Je staat er
niet alleen
voor!

DISCRIMINATIE
OP GROND VAN
HET GESLACHT

EEN WOORDJE
UITLEG OVER
DISCRIMINATIE
OP GROND VAN
HET GESLACHT
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
werd opgericht door de wet van 16 december 2002 om
de strijd aan te gaan tegen discriminaties op grond
van het geslacht en te waken over de naleving van het
beginsel van de gelijkheid van vrouwen en mannen. In
het kader van zijn wettelijke opdrachten informeert het
Instituut iedere burger over de draagwijdte van zijn
rechten en plichten. Het kan ook in rechte optreden in
geschillen in het kader van de toepassing van de wetten
die de gelijkheid van vrouwen en mannen waarborgen, in
het bijzonder de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
discriminatie tussen vrouwen en mannen (met inbegrip
van zwangerschap, bevalling en moederschap en
geslachtsverandering) en de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van werknemers bij de uitoefening van hun werk. Het Instituut treedt op in
de domeinen binnen het toepassingsgebied van de
wet, met name de arbeidsbetrekkingen, de sociale
zekerheid, de toegang tot goederen en diensten …

WELKE HANDELINGEN
ZIJN VERBODEN EN
WORDEN BESTRAFT
DOOR DE WET?
De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie
tussen vrouwen en mannen verbiedt:
- directe discriminatie
voorbeeld: Een man moet meer betalen om een
discotheek te betreden dan zijn vriendin.
- indirecte discriminatie
voorbeeld: Een werkgever staat enkel voltijdse
werknemers toe om opleidingen te volgen. De meeste
deeltijdse werknemers zijn vrouwen. Vrouwen worden
dus indirect gediscrimineerd door deze maatregel.
- pesterijen op grond van het geslacht
voorbeeld: Je wordt gepest door collega’s omdat
je voor de derde keer zwanger bent.
- ongewenst seksueel gedrag
voorbeeld: Je ontvangt regelmatig pornografisch
getinte e-mails.
- opdracht tot discriminatie
voorbeeld: Een werkgever vraagt een uitzendkantoor
om hem enkel mannelijke kandidaten te sturen.
- aanzetten tot discriminatie, haat, geweld of
segregatie tegenover een persoon of een groep
voorbeeld: Een buur spreekt regelmatig in het openbaar
in hatelijke bewoordingen over transseksuelen.

KLACHTENFORMULIER
PERSOONLIJKE GEGEVENS
~ Mevrouw

~ Mijnheer

naam
voornaam
adres
postcode
woonplaats
telefoon/gsm
e-mailadres

DE DISCRIMINATIE BETREFT
~ werk
~ goederen en diensten
~ ongewenst seksueel gedrag
of pesterijen op grond van het geslacht
~ sociale zekerheid
~ transseksualiteit
~ andere

GEGEVENS VAN DE PERSOON/DE ORGANISATIE
(PRIVÉ/PUBLIEK) TEGEN WIE JE EEN KLACHT
WENST IN TE DIENEN
naam
voornaam
adres
postcode
woonplaats
telefoon/gsm
e-mailadres

KLACHTENFORMULIER
JE KLACHT
datum van de feiten
plaats van de feiten

INHOUD VAN DE KLACHT

BESCHIK JE OVER OBJECTIEVE ELEMENTEN
DIE DE KLACHT KUNNEN STAVEN?
~ ja

~ nee

ZIJN ER GETUIGEN DIE DE KLACHT
KUNNEN BEVESTIGEN?
~ ja
datum
handtekening

~ nee

skinn.be

WAT KAN HET
INSTITUUT
VOOR JE DOEN?
Indien je meent dat je het slachtoffer bent van
geslachtsdiscriminatie, dan kan je bij ons een klacht
indienen door middel van een brief, via e-mail of door
het klachtenformulier in te vullen op de website van
het Instituut.
Wij staan tot je beschikking om je situatie te analyseren
en verschillende oplossingen voor te stellen:
- informatie over je rechten en plichten
- een bemiddeling of verzoening met de
beschuldigde partij
- als je daar toestemming voor geeft,
gerechtelijke stappen ondernemen
HET INSTITUUT BEHANDELT JE KLACHT IN ALLE
VERTROUWELIJKHEID.
ONZE DIENSTEN ZIJN GRATIS.

CONTACT
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel
GRATIS NUMMER 0800 12 800
Tel. : 02 233 41 75 - Fax : 02 233 40 32
gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be
www.igvm.belgium.be

