Hoe het Instituut contacteren?
> Schriftelijk
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
> Telefonisch
02/233 41 75
> Via e-mail
gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be
> Onze website
http://igvm-iefh.belgium.be
> Via fax
02/233 40 32

Gedrukt met plantaardige inkt, FSC

Hoe de juridische dienst contacteren?
Voor vragen om informatie of klachten over een
discriminatie op grond van het geslacht is de
eerstelijnsdienst van het Instituut beschikbaar
van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u op het
gratis nummer 0800/12.800, via e-mail (gelijkheid.
manvrouw@igvm.belgie.be) of schriftelijk (Instituut
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Ernest
Blerotstraat 1, 1070 Brussel).
Een klacht indienen bij het Instituut kan ook via de
rubriek ‘klacht melden’ op onze website.

Dit document bestaat ook in het Frans, Engels en Duits.
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0800/12.800

Mogelijk bent u het slachtoffer of dader van
geslachtsdiscriminatie
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen
en mannen kan u helpen en informeren

Wie kan een beroep doen op het Instituut?
// U werd ontslagen omdat u zwanger bent?
// U
 bent een man en meent dat u niet dezelfde rechten
geniet als een vrouw?
// U
 bent transgender en bepaalde reglementeringen
houden hiermee geen rekening?
// U
 hebt vastgesteld dat aan vrouwen en mannen
verschillende prijzen aangerekend worden voor
goederen en diensten?

// Na
 uw geslachtsverandering weigert uw werkgever uw
contract te verlengen?
// U
 bent het slachtoffer van seksistische uitlatingen door
uw collega’s of ongewenst seksueel gedrag op het werk?
// U
 bent een vrouw en uw mannelijke collega wordt beter
betaald voor een gelijkwaardige functie en ervaring?
// U
 bent een man en u krijgt niet dezelfde terugbetaling
voor een van uw medicijnen als een vrouw?

// Als
 werkgever vraagt u zich af of een van uw klanten
kan eisen om enkel met mannen of vrouwen te werken?

// H
 ebben vrouwen een beperkte toegang tot opleidingen
in uw onderneming?

// Uw
 werkgever biedt mannen en vrouwen niet dezelfde
voordelen?

// Is vaderschapsverlof niet toegestaan in uw onderneming?
// Enz.

Hoe kan het Instituut u helpen?
Met juridische bijstand:
Het Instituut beschikt over een juridische dienst voor alle
vragen om informatie of klachten in het kader van geslachtsdiscriminatie en klachten van transgender personen.
De dossiers worden gratis, in alle vertrouwelijkheid en
steeds met het akkoord van het slachtoffer behandeld. De
juridische dienst staat klaar om u raad te geven en u bij te
staan in verzoenings- en gerechtsprocedures. Deze dienst
kan ook adviezen uitbrengen.
Door het ter beschikking stellen van publicaties en het
verzamelen van genderstatistieken:
Het Instituut stelt gratis een brede waaier aan publicaties

en studies rond gendergelijkheid ter beschikking, onder
andere aangaande intrafamiliaal geweld, zwangerschap
op het werk, transseksualiteit, vaderschapsverlof, de
loonkloof, seksisme, enz.
Deze kunnen besteld worden bij het Instituut of zijn gratis
te downloaden op onze website.
Door het ondersteunen van het verenigingsleven:
Het Instituut biedt ondersteuning (financieel, institutioneel,
inhoudelijk) aan verenigingen die streven naar de gelijkheid
van vrouwen en mannen en transgender personen om hen
te helpen bij het verwezenlijken van hun projecten.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de federale overheidsinstelling die
bevoegd is voor:
// het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen;
// het bestrijden van elke vorm van discriminatie of ongelijkheid op grond van het geslacht;
// het
 ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën,
instrumenten en acties.

