de dienstenchequesector, die aanvankelijk als 
springplanksector werd ontwikkeld.

Aanbeveling nr. 6: Zelfstandige werkneemsters 
ondersteunen in het licht van het reële risico op armoede. 
Als men weet dat 1 op 5 zelfstandigen mogelijks gevaar loopt om fail-
liet te gaan en dat vrouwen, al van vóór de crisis, enigszins worden ver-
bannen uit ondernemingskringen, is het voor hen belangrijk dat de factor 
bestaansonzekerheid niet aan het zelfstandigenstatuut wordt gekoppeld. 
Bijzondere aandacht zal moeten uitgaan naar de situatie van zelfstandige 
werkneemsters van wie de activiteit zwaar werd getroffen door de ver-
lengde sluitingsperiodes (contactberoepen, horeca, cultuursector, enz.). 

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• Het gelijkekansenprincipe415 op de steun- en relancemaatregelen 
voor zelfstandige werkneemsters toepassen, evenals op de initiatie-
ven om alles terug in een zeker evenwicht te brengen.

• De sectoren valoriseren waarin vrouwen ondernemen, alsook hun 
diensten en producten via symbolische (genderlabel) en/of financiële 
(premies, fiscaal voordelige maatregelen, enz.) steunmaatregelen.

• De schakelorganisaties verplichten de begeleiding en steun voor 
vrouwen en mannen te meten.

• De private en publieke schakelorganisaties evenals de investeer-
ders opleidingen geven over de uitdagingen inzake gelijkheid en ge-
nderstereotypen en -vooroordelen.

• De toegang tot hulp en kapitaal versterken:

>  Alle processen voor de analyse van dossiers herzien zodat 
deze processen inclusiever zijn.

>  Alle steunmaatregelen op elk ontwikkelingsniveau van de ac-
tiviteit herzien, om zich te vergewissen van een gelijke behande-
ling.

>  Meten! Het aantal dossiers, de gevraagde bedragen, het gemid-
delde aandeel, het behaalde percentage t.o.v. de aanvraag, de 
toekenningsvoorwaarden, het percentage door vrouwen opge-
richte ondernemingen t.o.v. het totaal, enz.

>  De cijfers openbaar maken.
>  Zich inzetten voor specifieke doelstellingen en een charter 

opstellen voor alle private en publieke investeerders (naar het 
voorbeeld van wat in Frankrijk gebeurt, in het bijzonder het charter 
dat samen werd opgesteld met «WE ARE SISTA», een collectief 
dat gespecialiseerd is in de strijd tegen de lagere financiering van 
onderneemsters in vergelijking met ondernemers, en de Conseil 
national du numérique416).

415 Volgens dit principe zijn alle overheidsfinancieringen afhankelijk van de strikte validering van 
de gendergelijkheidscriteria.

416 Het collectief WE ARE SISTA en de Conseil national du numérique, Accélération du 
financement des femmes entrepreneures, Charte d’engagement, Parijs, 2019.
https://static1.squarespace.com/static/5cb5f6b651f4d41671cfdd25/t/5f8e9491dc353a0176f3c
2f2/1603179668553/Chartes+CVCs+et+Accé+20%3A10%3A20.pdf
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Aanbeveling nr. 7: Het publiek in het licht van telewerk 
begeleiden.
Bij het aanbreken van de 21ste eeuw leek de digitalisering van de maat-
schappij, inclusief die van de arbeidswereld, een nagenoeg natuurlijke 
tendens te zijn. Toch is de algemene en de door de gezondheidscrisis 
geforceerde implementering ervan niet zonder gevolgen gebleven, en in 
het bijzonder voor vrouwen.

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• Een gewestelijke sensibiliseringscampagne over de gevolgen 
van telewerk voeren, en in het bijzonder over de genderimpact van 
telewerk op het (ver)delen van de taken en de tijd van de individuen.

• De HR-verantwoordelijken en verantwoordelijken voor het wel-
zijn op het werk opleidingen geven over deze nieuwe vorm van 
arbeidsorganisatie en de gevolgen ervan voor het personeel.

• De ondernemingen aanmoedigen hun personeel op te leiden 
over / te sensibiliseren voor de goede praktijken van telewerk en 
het goede evenwicht tussen privé- en werkleven.

Er moet een einde komen aan de 
bestaansonzekerheid van vrouwen.

Aanbeveling nr. 8: In het licht van de crisis anticiperen op 
de verborgen effecten van maatregelen, die vrouwen en 
iedere persoon in een situatie van bestaansonzekerheid 
kunnen benadelen. 
Ondanks goede bedoelingen kunnen bij sommige over het algemeen a 
priori positieve maatregelen perverse verborgen effecten op het vlak van 
gender opduiken wanneer ze worden gebruikt, en/of kunnen armoedesi-
tuaties mechanisch worden versterkt. Een voorbeeld hiervan is het model 

van het «mattheuseffect»417 dat stelt dat hogere sociale klassen verhou-
dingsgewijs meer voordelen lijken te halen uit sociale beleidsmaatregelen 
dan de achtergestelde klassen.
Bij wijze van voorbeeld geven we hieronder drie bijzonder opmerkelij-
ke voorbeelden. In eerste instantie de ondersteuningsmaatregelen voor 
huisvesting die de mogelijkheid openen om maandelijkse hypothecaire 
afbetalingen en niet huurprijzen op te schorten, en dit hoewel er heel 
veel huurders in Brussel zijn die zich vaak al in een moeilijkere financiële 
situatie bevinden dan de eigenaars van woningen. In tweede instantie 
de maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid ter ondersteuning van de 
ondernemingen en bezoldigde werknemers die zwaar getroffen worden 
door de crisis en die, vreemd genoeg, minder gunstig zijn voor de418 meer 
precaire deeltijdse werkneemsters– met dus een inkomen dat al lager ligt, 
die meer loon hebben verloren vergeleken met hun vorige loon419.
In derde instantie het «corona-ouderschapsverlof» - en over het alge-
meen alle soorten verlof m.b.t. care - die recent nog in het leven werden 
geroepen om de zaken voor alle ouders te vergemakkelijken. Zoals we 
hierboven al hebben kunnen vaststellen, werd dit verlof echter voorname-
lijk genomen door moeders, wat ertoe heeft bijgedragen dat de genderon-
gelijkheden binnen gezinnen in stand worden gehouden420.

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• Voor elke genomen maatregel, ook al lijkt die a priori «neutraal», 
analyseren of die geen ongunstige effecten omvat inzake gender-
gelijkheid en armoedesituaties. 

• De genomen noodmaatregelen evalueren; ze kwamen welbepaal-

417 Deleeck, Herman (1978). L’effet Matthieu : De la répartition inégale des biens et services 
collectifs, Recherches sociologiques, vol 9, n°3, p.301-326. 

 Alaluf, Matéo (2015). L’effet Matthieu, Politique, n°92 : Brussel
418 We hebben deze term bewust vervrouwelijkt om de oververtegenwoordiging van vrouwen in 

de groep van deeltijdse loontrekkenden in beeld te brengen. Zo zijn zeven op tien deeltijdse 
werknemers in werkelijkheid werkneemsters, ongeacht de beoogde leeftijdscategorie, met 
uitzondering van de 15- tot 24-jarigen. In deze leeftijdscategorie is alles beter in evenwicht, met 
een uiterst lichte vrouwelijke oververtegenwoordiging (equal.brussels 2019).

419 Brupartners (2021). Impact van de COVID-19-crisis op de situaties van armoede en 
bestaansonzekerheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Initiatiefadvies: Brussel

420 Met «gezin» bedoelen we hier hoofdzakelijk heterogezinnen. We hebben geen gegevens 
gevonden over de impact van het «corona-ouderschapsverlof» op gezinnen met ouders van 
hetzelfde geslacht.
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de inkomenscategorieën misschien ten goede, maar de situatie 
van de meest precaire werknemers is er geenszins door verbeterd. 
Het is niet aanvaardbaar dat de door de Regering genomen maatre-
gelen, ook al werden die in alle urgentie genomen, de ongelijkheden 
benadrukken door zich uitsluitend op de meest gunstige profielen te 
focussen, zoals we in de voornoemde voorbeelden hebben kunnen 
vaststellen. 

• De impact van de tijdelijke werkloosheid op de inkomens van de 
gezinnen evalueren, om er de juiste lessen uit te trekken en deze les-
sen mee te nemen in de volgende beleidsmaatregelen zodat een 
toename van de ongelijkheden wordt vermeden. Deze evaluatie 
moet in het bijzonder de situaties van de laagste inkomens in beeld 
brengen. Zij worden namelijk het hardst getroffen door het inkomens-
verlies wegens de tijdelijke werkloosheid. 

• De analyse door de RVA betreffende het opnemen van ouder-
schapsverlof in het bijzonder, en verloven en andere vormen van 
loopbaanonderbreking in het algemeen, systematiseren vanuit een 
genderperspectief dat systematisch wordt gekruist met andere 
factoren (leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, handicap, enz.).

• De analyse door het RIZIV betreffende het opnemen van geboorte-
verlof systematiseren vanuit een genderperspectief dat systematisch 
wordt gekruist met andere factoren (leeftijd, herkomst, opleidings-
niveau, handicap, enz.), inclusief voor zelfstandigen.

• Strijden tegen de onderbenutte rechten door hulpbehoevende / 
digitaal ongeletterde personen in het licht van de digitalisering 
van nagenoeg alle openbare, sociale of private diensten (stap-
pen m.b.t. werkloosheidsuitkeringen of het leefloon, het ziekenfonds, 
de gemeentelijke administraties, de banksector, enz.) in het kader 
van de opeenvolgende lockdownmaatregelen en/of maatregelen 
tot algemeen telewerk, door de administratieve vereenvoudiging 
van de toegang tot bepaalde rechten voor de meer precaire en/of 
digitaal ongeletterde gebruikers te versterken. Hoewel dit probleem, 
dat overigens in het bijzonder op vrouwen van toepassing is, uiteraard 
van vóór de crisis dateert, heeft de meest recente crisis het gebrek 
aan aangepaste informatie duidelijk aan de kaak gesteld, evenals de 
gebrekkige toegang tot hulp- en/of bestuursdiensten voor het meest 
kwetsbare doelpubliek van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

• De ondersteunende rol van de OCMW’s voor personen in een 
kwetsbare situatie versterken en duidelijke en volledige commu-
nicatie verzekeren over de rechten en andere vormen van sociale 
dienstverlening waarop de doelgroepen aanspraak kunnen maken. 

• De goede praktijken inzake gendermainstreaming / genderbud-
geting veralgemenen en de effecten ervan analyseren, in het bij-
zonder op de rekeningen (voor- en nadien) door ervoor te zorgen 
dat het personeel dat op de ene of andere manier verantwoordelijk is 
voor gendermainstreaming en/of genderbudgeting voldoende is op-
geleid.

• Dwingende ordonnanties opstellen met het oog op de veralgeme-
ning van de genderbudgeting in de 19 Brusselse gemeenten. 

• De «Gelijkekansentesten» die tijdens de pandemie werden uitge-
voerd op kwalitatief niveau analyseren en hiervoor personeel ter 
beschikking stellen dat over de vereiste expertise inzake dergelij-
ke processen beschikt en continu wordt opgeleid om een up-to-date 
kennis te hebben.

• Een aan een sociaal perspectief gekoppeld genderperspectief 
opnemen in de overheidsopdrachten die tijdens de relanceperio-
de zullen worden uitgeschreven, om koste wat kost te vermijden dat 
de overheidsopdrachten werkonzekerheid creëren door systematisch 
voor de goedkoopste offerte te kiezen ten nadele van de meest kwa-
litatieve offerte. De controle betreffende de toepassing van de soci-
ale en milieuclausules (verzekeren dat de offerte een minimumloon 
naleeft van minstens 14 euro per uur, dat het om degelijk werk gaat, 
enz.) zou een eerste beschermingsmaatregel kunnen zijn.

Aanbeveling nr. 9: De steunmaatregelen voor 
eenoudergezinnen versterken.
Een van de sociale groepen die de kwetsbaarheidsfactoren het meest 
opstapelt, is zeer zeker die van de eenoudergezinnen, met aan het hoofd 
van die gezinnen hoofdzakelijk vrouwen (86%). Deeltijds werk, beperkt 
inkomen, huisvestingsproblemen en niet-betaling van alimentatie zijn tal 
van moeilijkheden waaraan deze vrouwelijke gezinshoofden vóór de cri-
sis het hoofd moesten bieden en die tijdens deze crisis zijn verergerd. 
Daarbij komt nog eens een aanzienlijke afname van het inkomen en een 
opsluiting in hun familiale taken, vaak in een woning die niet is aangepast 
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aan de realiteit van een lockdown in familieverband. Daarom juichen we 
de voorbereiding toe van een globaal transversaal plan «eenoudergezin-
nen» voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest421. 

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• De gendermainstreaming van de bestaansonzekerheid veralge-
menen, en de monitoring en analyse ervan systematiseren.

• De speciaal voor eenoudergezinnen ingevoerde maatregelen tegen 
bestaansonzekerheid vermenigvuldigen.

• Op structurele en duurzame wijze het «Myriam-project» in alle 
19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest implementeren. 
Dit project beoogt het volgende: de begeleiding door OCMW’s van 
alleenstaande moeders met een leefloon, met het oog op hun ver-
zelfstandiging en, op termijn, hun duurzame intrede op de arbeids-
markt in goede omstandigheden. 

• De problematiek van de eenoudergezinnen opnemen in diversi-
teitsbeleidsmaatregelen voor de overheid en in de privésector, om 
te strijden tegen discriminatie bij aanwerving door acties met het 
oog op een retentiemanagement ten opzichte van «alleenstaan-
de ouders» te promoten, zodat de betrokken werkneemsters op 
de arbeidsmarkt blijven. Men moet koste wat kost  vermijden dat de 
arbeidsmarkt een mallemolen wordt, die deze personen in armoede 
kan duwen en een werkloosheidsval kan vormen.

• Evenwichtige maatregelen ontwikkelen die een correct even-
wicht ondersteunen tussen privé en werk, onder meer via familie-
hulp enz.

• Het recht op een kwalitatieve opvangplaats voor elk kind veilig-
stellen, a fortiori als het kind uit een kansarm gezin komt, door in het 
bijzonder meer te investeren in de opvang.

• Het kinderopvangaanbod tijdens atypische uren voor hoofdzake-
lijk eenoudergezinnen ontwikkelen, om alleenstaande moeders de 
mogelijkheid te bieden naar werk en/of opleidingen te zoeken met 
het oog op een duurzame socioprofessionele inschakeling.

421 Brupartners, RGVM en RNDD (2020). Voorstellen van actiepistes voor de opstelling en de 
uitvoering van een plan «Eenoudergezinnen». Initiatiefadvies: Brussel. 

• Het aanbod aan socioculturele en buitenschoolse activiteiten ont-
wikkelen tegen democratische prijzen en op atypische uren.

• Ieders digitale inclusie verzekeren, door specifieke aandacht te be-
steden aan kwetsbare gezinnen.

Aanbeveling nr. 10: De gemeenschapsdiensten 
versterken in de strijd tegen de maatschappelijke 
kwetsbaarheid van vrouwen 
Hoewel de economische relance van kapitaal belang is voor het Ge-
west, mag dit niet ten nadele van de armoedebestrijding bij Brusselaars 
gebeuren. Zij hebben meer dan ooit nood aan gemeenschapsdiensten 
(overheidsdiensten en non-profitsector), die hen kunnen begeleiden bij de 
moeilijkheden die de crisis met zich meebrengt.

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• Het recht op huisvesting, zeker in crisistijden, maar ook tijdens 
relanceperiodes verzekeren via een moratorium op uithuiszettingen 
door achterstallige betalingen, het uitstellen van hypothecaire aflos-
singen, de uitbreiding van het wintermoratorium voor gedwongen uit-
zettingen uit kraakpanden en niet-conforme woningen, de invoering 
van maatregelen met het oog op een bevriezing of vermindering van 
de huurprijzen, de opschorting van de kosten en supplementen voor 
openbare dienstverlening tijdens een pandemie, enz. Alle situaties 
m.b.t. de huisvesting van gemarginaliseerde personen moeten wor-
den gedekt door een ondersteuningsmechanisme (voor daklozen, 
onbewoonbare woningen, enz.).

• De rol van de gemeenten versterken bij de begeleiding van ge-
zinnen en personen die een structureel huisvestingsprobleem 
hebben (huisvestingsdienst, gemeentelijk huurwoningenpark, beleid 
inzake leegstaande woningen inclusief opvorderingen, de rol van de 
SVK’s, enz.).

• De hulp bij huisvesting van dakloze vrouwen versterken door hun 
sterkere blootstelling aan het risico op straatgeweld, en in het bijzon-
der op seksueel geweld (housing first, enz.). De verduurzaming van 
welbepaalde doeltreffende maatregelen die in alle urgentie in het licht 
van de gezondheidscrisis werden genomen, zoals de terbeschikking-
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stelling van lege hotels, is een interessante piste, evenals de bege-
leide overgang naar een alternatieve huisvesting op grond van een 
uitstapmechanisme verspreid over minstens een jaar.

• Het aanbod van de opvangsector in Brussel versterken, en in 
het bijzonder van de diensten die vrouwen in grote moeilijkheden 
begeleiden (dakloze vrouwen, vrouwen die partnergeweld ervaren, 
eenoudergezinnen, migrantenvrouwen, sekswerksters, enz.), en hen 
psychosociale opvolging op korte, middellange en lange termijn bie-
den.

• De publieke kwalitatieve opvang versterken (kinderdagverblijven, 
buitenschoolse opvang, opvang van personen met een verlies van 
zelfredzaamheid, enz.), hun toegankelijkheid zowel op financieel 
niveau als wat betreft de uren verzekeren en in alternatieven voor-
zien bij de sluiting van de opvang of scholen, inclusief de vervanging 
van personeel.

• De diensten en terreinverenigingen verduurzamen die hulpbe-
hoevende vrouwen begeleiden, door de vóór de crisis uitgereikte 
subsidies te blijven toekennen, eventuele bij het uitbreken van de 
crisis voorziene bezuinigingen bevriezen en de verliezen m.b.t. CO-
VID-19 zoveel mogelijk trachten te compenseren.

• Brusselse collectieve burgerprojecten promoten en ondersteunen.
• Innovatieve vormen van collectieve huisvesting ondersteunen, 

door hulpbehoevende vrouwen hierbij te betrekken en hun zelfred-
zaamheid en empowerment te beogen.

• De voorwaarden onderzoeken om zoals elders ook in Brussel pro-
jecten te ondersteunen gebaseerd op het spaargeld van burgers, 
microsparen en microkredieten door de mogelijke gendereffecten 
ervan te analyseren, om de vormen te bepalen die zich het best lenen 
voor de zelfredzaamheid van vrouwen en waarbij ook het risico op 
de toename van de schuldenlast en op bestaansonzekerheid van 
families en personen wordt geneutraliseerd.

• Rekening houden met de afstemming tussen het huisvestings- en 
mobiliteitsbeleid, door onder meer de (financiële) toegankelijkheid 
van het openbaar vervoer te waarborgen.

• Maatregelen tegen menstruatie-armoede nemen, een uitgespro-
ken gendereffect.

Het geweld tegen vrouwen een halt 
toeroepen
Een van de grootste uitdagingen voor de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen is ongetwijfeld de strijd tegen vrouwengeweld vanwege «het 
vrouw zijn». Seksistische beledigingen, ongewenst seksueel gedrag in 
het openbaar, partnergeweld en gynaecide. Dit zijn allemaal voorbeelden 
van eenzelfde dynamiek: de mannelijke dominantie. De dominantie van 
mannen over vrouwen werd als het ware aangeleerd door genderstereo-
typen die algemeen ingang vinden in de maatschappij door giftige hanig-
heid (zowel voor mannen als voor vrouwen), een concept dat nog steeds 
terug te vinden is in tal van structuren in onze maatschappij. Dit machis-
mo is op maatschappelijk niveau een fatale constructie die moet worden 
ontmanteld, zeker in crisistijden, wanneer een dergelijke constructie een 
onneembaar bolwerk dreigt te worden.

Aanbeveling nr. 11: De strijd tegen ongewenst seksueel 
gedrag in het openbaar versterken.
Als men eenmaal weet dat acht Brusselse vrouwen op tien seksisme in 
het openbaar ervaren422, dan pas begrijpt men in hoever deze vorm van 
dagelijkse agressie een structureel en aanzienlijk probleem in onze maat-
schappij is en om sterke, dringende en algemene maatregelen vraagt.

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• Duurzame informatie- en sensibiliseringscampagnes voor het 
grote publiek opzetten (inclusief voor de mogelijke daders) over het 
thema ongewenst seksueel gedrag in het openbaar, de dynamieken 
ervan, de stereotypen die er oorzaak en gevolg van zijn, het onderlig-
gende geweld en de sancties waaraan de daders van deze feiten zich 
blootstellen.

• Basis- en voortgezette opleidingen verplichten voor de professi-
onals die een slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag op straat 
begeleiden (de gemeenschapswachten, de brigades van de zes 
Brusselse politiezones, het medisch personeel, de juridische eerste-
lijnshulp).

422 equal.brussels (2018).#Zerosexism. Studie naar het geweld tegen vrouwen in Brussel: Brussel
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• De Brusselse overheden sensibiliseren voor de noodzaak een 
deel van de toegekende begrotingsenveloppe specifiek toe te wijzen 
aan CGSO’s, met het oog op de sensibilisering van jongeren te-
gen seksisme in het openbaar.

Aanbeveling nr. 12: De strijd tegen seksisme op het werk 
versterken.
Misplaatste opmerkingen, schunnige moppen, monopolisering van het 
woord door mannen tijdens vergaderingen, verloren gegane promotiekan-
sen en minder loonstijging door stereotypen over vrouwen of nog seksueel 
ongewenst gedrag: in de beroepswereld loert seksisme achter elke hoek. 
Uit een studie afgenomen bij Belgische en Franse werkneemsters blijkt 
dat423 meer dan negen vrouwen op tien seksisme op het werk hebben 
ervaren, en dat zelfs één op tien fysiek werd aangevallen. Het grootscha-
lige karakter van deze tendensen vraagt om dringende en globale acties.

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• De ondernemingen aanmoedigen opleidings- / sensibiliserings-
campagnes voor specifieke tools over seksisme, intrafamiliaal 
geweld en ongewenst seksueel gedrag te ontwikkelen voor be-
drijfsleiders, HR-personeel in het algemeen en personeelsvertegen-
woordigers zodat deze personen dergelijke vormen van agressie 
kunnen herkennen en hierop kunnen reageren.

• De  interne processen, waaronder vertrouwenspersonen, ver-
sterken. Ze bieden hulp en/of advies aan personeelsleden die het 
slachtoffer zijn van seksisme of seksistische agressie, en meer in 
het algemeen van geweld in een beroepscontext. De preventieadvi-
seurs en vertrouwenspersonen sensibiliseren voor en opleiden over 
het thema gendergeweld en seksisme.

423 JUMP (2016).  Is het weldra afgelopen met seksisme? Stand van zaken over de perceptie van 
seksisme: Brussel. 

• Een «nultolerantiebeleid» promoten, met duidelijke sancties 
voor de geweldplegers424.

• Conventie nr. 190 van de IAO over geweld en ongewenst seksueel 
gedrag bekrachtigen.

Aanbeveling nr. 13: De strijd tegen geweld en 
vrouwenmoord opvoeren.
Eén Brusselse vrouw op twee zal worden geconfronteerd met een van 
de vele vormen van partnergeweld425. Eén Belgische vrouw op vijf is ver-
kracht426 en maandelijks worden bijna drie Belgische vrouwen door hun 
partner om het leven gebracht427. Deze uiterst alarmerende cijfers, de toe-
name van geweld tussen partners tijdens de pandemie en de dramatische 
realiteit van deze vrouwen en hun naasten (isolement, angst, dagelijks 
lijden) vragen van de Brusselse overheden een nooit eerder geziene mo-
bilisering, om dit juk in onze samenleving eens en voor altijd van ons af te 
gooien en vrouwen echt bescherming te bieden.

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• De voorschriften van de Overeenkomst van Istanboel, de dwingen-
de juridische tool van de Raad van Europa op gewestelijk niveau, 
operationaliseren, en in het bijzonder de strijd tegen vrouwenge-
weld op gecoördineerde wijze organiseren met de verschillende 
beleidsniveaus die verantwoordelijk zijn voor deze bevoegdheden 
door systematisch interministeriële en intersectorale vergaderin-
gen te organiseren, om de coherentie en concretisering van de huidi-
ge en toekomstige beleidsmaatregelen te waarborgen.

424 We hebben het bewust over geweldplegers, een mannelijk woord, om de 
oververtegenwoordiging in beeld te brengen van mannen in de groep van personen die 
geweld hebben gepleegd t.o.v. hun partner. Uit een studie van het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen (IGVM) blijkt het volgende: «We wijzen, in het geval van vrouwelijke 
slachtoffers, op het duidelijke overwicht van geweld gepleegd door mannelijke partners.» 
(2010, p. 49). Het is interessant op te merken dat uit deze studie blijkt dat overwegend mannen 
de dader zijn bij gewelddaden t.o.v. naasten en anderen, vrouwen of mannen.   
IGVM (2010). Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel 
geweld: Brussel.

425 equal.brussels (2018). Ibidem.
426 Amnesty International (2019). Speciaal dossier over geweld in België: Brussel.
427 Maandelijks gemiddelde gebaseerd op de cijfers van de blog «Stop féminicide» op basis van 

persartikelen uit 2017, 2018, 2019 en 2021.
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• Een gewestelijk structureel budget toekennen voor de strijd te-
gen vrouwengeweld, om op voorhand te investeren in preventie, 
sensibilisering, lokale netwerken en doeltreffende schakels in de so-
ciale, medische en juridische keten.

• De verenigingen ondersteunen die werken rond de primaire pre-
ventie van geweld tegen vrouwen (zelfverdediging, verkennende 
wandelingen om de openbare ruimte te testen, enz.).

• Na de crisis de twee taskforces «Partner- en intrafamiliaal ge-
weld» behouden die in Brussel werden ingevoerd in het kader van 
de pandemie en waarvan de gemengdheid aan profielen en/of taal 
de communicatie tussen het terrein en de politieke wereld heeft ver-
beterd, tal van synergieën versterken en de reactiviteit verhogen van 
alle partijen die geconfronteerd worden met geweld tussen partners 
en binnen Brusselse gezinnen. 

• De telefonische hulplijnen en hulpdiensten verduurzamen voor 
personen die het slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn 
(noodonthaal, huisvesting, reconstructie), via structurele financie-
ring en de erkenning van hun belang als «essentiële diensten».

• Onderzoek voeren naar meer diverse middelen voor  het melden 
van geweld t.o.v. vrouwen (apothekers, noodnummers op de keerzij-
de van kastickets, websites, «geweldometer», enz.428).

• De inspanning aanhouden en versterken om de ordediensten 
en actoren uit de gerechtelijke wereld, de medische wereld en 
de juridische en sociale bijstand (inclusief vertalers) over part-
nergeweld op te leiden, om de opvang van slachtoffers vlotter te 
laten verlopen en te optimaliseren door rekening te houden met de 
consternatie, schokken en ambivalentie die deze problematiek met 
zich meebrengt en die de professionals werkelijk frustreren of nog 
demotiveren.

• Ervoor zorgen dat de pleger van de gewelddaad effectief op een 
veilig afstand wordt gehouden, hem psychologische opvolging 
bieden en psychosociale begeleiding bieden aan de slachtoffers 
en hun kinderen.

• Het aantal aangepaste opvangplaatsen verhogen, om vrouwen en 
428 De geweldometer, een tool om partnergeweld te meten.

https://www.diversite-europe.eu/fr/news/
le-violentometre-un-instrument-pour-mesurer-la-violence-au-sein-du-couple

hun kinderen onderdak te bieden en hen onverwijld uit de gevarenzo-
ne weghalen, want het op afstand houden van de dader en een kwa-
litatieve psychosociale begeleiding zijn momenteel de enige manier   
waarop slachtoffers hun leven kunnen heropbouwen, weer zin in het 
leven krijgen en opnieuw volwaardige burgers kunnen worden.

Zorg dragen voor de gezondheid 
van vrouwen
Lichamen die historisch gezien al veel te gemakkelijk werden stilgehou-
den met medicijnen, een “voor gek verklaren” van vrouwelijke emoties 
en gedragingen, ongezonde machtsverhoudingen tussen het medische 
personeel en de patiëntes onder meer op obstetrisch en gynaecologisch 
niveau, tal van dwangmaatregelen die wegen op de gezondheid van vrou-
wen, het onzichtbaar maken van vrouwen met een handicap, toename 
van het aantal werkgerelateerde ziektes, enz. Dit zijn allemaal vaststellin-
gen van de vzw «Femmes et santé»429, een platform dat de gezondheid 
van vrouwen in de Federatie Wallonië-Brussel wil promoten. Welbepaalde 
groepen van vrouwen, onder meer vrouwen die uit cultureel diverse groe-
pen komen, worden geconfronteerd met extra moeilijkheden in medische 
omgevingen door de stereotypen die op hun groep wegen en die hun 
toegang tot kwalitatieve medische zorg bemoeilijken. Door de crisis we-
gen de genderuitdagingen voor de gezondheidszorg nog sterker door: 
enerzijds treft het coronavirus voornamelijk vrouwen. Anderzijds werden 
de gewone opvolgingsmomenten en opsporingsonderzoeken van gynae-
cologische aard voor vrouwen on hold geplaatst. Bovendien hebben de 
nieuwe werkvormen, zoals telewerk, een onmiskenbare invloed op de 
gezondheid van werkneemsters. De uitdagingen inzake mentale gezond-
heid zijn tot slot zeer belangrijk voor zowel vrouwen als jonge meisjes.
In het licht van dergelijke vaststellingen moet de relance ook oog hebben 
voor de gezondheidszorg, om de verzorgsters die onder een letterlijk on-
houdbare druk staan enigszins te verlichten, alsook de personen die ver-
zorgd worden en van wie de gezondheid zwaar op de proef werd gesteld.

429 Jacquet, Manoë (2019). Femmes, genre et promotion de la santé: Origine et perspectives du 
réseau, Éducation-Santé : Brussel.
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Aanbeveling nr. 14: Een universele toegang tot de 
gezondheidszorg verzekeren.
Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) gezondheid als een 
fundamenteel mensenrecht beschouwt, stellen we in realiteit vast dat ge-
zondheid sterk afhankelijk is van een aantal aan de individuen externe 
factoren, zoals hun sociale en fiscale situatie, hun (il)legale status, hun 
gender, hun afkomst of nog een eventuele handicap.

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• Financiële toegankelijkheid verzekeren voor alle gebruikers, inclu-
sief voor gebruikers zonder geldige verblijfsvergunning.

• Een programmering van de verzorgingsdiensten op middellange 
en lange termijn ontwikkelen, om het aanbod te verhogen en aan 
te passen zodat men tegemoetkomt aan de toename en het steeds 
complexer worden van de behoeften van de bevolking.

• Beter rekening houden met de gevolgen van de werkomstandig-
heden op de fysieke en psychologische gezondheidstoestand van 
vrouwen en mannen.

• Toegang bieden tot kwalitatieve gezondheidszorg voor zowel vrou-
wen als mannen  die het slachtoffer zijn van wat we de getaande 
“huidaandoening” zouden kunnen noemen 430 en die laattijdig 
en/of minder doeltreffend lijken te worden opgevangen vanwe-
ge stereotypen gebaseerd op hun afkomst en/of huidskleur, wat het 
medische korps afleidt van de klachten van deze patiënten (in het 
bijzonder van vrouwen) die vaker als overdreven en niet-gegrond 
worden beschouwd ongeacht hun werkelijke gezondheidstoestand 
(dit heeft in het bijzonder betrekking op vrouwen met een donkere 
huidskleur).431 

430 Durieux-Paillard, Sophie en Eytan, Ariel (2007). Du syndrome méditerranéen à la balkanisation 
des diagnostics: l’art difficile de la neutralité en médecine, Rev Med Suisse, volume 3, 2601.

 Durieux-Paillard, Sophie en Loutan, Louis. (2005). Diversité culturelle et stéréotypes : la 
pratique médicale est aussi concernée, Rev Med Suisse, volume 1, 2208.

431 Femmes Prévoyantes socialistes (FPS) (2018). Le syndrome méditerranéen ou quand les 
préjugés tuent : Brussel.

Aanbeveling nr. 15: Zorg dragen voor het mishandelde 
lichaam van vrouwen.
Elke vrouw is verschillend en kent vaak een andere persoonlijke realiteit; 
toch bezitten ze allemaal een lichaam dat met ogen en handen wordt 
uitgekleed en vaak is mishandeld door een maatschappij die nog steeds 
sterk patriarchaal is. Enkelen onder hen, waaronder in het bijzonder vrou-
wen met een handicap, vrouwen met een ziekte of een specifiek probleem 
of specifieke stoornis, botsen op invaliditeitsnormen - d.w.z. normen die 
ontstaan zijn vanuit een subjectieve realiteit van zogenaamde valide per-
sonen - vanuit het standpunt van hun ervaring en hun compleet vergeten 
behoeften. In dat opzicht heeft de pandemie deze mechanismen, die vrou-
wen met specifieke behoeften onzichtbaar maken, enkel maar versterkt.

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• De handicapkwestie (opnieuw) centraal stellen in de maatre-
gelen die in het licht van de crisis en erna werden genomen, 
aangezien personen met een handicap deel uitmaken van de tijdens 
deze pandemie vergeten groepen … en zo ook vergeten zijn bij het 
nemen van  maatregelen om deze pandemie in te dijken. We denken 
hierbij onder meer aan de algemene plicht om stoffen / chirurgische 
mondmaskers te dragen zonder stil te staan bij de bevolkingsgroepen 
met een auditieve handicap, die zo anderen niet kunnen liplezen, wat 
nodig en vaak cruciaal is voor hun zelfstandigheid en welzijn.

• Opsporingsonderzoeken zelfs tijdens een pandemie aanmoedi-
gen, en dit zowel voor ernstige en/of chronische ziekten zoals kanker 
of diabetes als voor minder ernstige aandoeningen zoals seksueel 
overdraagbare aandoeningen (SOA’s). 

• Een educatief luik opnemen over het aangepaste onthaal van 
alle doelgroepen  (getaande “huidaandoening”) in specifieke (para)
medische onderzoeksgebieden.

• Een enquête afnemen bij het medische korps en patiënten over hoe 
de getaande “huidaandoening” zich in Brussel uit en over de 
effecten ervan.

• Een sensibiliseringscampagne voor de getaande “huidaandoe-
ning”  uitschrijven binnen de gezondheidssectoren tijdens de 
pandemie en erna, om tegen dit syndroom te strijden dat medische 
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consulten van welbepaalde bevolkingsgroepen vertraagt en be-
moeilijkt (waaronder Sub-Saharische, Magrebijnse, Latijnse, enz. 
bevolkingsgroepen).

• De toegangsmachtigingen tot de toiletten in de open handelsza-
ken behouden.

Aanbeveling nr. 16: Zorg dragen voor de mentale 
gezondheid van vrouwen.
Zoals we eerder hebben gezien, wijzen alle tijdens de pandemie verwe-
zenlijkte enquêtes en studies over de mentale gezondheid van vrouwen 
op hetzelfde, namelijk: inzake mentale gezondheid betaalden vrouwen en 
zelfs zeer jonge meisjes een hoge prijs. De verlengde en dagelijkse bloot-
stelling van heel veel verzorgsters aan een gewelddadig en zeer dodelijk 
virus, het isolement van vrouwen - en om nog maar te zwijgen van jongere 
en oudere vrouwen -, de drastische toename van de mentale belasting 
m.b.t. de ongelijkheden binnen huishoudens die de crisis heeft veroor-
zaakt -om nog maar te zwijgen over de toename van het geweld t.o.v. 
vrouwen - zijn tal van factoren met een dramatisch effect op de mentale 
gezondheid van vrouwen.

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• De impact van de crisis op de mentale gezondheid van vrouwen 
en mannen in verschillende leeftijdsgroepen in Brussel moni-
toren (posttraumatische stress, angststoornissen, sociale angsten, 
depressie, sombere gedachten, zelfverminking, eetstoornissen, burn-
out, toename van de afwezigheden wegens langdurige ziekte bij es-
sentiële diensten, enz.).

• De evolutie van burn-out bij ouders in Brussel monitoren, en in 
het bijzonder binnen eenoudergezinnen. Het verband ervan met de 
mentale belasting analyseren en pleiten voor een erkenning van de 
funeste invloed ervan op de mentale gezondheid van vrouwen.

• De evolutie monitoren van psychiatrische patiënten in Brussel 
die gezien worden als de meest kwetsbare personen door de effecten 
van de crisis en in het bijzonder van de lockdown.

• De mentale gezondheid monitoren van vrouwen en mannen die 

meervoudige discriminatie ervaren. We denken hierbij onder meer 
aan de LGBTQIA+- en donkere gemeenschap omdat uit internationa-
le statistieken blijkt dat dit de groepen zijn die het meeste risico lopen 
om mentale gezondheidsproblemen te ontwikkelen in het licht van de 
ondervonden discriminaties.

• Meer doen dan alleen monitoren: samen met de gemeenschaps-
diensten concrete oplossingen ontwikkelen.

• Gepaste hulp bieden aan ouders met kinderen die een handicap 
hebben en onder hetzelfde dak wonen.

Aanbeveling nr. 17: Zorg dragen voor de bedreigde 
seksuele en reproductieve rechten van vrouwen.
De focus op de hardnekkige strijd tegen COVID-19, gekoppeld aan de 
sluiting van belangrijke diensten zoals de centra voor geboorteregeling, 
heeft een onmiskenbare impact gehad op de toegang van vrouwen tot 
hun seksuele en reproductieve gezondheid. Crisissen gingen en gaan 
steeds gepaard met een aanzienlijke afname van die toegang door de 
versterking van de ongelijkheden tussen de genders en de terugkeer naar 
meer traditionele gezins- en maatschappelijke modellen.

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• Het recht op de toegang tot zwangerschapsonderbreking op-
nieuw bevestigen en de toegang tot diensten voor seksuele en re-
productieve gezondheid behouden, evenals de toegang tot centra 
voor geboorteregeling zodat vrouwen die een ongewenste zwanger-
schap willen onderbreken er in alle veiligheid terecht kunnen. 

• Zich opnieuw focussen op welbepaalde problemen m.b.t. de ge-
zondheid van vrouwen die naar de achtergrond verdwenen tij-
dens de crisis en die onvoldoende ter harte zijn genomen: 

>  De strijd aangaan tegen menstruatie-armoede, die werd ver-
sterkt door de economische en gezondheidscrisis.

>  Bijzondere aandacht besteden aan gynaecologisch en obste-
trisch geweld, door (juridische) hulp te bieden aan de slachtof-
fers.

>  Meer aandacht schenken aan het risico op genitale verminking.
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>  De toegang en kosteloosheid van voorbehoedsmiddelen 
waarborgen, inclusief noodanticonceptiemiddelen, zowel tij-
dens als na de crisis.

Aanbeveling nr. 18: Zorg dragen voor een uitgeput 
zorgpersoneel.
Het zorgpersoneel ging voorop in de strijd tegen deze in ons land nog 
nooit eerder geziene gezondheidscrisis. Dit zorgpersoneel, dat hoofdza-
kelijk uit vrouwen bestaat, werd langdurig blootgesteld aan traumatiseren-
de situaties en heeft ook te kampen gehad met een ongekende mentale 
en fysieke vermoeidheid. Daar men nu al een jaar niet zeker weet wan-
neer de COVID-19-crisis zal verdwijnen en door de geregelde opflakke-
ringen van het virus, vreest men het ergste voor het zorgpersoneel in 
Brussel, waar heel wat essentiële ziekenhuizen zijn gevestigd in de strijd 
tegen dit virus. Aangezien de WGO ons tot slot verwittigt voor nog andere 
pandemieën die zullen volgen, moeten de overheden op alle niveaus van 
ons land strategieën op korte, middellange en lange termijn ontwikkelen, 
die onder meer maatregelen omvatten die het risico op een tekort aan 
zorgpersoneel tot een minimum herleiden.

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• De mentale gezondheid van het zorgpersoneel monitoren, en in 
het bijzonder de evolutie van posttraumatische stress, angststoornis-
sen en depressies aangezien voor deze groep uit studies blijkt dat 
zij bijzonder kwetsbaar zijn voor de effecten van de crisis door een 
herhaaldelijke blootstelling aan de dood, gekoppeld aan een hogere 
mentale en fysieke vermoeidheid dan normaal.

• De psychosociale intervisies tussen werknemers en werkneem-
sters in de gezondheidszorgsector promoten en dit opnemen in hun 
arbeidstijd.

• Het tekort aan zorgpersoneel , dat voor een onredelijke werkdruk 
voor het personeel lijkt te zorgen, oplossen door hun beroep weer 
aantrekkelijker te maken, de omkadering van de teams te versterken 
en de voorwaarden voor de gelijkstelling van diploma’s te versoepe-
len.

• De gendergemengdheid in deze sector waar vrouwen overver-
tegenwoordigd zijn actief promoten, en in het bijzonder voor de 
arbeidsposten met een laag scholingsniveau.

Aanbeveling nr. 19: Een inclusieve telegeneeskunde 
ontwikkelen.
In het licht van de digitalisering van de maatschappij en deze crisis heeft 
ook de telegeneeskunde zich ontwikkeld, om te kunnen voldoen aan de 
medische behoeften van de patiënten ondanks de social distancingmaat-
regelen. 

Hoe kan de aanbeveling in de praktijk worden omgezet?

• Telegeneeskunde beter omkaderen, om teleraadplegingen en de te-
rugbetaling ervan te vergemakkelijken.

• De digitale toegankelijkheid van de telegeneeskunde voor de be-
gunstigden verzekeren.

• Het personeel opleidingen geven over een aangepast en goed 
werkend digitaal onthaal, om de raadplegingen in alle vertrouwen 
te laten plaatsvinden.
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https://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2019/2019-12-19_Spotlight_FR_2.pdf
https://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2021/19-01-2021_Spotlight_FR.pdf
https://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2021/19-01-2021_Spotlight_FR.pdf
https://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/chomage-temporaire-suite-au-coronavirus-covid-19/chiffres
https://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/chomage-temporaire-suite-au-coronavirus-covid-19/chiffres
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E ONEM, Statistiques – Congés pour assistance médicale.
https://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/chiffres/interruption-de-carriere-credit-
temps-et-conges-thematiques/conges-thematiques-y-compris-conge-parental-corona

ONEM, Statistiques – Congés thématiques (y compris congé parental corona)
https://www.onem.be/fr/documentation/statistiques/chiffres/interruption-de-carriere-credit-
temps-et-conges-thematiques/conges-thematiques-y-compris-conge-parental-corona#h2_1

ONU Femmes, « 16 façons de lutter contre la culture du viol ».
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2019/11/compilation-
ways-you-can-stand-against-rape-culture

Plan International, Campagne «  International day of the girl 2019 ».
https://www.planinternational.be/sites/default/files/plan_
international_safer_cities_campaign_qa_fr_.pdf

Police fédérale, « Statistiques policières de criminalité (2019) ».
http://www.stat.policefederale.be/assets/pdf/crimestat/gewest/
rapport_2020_trim2_reg_Region_de_Bruxelles_Capitale_fr.pdf

Rainbow house, « COVID-19 : pas de quarantaine pour les LGBTIQI-phobies ».
http://rainbowhouse.be/fr/article/idahobit2020/

Rainbow house, « COVID-19 et son impact sur les personnes 
issues de la migration (projet européen Equalcity) ».
http://rainbowhouse.be/fr/article/covid-19-et-son-impact-
sur-les-personnes-issues-de-la-migration/

RTBF, « Accueil à l’hôpital sur fond de racisme ? une femme témoigne à Bruxelles ».
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_accueil-a-l-hopital-sur-fond-de-
racisme-une-femme-temoigne-a-bruxelles?id=10593889

RTBF, « Bruxelles : des patrouilles de police contre 
le sexisme et le harcèlement de rue ».
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_bruxelles-des-patrouilles-de-
police-contre-le-sexisme-et-du-harcelement-de-rue?id=10713970

RTBF,« Coronavirus en Belgique : le secteur du nettoyage demande 
un élargissement de la prime d’encouragement ».
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-en-belgique-le-secteur-du-
nettoyage-demande-un-elargissement-de-la-prime-d-encouragement?id=10658988

RTBF, « Coronavirus et confinement: près de 10% des jeunes ont 
eu des pensées ou gestes suicidaires ou d’automutilation ».   
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-et-confinement-pres-de-10-des-
jeunes-ont-eu-des-pensees-ou-gestes-suicidaires-ou-d-automutilation?id=10634277

RTBF,  « Coronavirus : «L’épuisement pandémique» 
explose en Belgique, surtout chez les jeunes ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-l-
epuisement-pandemique-explose-en-belgique-surtout-chez-les-jeunes?id=10695492

RTBF, « Coronavirus : les fédérations d’infirmiers introduisent 
un recours contre l’État belge pour négligence ». 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-les-federations-d-infirmiers-
introduisent-un-recours-contre-l-etat-belge-pour-negligence?id=10522752

RTBF, « Femmes dans l’horeca : la double peine ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_femmes-
dans-l-horeca-la-double-peine?id=10620497

RTBF, « Femmes et hommes ne sont pas égaux face à l’épargne ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_femmes-et-
hommes-ne-sont-pas-egaux-face-a-l-epargne?id=10622945

RTBF, « Harcèlement de rue : mais que fait la police ? ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_harcelement-
de-rue-mais-que-fait-la-police?id=10563489

RTBF, « Hors conditions pour recevoir des aides de l’État, les 
travailleuses du sexe lancent une cagnotte solidaire ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_hors-conditions-pour-recevoir-
des-aides-de-l-etat-les-travailleuses-du-sexe-lancent-une-cagnotte-solidaire?id=10631091

RTBF, « Je suis un monstre qui vous parle ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-
masculinites-2-4-je-suis-un-monstre-qui-vous-parle?id=10546575

RTBF, « L’activité des titres-services a diminué de 18% à Bruxelles en 2020 »
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_l-activite-des-titres-services-
a-diminue-de-18-a-bruxelles-en-2020?id=10675634

RTBF, « Le confinement n’arrête pas le harcèlement de rue ». 
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-confinement-
n-arrete-pas-le-harcelement-de-rue?id=10481284

RTBF, « Le harcèlement en rue? Quand on est une 
femme à Bruxelles, c’est tous les jours».
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-harcelement-en-rue-quand-on-
est-une-femme-a-bruxelles-c-est-tous-les-jours?id=9987177

RTBF, « Le nombre d’interruptions volontaires de 
grossesse est en baisse en Belgique ». 
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-nombre-d-interruptions-
volontaires-de-grossesse-est-en-baisse-en-belgique?id=10430008

RTBF, « Le sexe et le mâle ». 
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-
masculinites-toxiques-4-4-le-sexe-et-le-male?id=10555815

RTBF, « Les agressions sexuelles se poursuivent pendant le couvre-feu ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_les-agressions-
sexuelles-se-poursuivent-pendant-le-couvre-feu?id=10651578
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https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2019/11/compilation-ways-you-can-stand-against-rape-culture
https://www.planinternational.be/sites/default/files/plan_international_safer_cities_campaign_qa_fr_.pdf
https://www.planinternational.be/sites/default/files/plan_international_safer_cities_campaign_qa_fr_.pdf
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http://rainbowhouse.be/fr/article/idahobit2020/
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https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_bruxelles-des-patrouilles-de-police-contre-le-sexisme-et-du-harcelement-de-rue?id=10713970
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_bruxelles-des-patrouilles-de-police-contre-le-sexisme-et-du-harcelement-de-rue?id=10713970
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-en-belgique-le-secteur-du-nettoyage-demande-un-elargissement-de-la-prime-d-encouragement?id=10658988
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-en-belgique-le-secteur-du-nettoyage-demande-un-elargissement-de-la-prime-d-encouragement?id=10658988
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-et-confinement-pres-de-10-des-jeunes-ont-eu-des-pensees-ou-gestes-suicidaires-ou-d-automutilation?id=10634277
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-et-confinement-pres-de-10-des-jeunes-ont-eu-des-pensees-ou-gestes-suicidaires-ou-d-automutilation?id=10634277
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-l-epuisement-pandemique-explose-en-belgique-surtout-chez-les-jeunes?id=10695492
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-l-epuisement-pandemique-explose-en-belgique-surtout-chez-les-jeunes?id=10695492
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-les-federations-d-infirmiers-introduisent-un-recours-contre-l-etat-belge-pour-negligence?id=10522752
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-les-federations-d-infirmiers-introduisent-un-recours-contre-l-etat-belge-pour-negligence?id=10522752
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_femmes-dans-l-horeca-la-double-peine?id=10620497
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_femmes-dans-l-horeca-la-double-peine?id=10620497
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_femmes-et-hommes-ne-sont-pas-egaux-face-a-l-epargne?id=10622945
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_femmes-et-hommes-ne-sont-pas-egaux-face-a-l-epargne?id=10622945
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_harcelement-de-rue-mais-que-fait-la-police?id=10563489
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_harcelement-de-rue-mais-que-fait-la-police?id=10563489
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_hors-conditions-pour-recevoir-des-aides-de-l-etat-les-travailleuses-du-sexe-lancent-une-cagnotte-solidaire?id=10631091
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_hors-conditions-pour-recevoir-des-aides-de-l-etat-les-travailleuses-du-sexe-lancent-une-cagnotte-solidaire?id=10631091
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-2-4-je-suis-un-monstre-qui-vous-parle?id=10546575
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-2-4-je-suis-un-monstre-qui-vous-parle?id=10546575
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_l-activite-des-titres-services-a-diminue-de-18-a-bruxelles-en-2020?id=10675634
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_l-activite-des-titres-services-a-diminue-de-18-a-bruxelles-en-2020?id=10675634
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-confinement-n-arrete-pas-le-harcelement-de-rue?id=10481284
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-confinement-n-arrete-pas-le-harcelement-de-rue?id=10481284
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-harcelement-en-rue-quand-on-est-une-femme-a-bruxelles-c-est-tous-les-jours?id=9987177
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-harcelement-en-rue-quand-on-est-une-femme-a-bruxelles-c-est-tous-les-jours?id=9987177
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-nombre-d-interruptions-volontaires-de-grossesse-est-en-baisse-en-belgique?id=10430008
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-nombre-d-interruptions-volontaires-de-grossesse-est-en-baisse-en-belgique?id=10430008
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-4-4-le-sexe-et-le-male?id=10555815
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-4-4-le-sexe-et-le-male?id=10555815
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E RTBF, « Les femmes sont-elles les perdantes de notre système de pension ? »
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_les-femmes-sont-elles-les-
perdantes-de-notre-systeme-de-pension?id=10138266

RTBF, « LGBTQIA+ : pourquoi le choix des mots est important dans les médias ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_lgbtqia-pourquoi-le-
choix-des-mots-est-important-dans-les-medias?id=10696321

RTBF, « Mariages forcés et violences intrafamiliales un phénomène masqué ».
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_mariages-forces-et-violences-
liees-a-l-honneur-un-phenomene-masque?id=10682911

RTBF, « Naomi Musenge et le syndrome méditerranéen »
https://www.rtbf.be/info/article/detail_naomi-musenge-et-le-
syndrome-mediterraneen-safia-kessas?id=9918067

RTBF, « On ne devrait pas punir les filles parce qu’elles s’habillent comme 
ça », le #lundi14septembre s’est aussi invité dans nos écoles ». 
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_on-ne-devrait-pas-punir-les-filles-parce-qu-elles-s-
habillent-comme-ca-le-lundi-14septembre-s-est-aussi-invite-dans-nos-ecoles?id=10584121

RTBF, « On ne nait pas homme, on le devient »
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-
toxiques-3-4-on-ne-nait-pas-homme-on-le-devient?id=10551329

RTBF, « Peu de femmes dans le monde du digital : par 
crainte d’être confrontées aux inégalités ? »
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_peu-de-femmes-dans-le-monde-
du-digital-par-crainte-d-etre-confrontees-aux-inegalites?id=9930472

RTBF, « Prostituées confinées en danger de santé, de précarité ou de violences ».
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_prostituees-confinees-
en-danger-de-sante-de-precarite-ou-de-violences?id=10469199

RTBF, « Prostitution : malgré l’interdiction, les travailleuses 
du sexe n’ont d’autre choix que de travailler ».
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_prostitution-malgre-l-interdiction-les-
travailleuses-du-sexe-n-ont-d-autre-choix-que-de-travailler?id=10649311

RTBF, « Sois fort, ne pleure pas ».
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-
masculinites-toxiques-sois-fort-ne-pleure-pas?id=10542995

RTBF, « Victime d’un viol : pourquoi ne pas porter plainte plus tôt ? ».
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_victime-d-un-viol-
pourquoi-ne-pas-porter-plainte-plus-tot?id=10089516

S-Law, « La violence conjugale en Belgique ».
https://www.s-law.be/fr/news/la-violence-conjugale-en-belgique

Sciensano «  Enquête de santé 2018 – santé sexuelle ». 
https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/RH_FR_2018.pdf

Sciensano, « Enquête de santé 2018 – santé mentale ». 
https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/MH_FR_2018.pdf

Sciensano, « Étude COVID-19 : 8,4% des professionnels de la 
santé a développé des anticorps contre le SARS-Cov 2 ». 
https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/etude-COVID-19-84-des-professionnels-
de-la-sante-a-developpe-des-anticorps-contre-le-sars-cov-2

Sixth tone- Fresh voices from today’s China, « Domestic 
Violence Cases surge during COVID-19 Epidemic ».
http://www.sixthtone.com/news/1005253/domestic-violence-
cases-surge-during-covid-19-epidemic

Slate FR, « Blurred lines : la chanson la plus controversée de la décennie 
http://www.slate.fr/culture/80013/blurred-lines-robin-thicke-chanson-polemique-decennie

SOS Viol, le service en chiffres - 2019.
https://www.sosviol.be/nos-activites/le-service-en-chiffres/

SPF Économie, Statistiques – «  Répartition selon les secteurs d’activités NACE »
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-
en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-selon-le-genre-des

SPF Économie, Statistiques – « Évolution des faillites et pertes d’emploi ».
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-
en/faillites-et-pertes-demplois/evolution-des-faillites-et

SPF Économie, Statistiques – « PME par classe de taille ».
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-
en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-par-classe-de-taille

SPF Économie, Statistiques – « PME par  secteur d’activité ».
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-
en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-par-secteur-dactivite

SPF Économie, Statistiques – « PME selon le genre des administrateur[trice·s] ».
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-
en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-selon-le-genre-des

SPF Emploi – « Rôle renforcé du médecin du travail dans 
le cadre de la lutte contre le COVID-19 ». 
https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/surveillance-
de-la-sante-pendant-la-crise-du-coronavirus 

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale – « Égalité 
Femmes-Hommes : l’écart salarial ».
https://emploi.belgique.be/fr/themes/egalite-et-non-discrimination/
egalite-femmes-hommes-lecart-salarial

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, « Réduction temporaire de 
la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19 ».
https://emploi.belgique.be/fr/themes/reglementation-du-travail/duree-du-
travail-et-temps-de-repos/reduction-temporaire-de-la#toc_heading_
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https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_prostituees-confinees-en-danger-de-sante-de-precarite-ou-de-violences?id=10469199
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_prostitution-malgre-l-interdiction-les-travailleuses-du-sexe-n-ont-d-autre-choix-que-de-travailler?id=10649311
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_prostitution-malgre-l-interdiction-les-travailleuses-du-sexe-n-ont-d-autre-choix-que-de-travailler?id=10649311
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-sois-fort-ne-pleure-pas?id=10542995
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_deconstruire-les-masculinites-toxiques-sois-fort-ne-pleure-pas?id=10542995
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_victime-d-un-viol-pourquoi-ne-pas-porter-plainte-plus-tot?id=10089516
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_victime-d-un-viol-pourquoi-ne-pas-porter-plainte-plus-tot?id=10089516
https://www.s-law.be/fr/news/la-violence-conjugale-en-belgique
https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/RH_FR_2018.pdf
https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/MH_FR_2018.pdf
https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/etude-COVID-19-84-des-professionnels-de-la-sante-a-developpe-des-anticorps-contre-le-sars-cov-2
https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/etude-COVID-19-84-des-professionnels-de-la-sante-a-developpe-des-anticorps-contre-le-sars-cov-2
http://www.sixthtone.com/news/1005253/domestic-violence-cases-surge-during-covid-19-epidemic
http://www.sixthtone.com/news/1005253/domestic-violence-cases-surge-during-covid-19-epidemic
http://www.slate.fr/culture/80013/blurred-lines-robin-thicke-chanson-polemique-decennie
https://www.sosviol.be/nos-activites/le-service-en-chiffres/
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-selon-le-genre-des
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-selon-le-genre-des
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/faillites-et-pertes-demplois/evolution-des-faillites-et
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/faillites-et-pertes-demplois/evolution-des-faillites-et
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-par-classe-de-taille
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-par-classe-de-taille
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-par-secteur-dactivite
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-par-secteur-dactivite
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-selon-le-genre-des
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-selon-le-genre-des
https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/surveillance-de-la-sante-pendant-la-crise-du-coronavirus
https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/surveillance-de-la-sante-pendant-la-crise-du-coronavirus
https://emploi.belgique.be/fr/themes/egalite-et-non-discrimination/egalite-femmes-hommes-lecart-salarial
https://emploi.belgique.be/fr/themes/egalite-et-non-discrimination/egalite-femmes-hommes-lecart-salarial
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E SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnementale, 
« Vers une Belgique en bonne santé – Santé mentale ».
https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante/sante-mentale

SPF Sécurité et Prévention, « Violences entre partenaires ».
https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/violence/violence-entre-partenaires

StatBel, « Population : espérances et mortalité – 2016 ». 
https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/MH_FR_2018.pdf

Statbel, « Emploi et chômage ».
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-
du-travail/emploi-et-chomage#panel-12

Statbel, « Hautement diplômées, moins de responsabilités, moins payées ».
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/hautement-diplomees-
moins-de-responsabilites-moins-payees

Statbel, « La crise du coronavirus rend le marché du travail plus dynamique ».
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage

Statbel, « Les Salaires belges et, en particulier, des 
professions essentielles en temps de COVID-19 ».
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/salaires-et-cout-
de-la-main-doeuvre/salaires-mensuels-bruts-moyens

Statbel, « Nombre de faillites pour la Belgique et les régions ».
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.
xhtml?view=13ba8303-2662-4d87-b118-4a27dd9cbfe

Statbel, « Nouvelle statistique sur la diversité selon l’origine en Belgique ».
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/nouvelle-statistique-
sur-la-diversite-selon-lorigine-en-belgique

StatBel, Statistiques – « Données brutes trimestrielles des taux 
d’activité, d’emploi et de chômage en 2018, 2019, 2020 ».
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-
du-travail/emploi-et-chomage#panel-12

Statbel, Statistiques – « Personnel des soins de santé ». 
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/personnels-des-soins-de-sante

Statbel, Statistiques – « Professions en Belgique suivant le sexe en 2019 (top 100) ».
https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-
du-travail/les-professions-en-belgique

Statbel, Statistiques – « Salaires mensuels bruts moyens 
des salariés employés à temps plein en 2018 ».
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.
xhtml?view=563d857c-c9b3-43b2-8a00-1c0e40e8dffd

Stop féminicide, compilation des féminicides de 2017, 2018, 2019 et 2021.
http://stopfeminicide.blogspot.com

STRADALEX, « Définition de l’action positive ».
https://www.stradalex.com/nl/sl_src_publ_leg_be_moniteur/toc/
leg_be_moniteur_fr_01032019_1/doc/mb2019200431

Tabacstop BE, « Hommes et femmes pas égaux face au tabac ».
https://www.tabacstop.be/nouvelles/hommes-et-femmes-pas-gaux-face-au-tabac

Télétravailler.be, « Comment se répartit le télétravail en Belgique et ailleurs ? ».
https://www.teletravailler.be/en-chiffres#belgique

The journalist’s Resource, « The impact of COVID-19 on 
LGBTQ communities : A research roundup ».
https://journalistsresource.org/home/covid-19-lgbtq-research/

Travie, « Comment un état de crise a pu révéler un magnifique projet 
(un objectif de 100.000 masques à produire est annoncé) ».
https://travie.be/fr/masks-nrussels/

UNFPA, « Un an après le début de la pandémie, l’UNFPA estime que 
12 millions de femmes ont connu une interruption de leur contraception, 
provoquant 1,4 millions de grossesses non planifiées ».
https://www.unfpa.org/fr/news/un-après-le-début-de-la-pandémie-
lunfpa-estime-que-12-millions-de-femmes-ont-connu-une

UNIA, « Discrimination envers les personnes d’origine 
subsaharienne : un passé colonial qui laisse des traces ».
https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Rapport_négrofobie_FR_Layout.pdf

UNIA, « Les 19 critères de discrimination ».
https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/les-19-criteres-de-discrimination

WE ARE SISTA & le Conseil national du numérique « Accélération du 
financement des femmes entrepreneures, Charte d’engagement »
https://static1.squarespace.com/static/5cb5f6b651f4d41671cfdd25/t/5f8e9491dc35
3a0176f3c2f2/1603179668553/Chartes+CVCs+et+Accé+20%3A10%3A20.pdf

World Health Organization, Région Office for Europe, « Men’s 
health and well-being in the WHO European Region ». 
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/mens-health

YOUTUBE, « Déclaration de l’OMS sur de probables nouvelles pandémies ».
https://www.youtube.com/watch?v=sMnhWcptYp8&feature=emb_title.
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Bijlage 1: Niet-uitputtende lijst van 
ontbrekende naar gender uitgesplitste 
gegevens in het BHG

Soort problematiek Monitoring

1 WERKGELEGENHEID, ONDERNEMERSCHAP, OPLEIDING Ontbreekt Onnauwkeurig Gedateerd Inter-
sectionaliteit 

Werk - Beroepen x gender x x

Werkgelegenheid - Sectorale impact van de crisis x gender

Werkgelegenheid - Naar gender uitgesplitste statistieken bij de 
ondernemingen x x

Werkgelegenheid - Naar gender uitgesplitste statistieken inzake financiën x x

Werkgelegenheid - Corona-ouderschapsverlof  andere types gezinnen x x

Werkgelegenheid - Vermindering van de wekelijkse arbeidsduur x gender x x

Werkgelegenheid - Opnieuw in dienst nemen van personeel na tijdelijke 
werkloosheid x gender x x

Werkgelegenheid - Officiële telewerkstatistieken x gender x x

Ondernemerschap - ondernemingen volgens sector x gender x x

Ondernemerschap - faillissementen volgens sector x gender x

Ondernemerschap - zelfstandigen via SMART x gender x

Ondernemerschap - sekswerk (officiële statistieken) x gender x x x

Ondernemerschap - ondernemersactiviteitsgraad post Covid-19 x gender x x

Ondernemerschap - Omzetverschil x gender x x

Ondernemerschap - Grootte van de ondernemingen x gender x x
Ondernemerschap - Meervoudige segregatie-effecten ondergaan door 
vrouwen x x

Opleiding - impact van Covid-19 x gender x x
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Soort problematiek Monitoring

2 ONGELIJKHEID & BESTAANSONZEKERHEID Ontbreekt Onnauwkeurig Gedateerd Intersectionali-
teit vereist

Ongelijkheid - Onbezoldigde taken x gender x x

Bestaansonzekerheid - Impact van de crisis x gender x x
Bestaansonzekerheid - Oplopende schuld naar aanleiding van de crisis x 
gender x x

Bestaansonzekerheid - Toestand eenoudergezinnen post-Covid-19 x gender x x

Bestaansonzekerheid - Huisvesting post-Covid-19 x x

Bestaansonzekerheid - Toestand dakloze vrouwen post-Covid-19 x x

Bestaansonzekerheid - Toestand migrantenvrouwen post-Covid-19 x x

3 GEWELD Ontbreekt Onnauwkeurig Gedateerd Intersectionali-
teit vereist

Seksistische intimidatie op straat - Statistieken voor en na Covid-19 x x

Seksistische intimidatie op het werk - Statistieken voor en na Covid-19 x x

Seksistische intimidatie online – Officiële statistieken voor en na Covid-19 x x

Cybergeweld tussen (ex-)partners - Statistieken voor en na Covid-19 x x

Seksueel geweld - Officiële statistieken / gewestelijke studie x x

Moord op vrouwen - Officiële statistieken / gewestelijke studie x x

Gedwongen huwelijken - Officiële statistieken / gewestelijke studie x x

Eergerelateerd geweld - Officiële statistieken / gewestelijke studie x x

Vrouwelijke genitale verminking - Officiële statistieken / gewestelijke studie x x

Geweld tegen de LGBTQIA+ gemeenschap - voor en na Covid-19 x x
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Soort problematiek Monitoring

4 GEZONDHEID Ontbreekt Onnauwkeurig Gedateerd Intersectionali-
teit vereist

Diversiteit - Statistieken/gewestelijke studie mediterraan syndroom x gender x x

Diversiteit - Statistieken/gewestelijke studie gezondheid x LGBTQIA+ personen x x

Covid-19 – Overlijdensstatistieken volgens sectoren/beroepen x x

Covid-19 – Statistieken impact opvolging van andere ziekten x x

Covid-19 – Statistieken impact telegeneeskunde x digitale kloof  x gender x x

Covid-19 – Statistieke fysiologische aandoeningen (slaap) x gender x x

Covid-19 – Statistieken nieuwe aandoeningen ("zoomvermoeidheid", ...) x gender x x

Covid-19 – Statistieken/gewestelijke studie mentale gezondheid x gender x x

Covid-19 – Statistieken seksuele gezondheid x gender x x

Covid-19 – Statistieken reproductieve gezondheid x gender x x

Covid-19 – Statistieken toegang zwangerschapsafbreking op het platteland 
x gender x x

Covid-19 – Statistieken en studie impact op de gezondheid van het zorgpersoneel x x

89



BRUSSELSE RAAD VOOR GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN • VERSLAG DE IMPACT VAN COVID-19 OP DE ONGELIJKHEDEN TUSSEN VROUWEN EN MANNEN IN BRUSSEL

B
IJ

LA
G

EN

Bijlage 2: Vragenlijst van de enquête 
gevoerd door de RGVM in 2020

Weerslag van de COVID-19-crisis op de (on)gelijkheid tussen vrouwen en mannen 

1 ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE UW INSTELLING

• Naam van de organisatie 

• Website  

• Beschrijving van de opdracht van uw instelling/organisatie (ten hoogste drie zinnen) 

• Doelgroepen 

• Contactpersoon voor deze enquête 

• Adres, e-mailadres, telefoonnummer 

2 DE INITIATIEVEN VAN UW INSTELLING TEGEN DE ACHTERGROND VAN DE COVID-19-CRISIS

2.1)     De initiatieven voor uw doelgroep of  in voorkomend geval voor de werkneemsters van uw sector. 

2.1.1)  Heeft u met andere instellingen samengewerkt? Welke en waartoe? 

2.1.2)  Heeft u politieke en/of  andere instanties bevraagd?  

2.2)     Uw kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de reacties van uw doelgroep. Licht toe of  voeg de resultaten van uw analyse toe. 

2.2.1)  Heeft u een statistische analyse van en/of  een peiling bij uw doelpubliek verricht of  ze om feedback gevraagd? Indien ja, hoe? 

2.2.2)  Heeft u een genderanalyse van de resultaten verricht? Zo ja, welke? 

2.2.3)  Heeft u een kruispuntanalyse van de resultaten verricht? Zo ja, welke? Dit betekent dat in analyses tegelijkertijd rekening wordt 
gehouden met verschillende vormen van onderdrukking die vrouwen moeten ondergaan, zoals sociale klasse, etnische afkomst, hun 
geloofsovertuiging, hun levensgeschiedenis, enz. De nadruk wordt niet enkel gelegd op de dominantie van het ene geslacht over het andere, 
maar ook op machtsverhoudingen waarvan een racistische, klassebevestigende, homofobe en kolonialistische samenleving doordrongen is. 

90



BRUSSELSE RAAD VOOR GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN • VERSLAG DE IMPACT VAN COVID-19 OP DE ONGELIJKHEDEN TUSSEN VROUWEN EN MANNEN IN BRUSSEL

B
IJ

LA
G

EN

Weerslag van de COVID-19-crisis op de (on)gelijkheid tussen vrouwen en mannen 

3 UW IMPACTANALYSE VAN DE COVID-19-CRISIS

Geef  voor elke gewestelijke bevoegdheid waar uw instelling mee te maken krijgt, uw impactanalyse inzake de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen per type doelgroep (vrouwen in de gezondheidszorg, andere werkneemsters, werkzoekende vrouwen, onderneemsters, prostituees, 
vrouwen als gezinshoofd in eenoudergezinnen, vrouwen zonder papieren, dakloze vrouwen, enz.), indien mogelijk met een intersectionele 
benadering als invalshoek. U kan antwoorden voor uw werkneemsters en voor uw doelgroep of  voor een van beiden. 
Beschrijving per gewestelijke bevoegdheid: 

3.1)     De plaats van de vrouw in de economie: werkgelegenheid, opleidingen, ondernemerschap 

3.2)     Sociaaleconomische ongelijkheid: inkomen, discriminatie op de arbeidsmarkt, kwetsbaarheid, financiële zelfredzaamheid, … 

3.3)     Seksistisch en seksueel geweld: seksuele intimidatie, partner- en intrafamiliaal geweld, seksueel geweld, ... 

3.4)     Welzijn: geestelijke en lichamelijke gezondheid, seksuele gezondheid en seksueel zelfbeschikkingsrecht, … 

Nee  

3.5)     De plaats van de vrouw in de maatschappij: rolverdeling (tijd besteed aan huishoudelijke taken en verdeling ervan, andere sociale gender 
gerelateerde typecasting), stereotypes, media, maatschappelijk debat, besluitvorming, … 

4 UW AANBEVELINGEN

4.1)     De plaats van de vrouw in de economie: werkgelegenheid, opleidingen, ondernemerschap 

4.2)     Sociaaleconomische ongelijkheid: inkomen, discriminatie op de arbeidsmarkt, kwetsbaarheid, financiële zelfredzaamheid, … 

4.3)     Seksistisch en seksueel geweld: seksuele intimidatie, partner- en intrafamiliaal geweld, seksueel geweld, ... 

4.4)     Welzijn: geestelijke en lichamelijke gezondheid, seksuele gezondheid en seksueel zelfbeschikkingsrecht, … 

4.5)     De plaats van de vrouw in de maatschappij: rolverdeling (tijd besteed aan huishoudelijke taken en verdeling ervan, andere sociale gender-
gerelateerde typecasting), stereotypes, media, maatschappelijk debat, besluitvorming, … 
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Weerslag van de COVID-19-crisis op de (on)gelijkheid tussen vrouwen en mannen 

5 CONCLUSIES

5.1)     Indien u één enkel element van uw impactanalyse en aanbevelingen zou mogen benadrukken, waarvoor zou u dan kiezen? 

5.2)     Wenst u ons bijkomende bedenkingen te bezorgen over andere aangelegenheden of  uw analyses en aanbevelingen te verruimen? 

Dank voor uw tijd en al het werk. We zullen u het verslag en onze aanbevelingen bezorgen. We blijven voor gelijke kansen ijveren, daar kunt u 
op rekenen. 

De Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (RGVM) 
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Bijlage 3: Enquête binnen de RGVM of 
voorlopige gegevens met betrekking tot de 
gezondheidscrisis

Van juli 2020 tot oktober 2020 heeft de RGVM een enquête gehouden on-
der zijn leden om een eerste inschatting te maken van de genderweerslag 
van de pandemie. De 21 benaderde structuren werken rond kinderen, ge-
nder, bestaansonzekerheid, etniciteit, handicap, sociale hulpverlening of 
maken deel uit van de sociaal-culturele sector, de academische sector of 
sociale overlegwereld.  Concreet werd de respondenten gevraagd de be-
vindingen van hun respectieve werkdomeinen over de genderspecifieke 
realiteit als gevolg van de pandemie over te brengen in het licht van vier 
belangrijke gewestelijke bevoegdheden: werk en opleiding, bestaanson-
zekerheid, geweld en gezondheid.432

Werk en opleiding
• Volgens een enquête433 van een ledenstructuur verklaart 1/3 van de 

burgers dat zij sinds het begin van de crisis moeilijkheden heb-
ben ondervonden op het gebied van tewerkstelling; meer dan 1 
op 2 personen is van mening dat de sociale en financiële opwaarde-
ring van essentiële banen een prioritaire maatregel moet zijn aan het 
einde van de crisis; voor 16% onder hen moet ook gendergelijkheid 
een prioriteit zijn;

• De crisis heeft de dynamiek van de economische afhankelijkheid 
van vrouwen versterkt, vooral voor vrouwen die geen inkomen of 
toegang tot uitkeringen hebben (bv. in beroepsinschakelingstijd);

• Bepaalde groepen vrouwen lopen een groter risico hun baan te 
verliezen (migranten met of zonder papieren, laaggeschoolde vrou-
wen en/of vrouwen met onzekere banen, vrouwen die aan het hoofd 
staan van een eenoudergezin, huishoudelijk personeel van buiten-
landse afkomst, enz.)

432  Zie bijlage 6.2 voor de details over de vragenlijst die aan de leden werd voorgelegd. 
433  Stultjens, Eléonore et Vierendeel, Florence (2020). La crise sanitaire du Covid-19 : Partir du 

vécu des citoyen·ne·s pour réinventer le monde de demain , Etude FPS : Bruxelles. 

• Telewerk heeft geen gelijke impact gehad op verschillende groe-
pen. Zo was telewerken:

>  vooral toegankelijk voor de hoger opgeleiden, die daardoor 
konden blijven werken en hun toch al bovengemiddelde in-
komen op peil konden houden;

>  zeer moeilijk, zo niet onmogelijk voor ouders, vooral moe-
ders, die door de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen de 
grootste zorg voor de kinderen dragen, en al helemaal in eenou-
dergezinnen;

>  een duidelijke aanwijzing voor de sociale ongelijkheden, met 
name op het gebied van ruimte: sommige gebruikers verklaar-
den dat zij wegens plaatsgebrek gedurende de gehele lockdown 
vanuit hun bed moesten werken;

>  een duidelijke aanwijzing voor de digitale kloof, met name op 
het gebied van de beroepsopleiding: talloze vrouwen beschik-
ten niet over de nodige apparatuur, een goede internetverbinding 
en/of de basiskennis om hun afstandsonderwijs te volgen;

>  een duidelijke aanwijzing voor de digitale kloof onder de stu-
denten van het hoger onderwijs, waarbij sommige universitei-
ten zelfs leenstelsels moesten opzetten voor de aanschaf van een 
computer.

>  een duidelijke indicator van de psychologische kwetsbaar-
heid van jongeren voor het verlies van sociale verbondenheid;

• Dienstverleners die artistieke workshops en/of cursussen voor 
kansarmen organiseren zijn vaak zelfstandige vrouwen. Zij zagen al 
hun opdrachten voor de komende maanden afgelast worden door de 
sluiting van de verenigingen en verloren bijgevolg een aanzienlijk 
deel van hun inkomsten;

• Veel vrouwen met een uitkering zijn hun aanvullende inkomsten 
(vrijwilligerswerk, PWA, enz.) waardoor zij «de eindjes aan elkaar 
konden knopen» kwijtgeraakt;

• Sommige vrouwen hebben zich tot het ondernemerschap gewend 
als antwoord op de crisis;

• De non-profitsector is een sector waar vooral vrouwen werken 
en die weinig gewaardeerd wordt, maar toch in de voorste gele-
deren van de crisis staat (gezondheidszorg, persoonlijke hulpver-
lening, maatschappelijke dienstverlening, sociaal-cultureel, enz.). Al 
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deze sectoren vertonen verticale segregatie-effecten op basis van 
geslacht: vrouwen staan in de frontlinie, mannen zitten vaker in de 
directiebureaus;

• De subsectoren van profitsector die in de frontlinie van de crisis 
staan - schoonmaak, levensmiddelenhandel, enz. - zijn sterk ver-
vrouwelijkt en zeer slecht gewaardeerd en moesten blijven wer-
ken, vaak met onvoldoende bescherming tegen het virus;

• De kinderopvangsector - die voor het overgrote deel uit vrouwen 
bestaat en structureel sterk ondergewaardeerd wordt, zelfs in di-
rectiefuncties - voelde zich in de steek gelaten, omdat zij geen spe-
cifieke richtsnoeren van het ONE kregen om het hoofd te kunnen bie-
den aan de drastische veranderingen als gevolg van de crisis. Deze 
sector bleef open in bijzonder moeilijke omstandigheden en merkt op 
dat hij niet dezelfde maatschappelijke erkenning heeft gekregen 
als de andere essentiële sectoren en de media hem vrijwel links lieten 
liggen.

• De sector van het aangepast werk heeft financiële steun van de 
overheid nodig gehad om open te kunnen blijven (er zij op gewe-
zen dat mannen in deze sector oververtegenwoordigd zijn [70% 
mannen], hetgeen de beroepsmensen in termen van gender als volgt 
interpreteren: gehandicapte vrouwen worden door hun familie 
overbeschermd en thuisgehouden);

• De logiessector heeft steun nodig gehad om zich aan te passen aan 
de beperkingen als gevolg van de crisis en kon rekenen op omzend-
brieven van de COCOF, die een duidelijk kader uittekende voor de 
werking van de sector;

• Het probleem van het absenteïsme van het personeel, dat ver-
band houdt met de angst van de werknemers of met preventieve 
maatregelen tegen mogelijke symptomen, heeft zwaar gewogen op 
de instandhouding van de activiteiten (logies, kinderopvang, enz.);

• Door de loonkloof tussen mannen en vrouwen lijden vrouwen die 
tijdelijk werkloos zijn - ter herinnering: 70% van het gemiddelde 
brutoloon is gemaximeerd op € 2 754,76 - een verhoudingsgewijs 
groter loonverlies dan mannen (een verlies van 30% van een laag 
loon kan leiden tot een daling onder de armoedegrens, wat niet het 
geval is bij een hoog loon);

• In de non-profitsector neemt de loonkloof tussen mannen en vrou-
wen een andere vorm aan: hoewel de loonschalen de loonkloof tus-
sen mannen en vrouwen van eenzelfde niveau neutraliseren, is de 
sector sterk verticaal gesegregeerd op basis van geslacht, waar-
door vrouwen onderaan de hiërarchie en dus de loonschaal staan en, 
omgekeerd, mannen voornamelijk bovenaan de hiërarchie en de 
loonpiramide staan.

• De covid-19-crisis is gepaard gegaan met «blokkeringseffecten» 
op de loopbanen van onderzoekers. Gendereffecten zijn te vre-
zen in een sector waar de loopbanen van mannelijke en vrouwelijke 
onderzoekers in normale omstandigheden al sterk beïnvloed worden 
door genderongelijkheden. 

Onzekerheid en ongelijkheid
• In de bovengenoemde enquête verklaarde een op de vijf personen 

financiële moeilijkheden te ondervinden als gevolg van de crisis. 
Alleenstaande moeders zagen «het einde van de maand sneller na-
deren», sommigen konden met moeite hun gezin voeden door het 
gebrek aan voedselpakketten als gevolg van de plotselinge sluiting 
van de distributiecentra, en anderen die gewoonlijk als uitzendkracht 
werken, raamden hun maandelijkse verlies op € 600 tot € 900;

• Alleenstaande moeders, die 83% uitmaken van de gezinshoofden 
van eenoudergezinnen, geven aan zwaar te lijden. Zij vormen een 
groep die een bijzonder hoog risico loopt in armoede te vervallen 
en/of verder weg te zakken, om nog maar te zwijgen van het feit dat 
zij, naast hun eventuele beroepsactiviteit, ook alle zorgtaken en de 
opvoeding van hun kinderen op zich moeten nemen, inclusief tij-
dens de sluiting van scholen ten gevolge van de crisis;

• Veel vrouwelijke steuntrekkers, die voordien al in een kwetsbare 
situatie verkeerden, zijn hun aanvullende inkomsten waardoor zij 
«de eindjes aan elkaar konden knopen» kwijtgeraakt;

• De SMART-dienstverleners, vaak vrouwen die in de non-profitsec-
tor werken, zijn enorm kwetsbaar nu al hun opdrachten voor de ko-
mende maanden zijn geannuleerd;

• De overgrote meerderheid van vrouwelijke werknemers in es-
sentiële beroepen behoort tot de categorie van de «working poor 
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of werkende armen» vanwege de uitermate lage lonen in hun acti-
viteitssectoren, hetgeen nog wordt versterkt door het effect van ge-
nderstratificatie dat de leidinggevende functies - en dus de hogere 
lonen - voornamelijk aan mannen toekent;

• De arbeidsomstandigheden van mannelijke en vrouwelijke werk-
nemers in essentiële beroepen (contracten, werktijden, loon, 
enz.), die vóór de crisis al onzeker waren, zijn door de crisis nog 
verder verslechterd;

• Het loonverlies van deeltijdse werkneemsters en/of werkneem-
sters met een laag inkomen heeft verhoudingsgewijs een groter 
effect op het financiële evenwicht van individuen en dus op hun le-
venskwaliteit;

• Hoewel de administraties en andere overheidsdiensten structureel 
beter bestand zijn tegen de gevolgen van de crisis en de moge-
lijke financiële gevolgen voor hun personeel gewoonlijk neutralise-
ren, stellen we vast dat voor het eerst contractuele werknemers, en 
in het bijzonder vrouwelijke contractuele werknemers van twee 
Brusselse gemeentebesturen, in tijdelijke werkloosheid zijn ge-
plaatst;

• De financiële afhankelijkheid van sommige groepen vrouwen is 
met de crisis toegenomen (migrantenvrouwen zonder vaste baan of 
sociale uitkeringen, alleenstaande moeders en vrouwen die niet een 
van de landstalen spreken, zijn meer afhankelijk van hun partner en/
of hun familie);

• De digitalisering van de samenleving heeft bepaalde groepen 
vrouwen benadeeld of zelfs volledig bestaansonzeker gemaakt:

>  Vrouwelijke werkzoekenden die laaggeletterd zijn en niet be-
schikken over basiscomputervaardigheden en/of -apparatuur, zijn 
sinds het begin van de crisis de facto uitgesloten van de gedi-
gitaliseerde arbeidsmarkt;

>  Mensen die in zeer kwetsbare omstandigheden leven — on-
der wie een groot aantal vrouwen — hebben geen toegang ge-
had tot informatie of bijstand aan de bevolking, aangezien 
sinds de crisis bijna alle procedures online worden afgehandeld;

• De heropening van de diensten en structuren voor vrouwen is 
in de eerste plaats ten goede gekomen aan de hoger opgeleide 

vrouwen, aangezien de informatie – meestal digitaal – moeilijker toe-
gankelijk is voor vrouwen in kwetsbare economische situaties en al 
helemaal niet wanneer ze niet één van beide landstalen machtig zijn;

• De heropening van de diensten voor sociale bijstand heeft geleid 
tot een explosie van het aantal verzoeken om voedselpakketten;

• De crisis heeft de drievoudige dag van vrouwen aan het licht ge-
bracht en verergerd: zij gaan meer dan ooit gebukt onder hun be-
roeps-, gezins- en huishoudelijke verplichtingen. We stellen echter 
vast dat vaders zich meer zijn gaan bezighouden met huishou-
delijke taken. Dit heeft de ongelijke verdeling van deze taken echter 
structureel niet veranderd. Vrouwen hebben door de crisis immers 
dubbel zoveel tijd aan huishoudelijke taken besteed. Volgens 
de IAO spenderen zij drie keer meer tijd aan huishoudelijke taken 
dan mannen (vrouwen verrichten 4 uur 25 minuten onbetaald werk, 
mannen amper 1 uur 23 minuten). Deze genderongelijkheden gaan 
gepaard met ernstige gevolgen voor de vrouwen: een mentale 
belasting die op hun geestelijke gezondheid weegt en een massaal 
overstappen naar deeltijdwerk (volgens de cijfers 3 tot 4 keer meer 
dan mannen), hetgeen hen structureel in een zwakkere financiële 
positie dwingt; dit is nog duidelijker geworden sinds de crisis;

• Mannelijke gehandicapten zijn meer afhankelijk van thuishulp 
(buiten zorginstellingen), die voor 98 % door vrouwen wordt ver-
leend, wat een duidelijke indicator is van de plaats die de maat-
schappij «inneemt, overlaat, aanbiedt» of zelfs oplegt aan man-
nen en vrouwen op het gebied van zorg ;

• De crisis bracht zeer acuut de huisvestingsproblemen aan het 
licht, die een groot aantal vrouwen treffen en in het bijzonder alleen-
staande moeders die, samen met andere leden van hun gezin, opge-
sloten zaten in krappe onderkomens, zonder buitenruimte, waar zij 
verplicht waren te jongleren met werk, thuisstudie, ontspanning en 
gezinsleven;

• De crisis heeft de ongelijke kansen van studenten pijnlijk aan 
het licht gebracht. Terwijl sommigen de lockdown in ruime gezins-
woningen met buitenruimten konden doorbrengen, waar ze over vol-
doende persoonlijke ruimte beschikten om te studeren, werd anderen 
alle mogelijkheid ontnomen om te ontkomen aan krappe, lawaaierige 
appartementen, die niet bevorderlijk zijn voor studie en concentratie 
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en die bijgevolg hun slaagkansen verminderen, met alles wat dit op 
korte, middellange en lange termijn met zich meebrengt (er zij op ge-
wezen dat sommige universiteiten hebben geprobeerd deze jongeren 
te steunen tijdens de crisis); 

• Zowel door de crisis als door de aard van de genomen maatrege-
len komt de intersectionele dimensie van de door vrouwen gele-
den ongelijkheid ten aanzien van andere factoren — waaronder hun 
afkomst, leeftijd of het feit dat ze geen papieren hebben, enz. — die 
elkaar versterken en hun kwetsbare situatie en maatschappelijke uit-
sluiting nog verergeren, pijnlijk aan het licht.  Sommige respondenten 
verklaarden in bovengenoemd onderzoek:

>  «Migranten zonder papieren, mishandelde vrouwen of alleen-
staande vrouwen met meerdere kinderen, [mensen met] een han-
dicap kregen geen follow-up/ondersteuning meer. [...] « ;

>  «Er werd gekeken naar de behoeften van degenen in wie de over-
heid zich herkende: werknemers en werkneemsters die in goede 
gezondheid verkeren, gehuisvest zijn en kunnen telewerken.»

Geweld
• De crisis en de strikte lockdown gingen gepaard met een aan-

zienlijke toename van het aantal gevallen van partnergeweld en 
meer algemeen familiaal geweld, hetgeen de overheidsinstanties er-
toe heeft gebracht om, in samenwerking met de mensen op het ter-
rein, dringende maatregelen uit te werken om slachtoffers te be-
schermen (zoals het vorderen van leegstaande hotels om het aantal 
plaatsen voor noodopvang te verhogen, of de medewerking van apo-
thekers zodat slachtoffers gemakkelijker aangifte kunnen doen);

• Verschillende sociale diensten hebben sinds het begin van de 
crisis een sterke stijging van het aantal meldingen van partner-
geweld en intrafamiliaal geweld vastgesteld en hebben de overheid 
en de publieke opinie gewaarschuwd. Ze menen echter dat de voor-
lichtingscampagnes voor de slachtoffers vijgen na pasen zijn.

• Er zij op gewezen dat sommige aangesloten opvangstructuren  
geen toename van het aantal aanvragen hebben vastgesteld tij-
dens de eerste lockdown, terwijl de vraag naar opvang voordien 
structureel een stijgende trend vertoonde. Dat kan wijzen op het feit 

dat de crisis het zoeken naar hulp belemmert (hetgeen te wijten kan 
zijn aan de alomtegenwoordigheid van de partner tijdens de lock-
down, waardoor het slachtoffer geen hulp kán zoeken, maar ook aan 
de digitalisering van de procedures, waardoor heel wat slachtoffers 
worden uitgesloten). Andere opvangstructuren stellen vast dat de 
noodopvangplaatsen in hotels uiteindelijk allemaal zijn ingenomen, 
wat bewijst dat er behoefte was aan dergelijke noodvoorzieningen;

• Het gebrek aan voorzieningen om mogelijke slachtoffers te tes-
ten bemoeilijkt hun opvang, en hoewel de opvangtehuizen de opvang 
niet wilden uitstellen vanwege het spoedeisende karakter van het ge-
weld, waren de omstandigheden voor de opname van deze nieuwe 
slachtoffers moeilijk, wat verre van ideaal is voor een publiek dat met 
vele trauma’s te kampen heeft.

• Particulieren hebben onderdak geboden aan vrouwelijke slacht-
offers van geweld en hun kinderen, maar hoewel dit vertoon van 
solidariteit lovenswaardig is, vereisen de materiële, sociale en 
psychologische behoeften van de slachtoffers van geweld pro-
fessionele ondersteuning op korte en middellange termijn;

• De netwerken van veldwerkers en de overheidsinstanties hebben 
voorlichtingscampagnes opgezet en het aantal telefonische hul-
plijnen voor mogelijke slachtoffers van geweld uitgebreid. Zo kreeg 
de «1712-hulplijn» extra personeel.

• De lockdown en de digitalisering van de hulpdiensten zorgen er-
voor dat slachtoffers van geweld minder gemakkelijk weg geraken. 
Ook de sterk vertraagde werking van het gerechtelijk apparaat, dat 
moet beslissen over de verwijderingsmaatregelen voor geweldple-
gers, helpt de zaken niet vooruit.

• Straatintimidatie is ondanks de lockdown niet afgenomen, in tegen-
deel zelfs. Sommige vrouwen verklaren dat ze minder buiten kwa-
men omdat «[…] de straat meer dan ooit een onveilige plaats is ge-
worden, met mannen die straffeloos bezit hebben genomen van het 
grondgebied […]»;

•  In de bovengenoemde peiling verklaren 2 op de 5 personen dat zij 
als gevolg van de huidige gezondheidscrisis relationele en fami-
liale problemen hebben ondervondeń.
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Gezondheid
• De gezondheid van het verzorgend en maatschappelijk perso-

neel, dat overwegend uit vrouwen bestaat, is in gevaar:

>  Zij worden overmatig blootgesteld aan het virus, waardoor zij 
een groep vormen die kwetsbaarder is voor infectie;

>  Zij hebben vaak onvoldoende bescherming (vooral in de woon-
zorgcentra);

>  Zij worden onderworpen aan zulke onredelijke werkritmes dat 
het leger heeft moeten ingrijpen; 

>  Zij lopen het risico geestelijke gezondheidsproblemen te ont-
wikkelen door het trauma van de pandemie;

• De werkneemsters in de kinderopvangsector voelden zich in het 
nauw gedreven en in de steek gelaten en melden alarmerende ni-
veaus van stress en uitputting die blijvende gevolgen zullen heb-
ben voor hun gezondheid als deze situatie aanhoudt;

• Deze toestand van psychologische en lichamelijke vermoeidheid 
wordt over het algemeen door alle of bijna alle vrouwelijke werkne-
mers in essentiële beroepen gemeld;

• De bewoners hebben vaak psychische problemen —  waaronder 
verslavingen — die door de lockdown zijn verergerd, tot op het punt 
dat sommigen het opvanghuis hebben verlaten;

• Door het sluiten van de overheidsdiensten voor bijstand aan de be-
volking, heeft het migrantenpubliek, dat grotendeels uit vrouwen 
bestaat, geen toegang tot betaalde ondersteunende diensten 
(waaronder vertaling) die nochtans belangrijk zijn voor bepaalde zie-
kenhuisdiensten;

• De aandacht voor het coronavirus, ten nadele van zowat alle ande-
re ziekten, heeft gevolgen gehad voor de volksgezondheid, aan-
gezien de burgers zich niet meer konden laten onderzoeken of  be-
handelen;

• De lockdown, de sluitingen en het uitstel van medische afspraken 
hebben de toegang tot vrijwillige zwangerschapsbeëindiging 
(VTP) bemoeilijkt, terwijl deze essentiële medische procedure voor 
vrouwen deze willen laten uitvoeren - en meer in het algemeen voor 
het recht van vrouwen om over hun eigen lichaam te beschikken - af-

hangt van wettelijke en onomzeilbare procedures met strikte stappen 
en deadlines. Maar doordat de crisis alles vertraagt, zouden vrouwen 
door tijdsgebrek geen toegang kunnen krijgen tot bepaalde comfor-
tabelere opties of noodgedwongen moeten uitwijken naar verdere 
oorden, bijvoorbeeld naar het buitenland, met alle gevolgen van dien 
voor hun gezondheid in het licht van de gezondheidscrisis; 

• Heel wat vrouwen die gebukt gaan onder de toegenomen menta-
le belasting en het gebrek aan hulp van buitenaf als gevolg van de 
afstandsregels en de beperking van sociale contacten, kampen met 
angststoornissen.

• Oudere vrouwen voelden zich vereenzaamd, hetgeen nog werd 
verergerd door het feit dat zij hun terugkeer naar de gemeenschaps-
voorzieningen die zij vóór de crisis gebruikten, uitstelden uit angst 
voor besmetting;

• De angst voor het virus en de verspreiding ervan ent zich op de 
onderliggende moeilijkheden en maakt de reeds bestaande ziek-
tebeelden nog erger (geestelijke gezondheidsproblemen, depres-
sies, decompensatie bij de opeenstapeling van verantwoordelijkhe-
den, enz.);

• Meer dan 1/3 van de respondenten verklaart gezondheidsproble-
men te hebben ondervonden als gevolg van de crisis:

>  «Verschillende belangrijke afspraken (onderzoeken en operaties) 
werden met 2 maanden uitgesteld, maar met welke gevolgen?»;

>  «Mijn grootmoeder woont in een zorgcentrum en moest voor een 
longontsteking in het ziekenhuis worden opgenomen. Ze werd er 
slecht behandeld omdat Covid-patiënten voorrang kregen. Het 
gevolg is dat haar toestand fors achteruit ging en ze uit het zieken-
huis ontslagen werd en zonder enige medische opvolging terug 
naar haar rusthuis ging, terwijl ze al een uitgezaaide kanker heeft 
...»;

>  «Ik ben een transgendervrouw, mijn opvolging voor mijn vocale 
rehabilitatie werd onderbroken, wat een impact heeft op mijn psy-
chische toestand»;

>  «Door non-stop met mijn kinderen bezig te zijn, werd ik depressief 
en voelde ik me een mislukkeling in alles wat ik met hen deed en 
in telewerken. Geen tijd voor mezelf hebben terwijl ik, kort voor de 
lockdown, dringend aan tijd voor mezelf toe was, deed me weg-
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zinken. Bovendien heeft ons kind van 9 jaar het moeilijk om niet bij 
haar vrienden te kunnen zijn. Ze huilt, raakt van streek om niets. 
Ze heeft het erg moeilijk met het feit dat ze zichzelf niet in de toe-
komst kan projecteren. En ik kan haar niet helpen...»;

>  «Ik ben door de lockdown in een depressiespiraal terechtgeko-
men; ik zet mijn leven elke dag op het spel omdat ik mijn lijden niet 
meer onder controle heb».

De leden van de RGVM ijveren voor het behoud van 
gendergelijkheid.
1  Ongelijkheden tussen mannen en vrouwen moeten tijdens en na de 

crisis met voorrang worden aangepakt, omdat:
>  «Door de crisis partnergeweld zeer snel als een maatschappe-

lijk probleem aan de kaak is gesteld. Er is veel media-aandacht 
aan besteed en er is een collectieve empathie ontstaan. We moe-
ten deze drempel van waakzaamheid handhaven, maar nu ook 
de zichtbaarheid in de media van geweld tegen vrouwen, nl. 
seksisme, vergroten. Dat is niet door de lockdown veroorzaakt»; 

>  «In het verleden hebben economische crises eerder conser-
vatieve reflexen opgewekt die de traditionele verdeling van 
rollen en functies versterken ten nadele van de autonomie en 
emancipatie van vrouwen»;

>  «De pandemie heeft een welbekende maar grotendeels ge-
negeerde realiteit aan het licht gebracht: naast hun betaalde 
zorgarbeid moeten vrouwen ook onbetaalde zorgarbeid bin-
nen hun gezin verrichten».

2  De strijd tegen gendergeweld en -ongelijkheid moet worden gecoör-
dineerd door: 
>  «alles in het werk te stellen om het Verdrag van Istanbul na 

te leven; dat is een bindend Europees verdrag dat tot doel heeft 
geweld tegen vrouwen te bestrijden en dat gebaseerd is op het 
rapport van de Grevio, de groep die belast is met het toezicht op 
en de evaluatie van de uitvoering en naleving van het Verdrag»;

>  «zo spoedig mogelijk over te gaan tot de bekrachtiging en 
uitvoering van Verdrag 190 van de IAO betreffende geweld 
op het werk (en de gevolgen van huiselijk geweld op het werk), 
op alle Belgische beleidsniveaus (federaal, gewesten en gemeen-
schappen)»;

>  «de toegang tot de rechter en de interinstitutionele ondersteu-
ning te verbeteren [en] feminicide in het Belgisch Burgerlijk 
Wetboek op te nemen»;

>  «officiële statistieken over feminicide te produceren»;
>  «alle beroepsmensen verder op te leiden: 900 gemeenschaps-

wachters, alle brigades van de 6 politiezones, de advocaten en 
artsen, enz.»;

>  «alle financiële middelen ter beschikking te stellen om een 
doeltreffende strijd tegen kansarmoede in België te operatio-
naliseren (met name door een herwaardering van de sociale uit-
keringen boven de armoedegrens) ;

>  «[…]de kinderen niet te vergeten  [...] die specifieke steun nodig 
hebben [maar ook] de daders (cf. de genomen initiatieven voor de 
begeleiding van daders tijdens de lockdown) […]» ;

>  «[…] de non-take up van sociale rechten te bestrijden door de  
automatische toekenning van rechten en door alle informatie 
beschikbaar te stellen en de administratieve procedures te ver-
eenvoudigen»;  

>  «te blijven werken met alle media[en] gelijkheids- en diversi-
teitsplannen ontwikkelen, voor ALLE werkgevers (zowel private 
als publieke)»; 

>  «het maatschappelijk middenveld te betrekken bij alle denkoe-
feningen over de te nemen beleidsmaatregelen in een ‘post 
Covid’ wereld»;
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3  De acties moeten inclusief en intersectioneel zijn. Ze moeten:
>  «de vertegenwoordiging van de gehele bevolking (gendermix, 

pariteit) in beslissingsinstanties en op alle bevoegdheidsni-
veaus bevorderen»;

>  «voldoende begrotingsmiddelen vrijmaken om vrouwen die 
in armoede terecht zijn gekomen als gevolg van COVID-19 te 
helpen, rekening houdend met de persoonlijke situatie van elke 
vrouw [en in het bijzonder] die van eenoudergezinnen»;

>  «resoluut bezuinigingsmaatregelen verwerpen die [structureel 
meer] drukken op kwetsbare personen»; 

>  «handistreaming bevorderen en […] de sector van de gehandi-
captenzorg aantrekkelijker maken;

>  «geweld op intersectionele wijze benaderen door in het be-
leid factoren op te nemen zoals migratie, financiële moeilijk-
heden ..., door de betrokken vaardigheden te koppelen aan de 
acties[…]»;

>  «ervoor zorgen dat vrouwen (en moeders) toegang hebben tot 
onderwijs/opleiding;

>  «aandacht besteden aan zeer kwetsbare migrantenvrouwen 
in de eerste jaren na hun aankomst in België via subsidies voor 
begeleidingsdiensten in hun moedertaal, althans gedurende de 
eerste maanden»;

>  «migrantenvrouwen niet vergeten in termen van rechten maar 
ook in termen van de waardering van hun vaardigheden, inclu-
sief de diploma’s die zij in het buitenland hebben behaald [...] 
deze vrouwen mee opnemen [...] in de relance-agenda’s; vrou-
wen zonder papieren «amnestie» verlenen, en voornamelijk 
vrouwen die tijdens de crisis in essentiële sectoren hebben 
gewerkt (dienstencheques, schoonmaakpersoneel, zorgmede-
werkers in en buiten de ziekenhuissector». 

4  De economie zal zich niet herstellen zonder de vrouwen:
>  «De crisis heeft eens te meer aangetoond dat de materiële 

en symbolische waarde die aan mannen- en vrouwenarbeid 
wordt toegewezen, sterk verschilt in het nadeel van banen die 
meestal door vrouwen worden ingevuld [[maar die niet repre-
sentatief zijn voor de zeer reële maatschappelijke waarde en 
toegevoegde waarde van deze banen, die de samenleving letter-
lijk hebben gered];

>  «Het is van wezenlijk belang te zorgen dat de banen van vrou-
wen niet minder bescherming krijgen dan die van mannen, 
onder het mom van het (nu impliciete) argument dat de lonen van 
vrouwen aanvullend zijn [terwijl de pandemie net heeft aange-
toond hoe belangrijk die banen zijn];

>  «[Vrouwen kunnen een aanzienlijke meerwaarde opleveren 
voor de belangrijkste pijlers van het economisch herstel, na-
melijk] (1) de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid, (2) de digita-
lisering, (3) mobiliteit en (4) de kringloopeconomie en het milieu 
[...]».

>  « […] Door het gender-onevenwicht in beroepen die door vrou-
wen of mannen gedomineerd worden recht te trekken en voor 
meer genderdiversiteit te zorgen [ zouden de structurele tekor-
ten in bepaalde sectoren kunnen worden opgevangen];

>  «Deze crisis heeft de kwetsbaarheid van het economisch sys-
teem en de genderongelijkheid aan het licht gebracht, die 
nog eens bovenop de kwetsbaarheid en flexibilisering van 
veel banen komen. Bovendien heeft de crisis ook het belang 
van «essentiële» banen en kwaliteitsvolle openbare diensten 
aangetoond [en] het erg verontrustende feit dat in het kader 
van de herstelplannen  tot steeds meer flexibiliteit wordt op-
geroepen»;

>  Vrouwen dreigen de eerste slachtoffers van ontslagen te wor-
den [en] moeten worden beschermd tegen mogelijke discrimi-
natie bij ontslag en aanwerving»;

>  «Zonder adequate corrigerende maatregelen zal de soci-
aal-economische gezondheidscrisis die we nu doormaken de 
reeds bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op de Brusselse arbeidsmarkt nog groter maken».
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5  Gezondheid moet een prioriteit zijn:
>  «De gezondheidszorg [moet] uit de marktlogica en de privé-

sector gehaald worden en een gemeenschappelijk goed worden»;
>  «De sociale zekerheid en de openbare diensten moeten ge-

herfinancierd worden om de behoeften van de hele bevolking 
te beantwoorden»;

>  «De toegang tot gezondheidszorg moet verbeterd worden, met 
inbegrip van de psychologische zorg, om het probleem van de 
uitgestelde zorg te bestrijden»; 

>  «Mentale belasting moet als een ziekte (stress, burn-out...) 
worden beschouwd»;

>  «Alle onthaaltehuizen zouden een beroep moeten kun-
nen doen op behandelend artsen, psychiaters en psy-
chologen […].
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