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VOORWOORD

Het Brussels Gewest heeft een « gender mainstreaming ordonnantie » aangenomen die bepaalt hoe de genderdimensie moet worden 
opgenomen in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om te zorgen voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 
Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende elementen die nodig zijn voor de implementering van gender mainstreaming. 

Om een beleid te voeren dat rekening houdt met de genderongelijkheden, moeten eerst en vooral de situaties waarin deze 
ongelijkheden zich voordoen in kaart worden gebracht. De statistieken en indicatoren die hier gebundeld zijn, moeten een 
beeld geven van de verschillen tussen vrouwen en mannen, en bijgevolg van de maatschappelijke genderongelijkheden in de 
gewestelijke bevoegdheidsdomeinen. Deze becijferde vaststellingen hebben een praktisch nut: de beste manier om doeltreffende 
beleidsmaatregelen op te stellen om deze ongelijkheden te corrigeren, is immers door de hardnekkige genderongelijkheden te 
lokaliseren. De statistieken en indicatoren hebben een aantal voordelen. Ze laten met name toe bepaalde situaties op verschillende 
momenten of plaatsen te meten en te vergelijken. Het verzamelen van statistieken rond bepaalde indicatoren laat bovendien toe de 
toestand in Brussel te evalueren met betrekking tot bepaalde processen die de maatschappij doorkruisen en er verschillende facetten 
van te onderscheiden.

Het verzamelen van genderstatistieken en -indicatoren binnen de gewestelijke bevoegdheidsdomeinen stelt ons ook in staat de 
verwezenlijking van de Europese doelstellingen op te volgen, die geïdentificeerd werden in het kader van het Strategisch 
engagement voor gendergelijkheid 2016-2019. In deze brochure werden de doelstellingen omgezet op het niveau van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest om de toestand in het Gewest, wat deze thema’s betreft, te meten. 

Deze brochure beoogt de eerste te zijn in een lange reeks. Ze geeft een beeld van de situatie « as is ». Op termijn is het de bedoeling 
op regelmatige basis updates van de verzamelde gegevens te publiceren. Regelmatig de gegevens vergelijken, is immers essentieel 
als we de reikwijdte en de impact van onze beleidsmaatregelen op de verschillende lagen van de Brusselse bevolking willen 
meten. De komende jaren zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook gegevens moeten opstellen die de genderdimensie kruisen 
met andere dimensies uit het leven van onze burgers (leeftijd, handicap, sociale situatie, culturele oorsprong, ...). Dit vormt een 
belangrijke uitdaging in de strijd tegen alle ongelijkheden die onze maatschappij doordrenken.

Deze brochure is ontwikkeld als praktische tool voor personeelsleden van overheidsdiensten, maar ook voor middenveldorganisaties, 
onderzoekers, universitairen, militanten uit de verenigingswereld en sociale partners, die zich dagelijks inzetten voor meer gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen in Brussel.

Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen 
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INLEIDING

Deze brochure is het resultaat van een project opgestart door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) om genderstatistieken 
en -indicatoren voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) te identificeren, te verzamelen en te publiceren.

De ordonnantie houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 
maart 20121 (in Artikel 4, met betrekking tot het produceren, verzamelen en bestellen van naar geslacht opgesplitste statistieken 
alsook genderindicatoren) en het Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-20192 van de Europese Commissie leggen 
de doelstellingen met betrekking tot gendergelijkheid en gender mainstreaming3 vast. Het voorliggend project beoogt om deze 
doelstellingen te implementeren en om te zetten op gewestelijk niveau.

Deze brochure is als volgt gestructureerd. In het eerste inleidende hoofdstuk specificeert de paragraaf “Methodologie” de aanpak 
die gevolgd is teneinde tot deze brochure te komen. Een woordenlijst introduceert vervolgens een aantal definities van termen 
die gebruikt worden in de daaropvolgende paragrafen. Tenslotte worden de geografische aspecten van gender in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (BHG) op een beknopte manier beschreven. 

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de statistieken rond de thema’s die voortvloeien uit de bevoegdheden van het BHG3, in de 
volgorde zoals bepaald in de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980.

In het derde hoofdstuk worden eerst de Europese doelstellingen van het Strategisch engagement voor gendergelijkheid aangehaald 
alsook een voorstel om deze middels indicatoren te meten. In de daaropvolgende pagina’s worden de statistieken opgelijst die 
daadwerkelijk verzameld konden worden rond deze thematieken. 

Ten slotte overloopt het laatste hoofdstuk een aantal aanbevelingen die we konden formuleren op basis van deze oefening met het 
oog op het verzamelen van genderstatistieken in de toekomst.

1 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2012032914
2 https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-nl
3 Zie woordenlijst
4 http://www.parlement.brussels/de-bevoegdheidsgebieden-2/?lang=nl
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METHODOLOGIE

Een statistiek is een cijfer dat wordt verkregen uit gegevens en dat informatie geeft over een specifiek fenomeen.  Er bestaan 
verschillende definities voor de term ‘genderstatistieken’.  In deze brochure hanteren wij een brede definitie van de term 
genderstatistieken, die zowel algemene statistieken uitgesplitst naar geslacht, als statistieken rond specifieke genderkwesties 
omvat.

Rond twee grote thema’s dienden statistieken geïdentificeerd en verzameld te worden: de bevoegdheden van het BHG en de Europese 
doelstellingen uit het Strategisch engagement voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Om dit te verwezenlijken werd de volgende aanpak gevolgd.

Aan het begin van het project werd een inventaris gemaakt van mogelijke bronnen van genderstatistieken voor het BHG, gevolgd door 
een inventaris van de beschikbare statistieken. Er is prioriteit gegeven aan officiële statistieken die al publiek beschikbaar zijn. 
Deze optie heeft als voordeel dat de kwaliteit, de periodiciteit en de beschikbaarheid van de verkregen statistieken gewaarborgd zijn.

In een eerste fase werden daarom de overheidsorganisaties geïdentificeerd die officiële statistieken produceren. Eerst werden de 
thema’s geïnventariseerd die via Eurostat, Statbel en het BISA beschikbaar zijn. De lijst werd vervolgens aangevuld met diverse 
rapporten en publicaties over gender in België alsook met opzoekingen via het internet. 

In een tweede stap werden op basis van de geïdentificeerde bronnen de beschikbare statistieken naar geslacht en voor het BHG 
geïnventariseerd. Eurostat, Statbel en BISA kregen opnieuw voorrang. Nadien werd de lijst met meer gedetailleerde bronnen 
aangevuld om alle geïdentificeerde thema’s zo veel mogelijk te bestrijken.

Vervolgens werd een selectie gemaakt van de meest relevante statistieken. Voor sommige thema’s heeft het kleine aantal beschikbare 
statistieken geleid tot de selectie van alle geïdentificeerde statistieken. Voor de rijkere thema’s is een selectie gemaakt op basis van 
kwaliteitscriteria die aan het begin van het project zijn vastgesteld. De belangrijkste criteria waren formaat, beschikbaarheid in de 
tijd, per geslacht en voor het BHG, relevantie voor de thema’s in kwestie, geldigheid, representativiteit, matige kostprijs voor de 
verwerving en beschikbaarheid per subgroep en/of wijk.

De geselecteerde statistieken zijn verzameld in een gestandaardiseerd formaat, met inbegrip van de metagegevens. Metagegevens 
zijn de contextgegevens die het mogelijk maken statistieken correct te begrijpen en te interpreteren: bron, datum van inzameling, 
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WOORDENLIJST

Actieve bevolking/inactieve bevolking: de actieve bevolking 
omvat de werkende en werkloze personen. De inactieve 
bevolking heeft betrekking op personen die noch als werkend 
noch als werkloos worden beschouwd.1

BHG: Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brusselaar: inwoner of inwoonster van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

Gender: de term ‘gender’ verwijst naar de sociale 
eigenschappen en mogelijkheden die samenhangen met het 
mannelijk of vrouwelijk zijn, alsook naar de relaties tussen de 

verschillende geslachten en binnen het geslacht.

Gender mainstreaming: gender mainstreaming, of de 
geïntegreerde aanpak van de genderdimensie, is ‘het (re-)
organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren van 
beleidsprocessen op zo’n manier dat het perspectief van 
gendergelijkheid wordt geïntegreerd in alle beleidsdomeinen 
en op alle beleidsniveaus door de actoren die normaal dat 
beleid maken’.2

Geslacht: geslacht verwijst naar de biologische kenmerken die 
de mens definiëren als vrouwelijk of mannelijk.3  

periodiciteit, referentiepopulatie, eenheden, formaat, beschikbare kruisingen enz. De verzameling ervan is noodzakelijk voor de 
productie van kwaliteitsvolle statistieken. 

De statistieken en hun metagegevens zijn geleverd aan de GOB onder de vorm van een boordtabel. Om de resultaten van deze 
dataverzameling te publiceren voor het grote publiek, werd deze brochure ontwikkeld.

Ten slotte wil dit project ook naar de toekomst toe periodieke herhaling faciliteren van de huidige oefening van verzameling 
en publicatie, alsook ontbrekende gegevens of domeinen identificeren die beleidsevaluatie inzake gender mainstreaming zouden 
mogelijk maken.

Met dit doel voor ogen werden de moeilijkheden die optraden tijdens dit project bijgehouden en verwerkt tot aanbevelingen.

1 Statbel
2 https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/gender_mainstreaming 
3 EIGE, Concepts and definitions, http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
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4 view.brussels (2018), De beroepsinschakeling van werkzoekenden na een opleiding voor een knelpuntberoep, Brussel
5 Walby, S. (2008). From statistics to indicators: How to convert information from surveys into practical indicators. In K. Aromaa, & M. Heiskanen (Eds.), Victimisation 
Surveys in Comparative Perspective (pp. 180-188). Helsinki: Heuni.
6 Sociale zekerheid (www.socialsecurity.be) 
7 POD Maatschappelijke Integratie
8 Statbel

Knelpuntberoepen: beroepen met minimaal twintig 
werkaanbiedingen in de loop van het jaar, een invullingsgraad 
die lager ligt dan gemiddeld en een mediane duur om de 
werkaanbiedingen af te sluiten die langer is dan de mediaan voor 
alle werkaanbiedingen.4 

Indicator: de term ‘indicator’ verwijst hier naar een al dan niet 
samengesteld numeriek gegeven dat het mogelijk maakt om 
complexe informatie samen te vatten in een formaat dat zinvol is 
voor beleidsmakers.5 

Pensioen: het rustpensioen is gebaseerd op de eigen loopbaan. 
Het overlevingspensioen is gebaseerd op de beroepsactiviteit 
van een overleden echtgenoot of echtgenote.6 

Recht op maatschappelijke integratie: recht verleend aan 
personen met een ontoereikend inkomen die voldoen aan zes 
wettelijke voorwaarden. Het recht op maatschappelijke integratie 
(RMI) geeft recht op steun van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en in sommige gevallen op 
een leefloon.6 Personen die niet aan de vereiste voorwaarden 

voldoen, hebben mogelijk recht op het equivalent leefloon.7 

Statistiek: een statistiek is een numeriek gegeven berekend op 
basis van waarnemingen.

Tewerkgestelde/werkende persoon: personen die tijdens de 
referentieweek ten minste één uur hebben gewerkt voor een 
loon.8

Werkloosheidsgraad/tewerkstellingsgraad/activiteitsgraad : 
de werkloosheidsgraad is het percentage werklozen onder 
de actieve bevolking (werkende en werkloze personen). De 
tewerkstellingsgraad is het percentage werkende personen onder 
de bevolking op beroepsactieve leeftijd. De activiteitsgraad is 
het percentage van de actieve bevolking (werkende en werkloze 
personen) onder de totale bevolking.8

Werkloze/werkzoekende: personen zonder werk tijdens de 
referentieweek die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt en actief 
op zoek zijn naar werk, ongeacht of ze al dan niet ingeschreven 
zijn bij een dienst voor arbeidsbemiddeling of een uitkering 
ontvangen.8
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DE GENDERGEOGRAFIE IN BRUSSEL

Het aanpakken van gendervraagstukken in het BHG leidt vanzelf tot het in rekening brengen van de geografische component van 
de kwestie, aangezien vrouwen en mannen niet gelijkmatig verspreid zijn over de regio, zoals duidelijk wordt uit de  statistieken en 
analyses van de Wijkmonitoring van het BISA.1 

De geslachtsverhouding van een wijk is de ratio mannen/vrouwen, uitgedrukt in aantal mannen per 100 vrouwen.1 Deze statistiek 
geeft een indicatie van het genderprofiel van de wijken, bijvoorbeeld met een meerderheid van mannen (ratio hoger dan 100), een 
meerderheid van vrouwen (ratio lager dan 100) of gelijkwaardige percentages van beide geslachten (ratio ongeveer 100). Een tendens 
die zich duidelijk aftekent, is dat de percentages hoger liggen in de centrale wijken en lager in de perifere, dit wil zeggen dat meer 
mannen dan vrouwen in de centrale Brusselse wijken wonen.

Toch is het niet mogelijk een direct verband te leggen tussen 
genderprofiel en specifieke statistieken aangezien de 
genderprofielen overlappen met andere factoren zoals de leeftijd, 
het inkomen, de bevolkingsdichtheid enz. 

Zo zien we bijvoorbeeld een oudere en minder dichte bevolking in de 
perifere wijken en een jongere en dichtere bevolking in het centrum.

De associatie van een statistiek met de gendergeografie is niet 
voldoende om te besluiten dat er een direct verband bestaat tussen 
gender en het waargenomen fenomeen: het fenomeen zou eerder 
verband kunnen houden met de leeftijd en niet met het geslacht. Om 
betrouwbare conclusies te kunnen trekken uit de gegevens is een 
analyse van andere sociale, economische of stedenbouwkundige 
factoren vereist.
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De onderstaande huisvestingsstatistieken delen de Brusselse huishoudens in volgens het geslacht van de referen-
tiepersoon. De referentiepersoon is ‘het lid van het huishouden dat gewoonlijk in contact staat met de overheid voor 
alle kwesties in verband met het huishouden’.1 In 2017 brengt het BISA 57% van de Brusselse huishoudens onder 
in de categorieën ‘Alleenstaanden’ of ‘Eenoudergezinnen zonder andere leden’. Voor deze twee gevallen stemt het 
geslacht van de referentiepersoon overeen met het genderprofiel van het huishouden. In de andere gevallen (huwe-
lijk, samenwonen enz.) is het geslacht van de referentiepersoon niet rechtstreeks gekoppeld aan een gezinsprofiel. 
In de gepresenteerde gegevens heeft meer dan driekwart van de tweepersoonshuishoudens een man als referen-
tiepersoon. Een categorisering op basis van het geslacht van de referentiepersoon is dus niet optimaal om de gen-
derverschillen te verklaren wat huisvesting betreft. Het verzamelen van gegevens op basis van personen (en hun 
geslacht) in plaats van huishoudens zou dus andere perspectieven kunnen bieden voor de genderanalyse op het vlak 
van huisvesting in het BHG.

HUISVESTING

1  Omzendbrief van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister
Opmerking: omwille van afrondingen kunnen sommige totalen afwijken van 100%. 

BEVOEGDHEDEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

6% van de Brusselse huishoudens is krap behuisd (gemiddeld meer dan twee 
personen per kamer). Dat cijfer bedraagt 7% bij de huishoudens met een man als 
referentiepersoon en 4% bij huishoudens met een vrouw als referentiepersoon. 
De hoogste percentages komen voor in de leeftijdscategorie 35 tot 44 jaar.

KRAP BEHUISDE HUISHOUDENS
Eenheden: Percentage huishoudens

Vrouwen

4%
Mannen

7%

T = 770 T = 601
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In 2013 geeft 9% van de Brus-
selse huishoudens aan dat ze hun 
woning niet goed kunnen verwar-
men. Dat cijfer bedraagt 10% bij 
de huishoudens met een vrouw als 
referentiepersoon en 9% bij hui-
shoudens met een man als referen-
tiepersoon. Zowel bij mannen als 
bij vrouwen daalt dit percentage 
met de leeftijd.

HUISHOUDENS DIE AANGEVEN DAT ZE HUN WONING ONVOLDOENDE KUNNEN 
VERWARMEN
Eenheden: Percentage huishoudens

  Mannen    Vrouwen
14%

13%

10% 11%

5%

3%

8%
9%

14%
13%

11% 12%

9%

7%

10% 10%

15%

10%

5%

0%

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ jaar    Totaal

   T = 37            T = 246 T = 280           T = 274           T = 238           T = 151           T = 156         T = 1.382

11% van de huishoudens heeft proble-
men met vocht of schimmelvorming. 
Dat percentage blijft 11% ongeacht 
het geslacht van de referentiepersoon.

HUISHOUDENS DIE AANGEVEN DAT ZE PROBLEMEN HEBBEN MET VOCHT OF 
SCHIMMELVORMING
Eenheden: Percentage huishoudens

  Mannen    Vrouwen

29%

11%

15%

5%

10% 11%

6%

11%
13% 12% 13%

10%
8%

6%

11%

6%

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ jaar     Totaal

  T = 37              T = 246    T = 281             T = 274           T = 238            T = 151              T = 156           T = 1.383

Opmerking: de hoogte van de staven op elke gra-
fiek komt overeen met de waarde vóór afronding 
(er kunnen dus kleine verschillen bestaan tussen 
staven met eenzelfde percentage).
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Globaal gezien meldt 21% van de 
Brusselse huishoudens minstens 
één comfortprobleem. Dat percen-
tage blijft gelijk ongeacht het ge-
slacht van de referentiepersoon en 
ligt doorgaans lager bij personen 
ouder dan 55.

HUISHOUDENS DIE MINSTENS ÉÉN COMFORTPROBLEEM MELDEN
Eenheden: Percentage huishoudens

  Mannen    Vrouwen

39%

26%

20%

13% 12% 11%

21%

29%

14%

28%
25%

15%
13%

6%

21%
24%

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75+ jaar     Totaal

 T = 37              T = 245    T = 280             T = 273           T = 234            T = 148              T = 154           T = 1.371

BEVOLKING PER TYPE WONING
Eenheden: Percentage personen

In 2011 vertegenwoordigen mannen 
49% van de personen die in conventio-
nele woningen wonen, 34% van de per-
sonen die in collectieve woonverblij-
ven wonen en 33% (13 van de 39) van 
de personen die in niet-conventionele 
woningen wonen.

Conventionele woningen

Collectieve woonverblijven

Niet-conventionele woningen

 

T = 1.136.739

T = 10.139

T = 39

  Mannen    Vrouwen 

49%

34%

33%

51%

66%

67%
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De overgrote meerderheid van de landbouwbedrijven in het BHG wordt geleid door mannen. Door vrouwen uitgebate 
landbouwbedrijven vertegenwoordigen slechts een beperkt gedeelte van de productie in euro, de direct tewerk-
gestelde arbeidskrachten, de totale bedrijfsoppervlakte en van de totale gebruikte landbouwoppervlakte. Vrouwen 
lijken echter iets vaker vertegenwoordigd in de leeftijdsklasse 45-54 dan in de hogere leeftijdsklassen. Door het 
stedelijke karakter van het BHG telt het gewest bijzonder weinig landbouwbedrijven. De vastgestelde tendensen 
moeten dus gerelativeerd worden. De verzameling van extra gegevens voor de landbouw in het BHG zou een getrouwer 
beeld opleveren van de sector op het vlak van gender.

In 2016 zijn 50 landbouwbedrijven gevestigd in het 
BHG, met een standaardproductie van € 5.890.010. 
11% van die standaardproductie is afkomstig van 
10 bedrijven (20% van de bedrijven) uitgebaat 
door vrouwen. Van de totale productie bedraagt het 
aandeel dat afkomstig is van door vrouwen uitgebate 
bedrijven 20% voor de categorie 45-54 jaar, 13% voor 
55-64 jaar en 15% voor 65 jaar en ouder. (Grafiek op de 
volgende pagina)

AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN
Eenheden: Aantal landbouwbedrijven

LANDBOUW

  Mannen    Vrouwen           

40

Totaal     45-54 jaar 55-64 jaar  65+ jaar 

T = 50        T = 10     T= 10    T = 20

10

0 0

10 10 10 10
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Het aantal direct tewerkgestelde arbeidskrachten in de bedrijven be-
draagt 80 jaarlijkse arbeidseenheden (één jaarlijkse arbeidseenheid 
is het equivalent van de hoeveelheid werk geleverd door één persoon 
die voltijds tewerkgesteld is in een landbouwbedrijf) waarvan 10 een-
heden (13%) in door vrouwen uitgebate bedrijven.

ARBEIDSKRACHTEN DIE RECHTSTREEKS TEWERKGESTELD ZIJN BIJ LANDBOUWBEDRIJVEN
Eenheden: Jaarlijkse arbeidseenheden

  Mannen    Vrouwen 

STANDAARDPRODUCTIE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN
Eenheden: Percentage van productie in euro

85% 15%

87 % 13 %

80% 20%

89 % 11%

Vrouwen

10
Mannen

70

65+ jaar 

55-64 jaar

45-54 jaar

Totaal

T = 1.630.410

T = 1.257.500

T = 1.115.560

T = 5.890.010  
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De totale oppervlakte van de landbouwbedrijven in het 
BHG (m.u.v. speciale producties) bedraagt 2650 hectare, 
waarvan 350 hectare (13%) uitgebaat door vrouwen. 

Die verhouding varieert naargelang de leeftijd van de 
uitbaters: in de categorie 45-54 jaar wordt 80 van de 370 
hectare (22%) door vrouwen uitgebaat. In de categorie 55-
64 jaar is dat 120 van de 640 hectare (19%) en vanaf 65 
jaar is dat 130 van de 960 hectare (14%).1

TOTALE OPPERVLAKTE VAN DE  
LANDBOUWBEDRIJVEN
Eenheden: Percentage van de oppervlakte (in hectare)

65+ jaar 

55-64 jaar

45-54 jaar

Totaal

T = 960   

T = 640

T = 370

T = 2.650

86%

81%

78%

87%

14%

19%

22%

13%

  Mannen    Vrouwen 

De totale gebruikte oppervlakte, dit wil zeggen de opper-
vlakte gewijd aan landbouw, van de landbouwbedrijven 
in het BHG bedraagt 2480 hectare, waarvan 340 hectare 
(14%) uitgebaat wordt door vrouwen. 

Die verhouding varieert volgens de leeftijd van de uitba-
ters en bedraagt 120 op 360 hectare (33%) voor de catego-
rie 45-54 jaar, 110 op 610 hectare (18%) voor de categorie 
55-64 jaar en 130 op 840 hectare vanaf 65 jaar (15%).

OPPERVLAKTE VERBOUWDE  
LANDBOUWGROND
Eenheden: Percentage van de oppervlakte (in hectare)

65+ jaar 

55-64 jaar

45-54 jaar

Totaal

T = 840  

T = 610 

T = 360

T = 2.48086%

69%

14%

33%

85%

82%

15%

18%

  Mannen    Vrouwen 

1 De gegevens zijn niet beschikbaar voor de andere leeftijdscategorieën.
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De meerderheid van de (vastbenoemde) statutaire personeelsleden in de Brusselse gemeenten zijn mannen. De 
meerderheid van de contractuele personeels leden zijn vrouwen. Vrouwen zijn in de meerderheid in de drie hoogste 
personeelsniveaus (waarvoor minstens een diploma hoger secundair onderwijs vereist is) in de Brusselse gemeenten, 
behalve in de hoogste hiërarchische niveaus waar mannen in de meerderheid zijn.

In 2017 is 46% van de personeelsleden van de 19 
Brusselse gemeenten een man.

Het percentage varieert 
naargelang het statuut: bij 
de contractuele personeels-
leden is 42% een man. Bij de 
statutaire personeelsleden 
is dat 53%.

PERSONEELSLEDEN
Eenheden: Percentage personeelsleden

CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN
Eenheden: Percentage personeelsleden

STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN
Eenheden: Percentage personeelsleden

PLAATSELIJKE BESTUREN

Vrouwen

54%

Vrouwen

58%
Vrouwen

47%

Mannen

46%

Mannen

42%
Mannen

53%

T = 16.516

T = 9.860 T = 6.410
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De hoogste hiërarchische niveaus van de 
gemeentelijke administraties zijn onder-
verdeeld in de graden A5 tot A11, waarbij 
A11 overeenstemt met de hoogste graad. Op 
niveau A5 bedraagt het percentage man-
nen 50% (56 mannen op 112 personeels-
leden). Naarmate de graad stijgt, neemt dat 
percentage toe tot 79% (15 mannen op 19 
personeelsleden) op niveau A11.

VERDELING VAN DE PERSONEELSLEDEN VOLGENS NIVEAU
Eenheden: Percentage personeelsleden

NIVEAU A

NIVEAU B

NIVEAU C 

NIVEAU D

NIVEAU E

  Mannen    Vrouwen 

T = 1.841

T = 1.812 

T = 4.365 

T = 3.694 

T = 4.558

T = 16.270

PERSONEELSLEDEN VAN RANG  
A5 EN HOGER
Eenheden: Percentage personeelsleden

  Mannen    Vrouwen

  Totaal      A5   A6   A7   A8   A9  A10  A11

T = 394  T = 112 T = 121 T = 81  T = 26 T = 13  T = 22 T = 19

5956

181

39

11 75 4

62

42

15 158
15

56

213

De personeelsleden zijn onderverdeeld in vijf 
niveaus met diplomavereisten die variëren van A 
(masterdiploma of gelijkgesteld) tot E (geen diplo-
mavereiste).  Vrouwen zijn in de meerderheid op de 
niveaus A (55%), B (64%) en C (74%). Mannen zijn in 
de meerderheid op het niveau D (70%) en de verhou-
dingen liggen gelijk op niveau E (50%). 

Deze verschillen kunnen verband houden met het 
feit dat sommige soorten werk voornamelijk door 
mannen of door vrouwen worden verricht.

50% 50%

70% 30%

26% 74%

36 % 64%

45% 55%
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De werkloosheidsgraad in het BHG is vergelijkbaar bij mannen en vrouwen, zowel in het algemeen als in de 
subgroepen per geboorteland. De tewerkstellingsgraad ligt echter systematisch lager bij vrouwen, zowel in het 
algemeen als per subgroep. Er is een verschil van 6 tot 8 procentpunten tussen de geslachten, ongeacht het 
opleidingsniveau. Voor personen geboren in België en de rest van de Europese Unie bedragen de verschillen tussen 
de geslachten respectievelijk 5 en 6 punten. Voor personen geboren buiten de Europese Unie loopt dit verschil op 
tot 23 procentpunten.

WERKLOOSHEIDSGRAAD VOLGENS LEEFTIJD
Eenheden: Percentage personen

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

In 2017 bedraagt de werkloosheidsgraad van mannen 
en vrouwen in het BHG 15%. Het aandeel van man-
nen en vrouwen in de leeftijdsgroep van 25-64 jaar is 
gelijk, met een werkloosheidsgraad van 14% bij zowel 
vrouwen als mannen. Van de 15- tot 24-jarigen is 37% 
van de mannen en 28% van de vrouwen werkloos.

  Mannen    Vrouwen

Totaal 15-24 jaar 25-64 jaar

15% 14%

37%

15% 14%

28%

Bij de werkzoekenden in Brussel1 hebben vrouwen meestal een iets hoger opleidingsniveau dan mannen. Het genderverschil 
is meer uitgesproken voor werkzoekenden met een niet-erkend diploma in België. Bovendien is de kans groter dat mannen 
werkzoekend zijn en/of een uitkering ontvangen, terwijl vrouwen vaker werkloos zijn zonder uitkering. Tot slot zijn werkzoekende 
vrouwen vaker samenwonend of gezinshoofd, terwijl werkzoekende mannen vaker alleenstaand zijn.

1  Zie woordenlijst
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De werkloosheidsgraad varieert per geboorteland, maar 
de verhoudingen tussen de geslachten blijven vergelijk-
baar. De werkloosheidsgraad bedraagt 13% voor vrouwen 
en 14% voor mannen geboren in België. Voor personen 
geboren in de Europese Unie (buiten België) bedraagt 
dat percentage respectievelijk 9% en 10% en voor perso-
nen geboren buiten de Europese Unie 25% en 20%.

15% 14%

10%

20%

15%
13%

9%

25%   Mannen    Vrouwen

WERKLOOSHEIDSGRAAD VOLGENS GEBOORTELAND
Eenheden: Percentage personen

Totaal (15-64 jaar) EU buiten België Buiten de EU België

ACTIVITEITSGRAAD
Eenheden: Percentage personen

In 2017 bedraagt de activiteitsgraad1 66%, 
met name 59% bij vrouwen en 73% bij 
mannen. Dit verschil is zichtbaar in alle 
leeftijdscategorieën, hoewel het verschil 
kleiner is in de categorie van de 15- tot 
24-jarigen.

  Mannen    Vrouwen

25%

87%

73% 73%

20%

72%

56% 59%

15-24 jaar 25-49 jaar 50-64 jaar Totaal

1  Zie woordenlijst
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In 2017 bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen tussen 15 en 64 jaar in Brussel 56%. Bij mannen is dat 62%, bij vrouwen 51%.

De tewerkstellingsgraad neemt toe met het opleidingsniveau, maar het verschil tussen de twee geslachten is aanwezig op alle ni-
veaus. Voor personen met een diploma lager secundair onderwijs of minder bedraagt de tewerkstellingsgraad 52% bij mannen en 44% 
bij vrouwen. Voor personen met een diploma secundair onderwijs ligt de tewerkstellingsgraad op 67% bij mannen en 59% bij vrouwen. 
In de hogere opleidingsniveaus bedraagt de tewerkstellingsgraad 80% bij vrouwen en 87% bij mannen. 

Deze tendens is eveneens zichtbaar wanneer rekening wordt gehouden met het geboorteland. De tewerkstellingsgraad bedraagt 
58% bij de in België geboren mannen en 53% bij de in België geboren vrouwen. Voor personen geboren in de Europese Unie (buiten 
België) bedraagt het percentage 68% voor vrouwen en 74% voor mannen. Voor personen geboren buiten de Europese Unie bedraagt 
de tewerkstellingsgraad 59% voor mannen en 36% voor vrouwen.

TEWERKSTELLINGSGRAAD VOLGENS 
GEBOORTELAND
Eenheden: Percentage personen

74%

59% 58%

68%

36%

53%

EU-landen 
behalve België

Niet-EU-landen België

  Mannen    Vrouwen

TEWERKSTELLINGSGRAAD VOLGENS 
OPLEIDINGSNIVEAU
Eenheden: Percentage personen

62%
52%

67%

87%

51%
44%

59%

80%

Totaal  

(15-64 jaar)

Lager secundair  
onderwijs of minder

Secundair 
onderwijs

Hoger  
onderwijs

  Mannen    Vrouwen
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In 2017 bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen tussen 
15 en 64 jaar in Brussel 56%. Voor personen met de Belgische 
nationaliteit bedraagt het percentage 50% voor vrouwen en 60% 
voor mannen. Voor personen met een nationaliteit van binnen de 
Europese Unie (buiten België) ligt de tewerkstellingsgraad op 71% 
voor mannen en 66% voor vrouwen. Voor personen met een natio-
naliteit van buiten de Europese Unie bedraagt het cijfer respectie-
velijk 25% voor vrouwen en 52% voor mannen.

In 2017 is 18% van de Brusselse jongeren tussen 18 
en 24 jaar niet aan het werk en niet in opleiding. Bij 
mannen is dat 18%, bij vrouwen 17%.

TEWERKSTELLINGSGRAAD VOLGENS NATIONALITEIT
Eenheden: Percentage personen

66%

25%

50%

71%

52%

60%

EU buiten België Niet-EU-landen België

JONGEREN (18 TOT 24 JAAR) DIE GEEN BAAN HEBBEN EN GEEN ONDERWIJS OF 
OPLEIDING VOLGEN
Eenheden: Percentage personen

Vrouwen

17%
Mannen

18 %

  Mannen    Vrouwen 
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ECONOMISCHE ACTIVITEIT PER LEEFTIJDSCATEGORIE
Eenheden: Percentage personen

85+ Mannen

85+ Vrouwen

65-84 Mannen

65-84 Vrouwen

50-64 Mannen

50-64 Vrouwen

30-49 Mannen

30-49 Vrouwen

15-29 Mannen

15-29 Vrouwen

0-14 Mannen

0-14 Vrouwen

Totaal Mannen

Totaal Vrouwen

T = 25.156

T = 216.883

T = 238.951

T = 353.424

T = 174.854

T = 127.510

1%

52%

41%

62%

54%

35%

32%

36%

29%

38%

50%

27%

36%

57%

61%

57%

65%

99%

100%

95%

98%

5%

2%

10%

9%

12%

11%

8%

8%

100%

100%

7%

6%

  Werkend         Werkloos         Inactief
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In 2011 is 29% van de vrouwen in het BHG aan het werk, tegenover 36% van de mannen. 57% van de mannen is inactief1, tegenover 
65% van de vrouwen. Voor de categorieën in de beroepsactieve leeftijd (15 tot 65 jaar) ligt de tewerkstellingsgraad bij vrouwen 
telkens lager dan die bij mannen, terwijl de tegenovergestelde trend zich voordoet bij de inactieve bevolking. In de categorie 15 tot 
29 jaar is 35% van de mannen aan het werk en 57% inactief. Bij vrouwen is dat respectievelijk 32% en 61%. De inactieve groep binnen 
deze leeftijdscategorie omvat ook de personen die een opleiding volgen of studeren. Tussen 30 en 49 jaar is 54% van de vrouwen en 
62% van de mannen aan het werk, terwijl 27% van de mannen en 36% van de vrouwen inactief is. Tussen 50 en 64 jaar is 41% van de 
vrouwen en 52% van de mannen aan het werk, terwijl 38% van de mannen en 50% van de vrouwen inactief is.

In 2014 heeft bijna de helft van de Brusselse werkzoekenden (47%) een diploma secundair onderwijs of lager. Mannen zijn iets beter 
vertegenwoordigd dan vrouwen in de laagste opleidingsniveaus: bij de werkzoekenden heeft 10% van de vrouwen en 13% van de 
mannen slechts een diploma basisonderwijs, 14% van de vrouwen en 15% van de mannen een diploma lager secundair onderwijs en 
1% van de vrouwen en 2% van de mannen een kwalificatie op basis van een leercontract. Mannen zijn iets minder vertegenwoordigd 
dan vrouwen in de hogere opleidingsniveaus: bij de werkzoekenden heeft 21% van de vrouwen en 18% van de mannen een diploma 
hoger secundair onderwijs, 10% van de vrouwen en 8% van de mannen een diploma hoger onderwijs buiten de universiteit en 6% van 
de vrouwen en 5% van de mannen een universitair diploma. Belangrijk is dat 40% van de Brusselse werkzoekenden in België een niet-
erkend diploma heeft na studies in het buitenland. Bij mannen ligt dat percentage op 41%, bij vrouwen op 38%.

OPLEIDINGSNIVEAU WERKZOEKENDEN
Eenheden: Percentage werkzoekenden

   Basis        Lager secundair        Hoger secundair        Hoger onderwijs (niet-universitair)       Universitair        Leercontract        Andere studies

Totaal 

Vrouwen 

Mannen

T = 112.034 

T = 52.438

T = 59.596

12%

10%

13%

19%

21%

18%

8%

10%

8%

5%

6%

5%

40%

38%

41%

1%

1%

2%

14%

14%

15%

1  Zie woordenlijst
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Bij de Brusselse werkzoekenden met een diploma dat in België niet wordt erkend, bestaan er genderverschillen. 32% van de vrouwen 
en 34% van de mannen heeft een diploma basisonderwijs, 45% van de vrouwen en 48% van de mannen heeft een diploma secundair 
onderwijs en 20% van de vrouwen en 13% van de mannen heeft een diploma hoger onderwijs. Bij ongeveer 4% van de werkzoekenden 
van beide geslachten is het opleidingsniveau niet bekend.

OPLEIDINGSNIVEAU WERKZOEKENDEN DIE IN HET BUITENLAND HEBBEN  
GESTUDEERD EN VAN WIE HET DIPLOMA IN BELGIË NIET WORDT ERKEND
Eenheden: Percentage werkzoekenden

   Basis        Secundair        Hoger        Niet bekend

Totaal 

Vrouwen 

Mannen

T = 44.222

T = 20.028

T = 24.194

33%

32%

34%

16%

20%

13%

4%

4%

4%

47%

45%

48%

PERSONEN DIE IN EEN 
HUISHOUDEN ZONDER 
ARBEIDSINKOMEN LEVEN
Eenheden: Percentage personen

Bij de Brusselse bevolking tussen 18 en 59 
jaar oud leeft in 2016 22% van de vrouwen en 
20% van de mannen in een huishouden dat 
geen inkomsten heeft uit arbeid.

Vrouwen

22 %
Mannen

20 %
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ONDERVERDELING VAN DE BIJ ACTIRIS INGESCHREVEN WERKZOEKENDEN PER CATEGORIE
Eenheden: Percentage werkzoekenden

ONDERVERDELING VAN DE WERKZOEKENDEN DIE EEN UITKERING ONTVANGEN PER 
UITKERINGSCATEGORIE 
Eenheden: Percentage werkzoekenden

  Werkzoekenden die een uitkeringsaanvraag hebben ingediend       Jongeren na studies       Andere niet-werkende werkzoekenden

  Samenwonende       Alleenstaande       Gezinshoofd 

Vrouwen 

Mannen

70% 24%6%

73% 21%6%

Vrouwen 

Mannen

In 2013 zijn 6% van de werkzoekende mannen 
en vrouwen pas afgestudeerde jongeren. Van de 
werkzoekenden vraagt 70% van de vrouwen en 
73% van de mannen een uitkering aan, terwijl 
21% van de mannen en 24% van de vrouwen 
andere werkloze werkzoekenden zijn.

In 2013 is 26% van de vrouwelijke werkzoeken-
den alleenstaand, tegenover 39% bij de man-
nen. Mannen zijn minder vaak samenwonend 
– 28%, tegenover 36% bij vrouwen – en minder 
vaak gezinshoofd – 33%, tegenover 38% bij 
vrouwen.

36% 38%26%

28% 33%39%
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Er zijn genderverschillen op het vlak van mobiliteit in het BHG. Er nemen evenveel vrouwen als mannen deel aan het 
praktijkexamen voor een rijbewijs B, maar het slaagpercentage ligt lager bij vrouwen. Fietsers, slachtoffers van ver-
keersongevallen en personen die zich schuldig maken aan alcohol- en druggerelateerde overtredingen, zijn overwe-
gend mannen. Het profiel van de slachtoffers van verkeersongevallen per vervoerswijze is sterk gendergerelateerd 
en kan gedeeltelijk een weerspiegeling zijn van gedifferentieerde mobiliteitspraktijken. Uit een studie uit 20141  
blijkt bijvoorbeeld dat meer vrouwen gebruikmaken van zachte mobiliteitsmodi  (openbaar vervoer, stappen)  in het 
BHG, terwijl mannen de neiging hebben meer gebruik te maken van de wagen, de trein en  bromfietsen/motorfietsen. 
Een andere gendertrend is het soort traject, waar vrouwen vaker dan mannen instaan voor het wegbrengen van de 
andere gezinsleden naar hun arbeids- of studieplaats.

TELLING FIETSERS
Eenheden: Percentage fietsers

MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

In 2017 blijkt uit tel-
lingen op straat dat 
35% van de fietsers 
vrouwen zijn.

Brusselse mannen beste-
den elke week gemiddeld 
11:10 uur aan verplaatsin-
gen, vergeleken met 9:56 
uur bij vrouwen.

Vrouwen

35%
Mannen

65%

1 Lebrun, Kevin; Hubert, Michel; Huynen, Philippe; Patriarche, Geoffroy. De verplaatsingsgewoonten in Brussel - Diepteanalyses. Mobiliteit Brussel: Brussel (2014) 
(ISBN:978-2-930801-00-1) 107 pagina’s

T = 6.410

TIJD BESTEED AAN VERPLAATSINGEN
Eenheden: Uren per week

Vrouwen

9:56
Mannen

11:10

T = 123 T = 159
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MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID GEBRUIK DEELFIETSEN (VILLO!)
Eenheden: Percentage personen met een Villo! abonnement

RIJBEWIJS B: PRAKTIJKEXAMENS 
AFGELEGD OP DE OPENBARE WEG
Eenheden: Percentage afgelegde examens

RIJBEWIJS B: GESLAAGDE  
PRAKTIJKEXAMENS OP DE  
OPENBARE WEG
Eenheden: Percentage afgelegde examens

In 2015 zijn 23.671 van de personen met 
een abonnement op Villo-deelfietsen man-
nen (63%) en 13.761 vrouwen (37%).

In 2017 hebben 11.857 
vrouwen (49%) en 12.404 
mannen (51%) in het BHG 
hun praktijkexamen voor 
het rijbewijs B afgelegd. Bij 
mannen is het slaagpercen-
tage 40%, tegenover 33% bij 
vrouwen.

Vrouwen

37%

Vrouwen

49 %
Vrouwen

33%

Mannen

63%

Mannen

51%
Mannen

40%

T = 37.432

T = 24.261
T = 12.404 T = 11.857
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TOTAAL AANTAL OVERTREDINGEN  
MET BETREKKING TOT ALCOHOL
Eenheden: Aantal overtredingen

AANTAL SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN
Eenheden: Percentage slachtoffers

TOTAAL AANTAL OVERTREDINGEN  
MET BETREKKING TOT DRUGS
Eenheden: Aantal overtredingen

In 2017 zijn 3.579 alcoholgerelateerde 
overtredingen geregistreerd in het BHG, 
waarbij in 3.522 gevallen het geslacht van de 
dader bekend is. In totaal worden 544 (15%) 
overtredingen gepleegd door vrouwen. 

Er zijn 183 druggerelateerde overtredingen 
vastgesteld, waarbij in 181 gevallen het ges-
lacht van de dader bekend is. In totaal worden 
7 overtredingen (4%) gepleegd door vrouwen.

In 2017 zijn 4.603 personen betrokken bij 
verkeersongevallen in het BHG. Van 88 personen 
is het geslacht onbekend. Bij de overige 
slachtoffers is 39% een vrouw.

Vrouwen

544

Vrouwen

39 %

Vrouwen

7
Mannen

2.978

Mannen

61%

Mannen

174

T = 3.579

T = 4.603

T = 183
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TOTAAL AANTAL OVERTREDINGEN  
MET BETREKKING TOT DRUGS
Eenheden: Aantal overtredingen

AANTAL SLACHTOFFERS - PER TYPE SLACHTOFFER
Eenheden: Percentage slachtoffers

AANTAL SLACHTOFFERS - NAAR VERVOERSMODI
Eenheden: Percentage slachtoffers

Mannen vertegenwoordigen 
61% van de lichtgewonden, 
68% van de zwaargewonden 
(127 mannen tegenover 60 
vrouwen) en 62% van de dode-
lijke slachtoffers of slachtoffers 
in levensgevaar (13 mannen 
tegenover 8 vrouwen).

Van de slachtoffers van wie de 
vervoerswijze is vastgesteld, en 
van wie het geslacht bekend is, 
vertegenwoordigen vrouwen 11% van 
de slachtoffers die met de motorfiets 
rijden, 14% van de slachtoffers die met 
de vrachtwagen of bestelwagen rijden, 
28% van de slachtoffers die met de fiets 
rijden en 46% van de slachtoffers die 
met de auto rijden. Ter vergelijking: 
zij vertegenwoordigen 51% van de 
slachtoffers die te voet gaan en 55% van 
de slachtoffers die met het openbaar 
vervoer reizen.

Lichtgewonden

Zwaargewonden

Doden en dodelijk gewonden

Totaal

Totaal

Voetgangers 

Fietsen

Motorfietsen 

Bussen, minibussen, cars, trams 

Vrachtwagens en bestelwagens 

Wagens

T = 4.307

T = 187

T = 21

T = 4. 515

T = 4.603 

T = 1.131

T = 725

T = 727

T = 133

T = 90

T = 1.718

  Mannen    Vrouwen 

  Mannen    Vrouwen 

61%

68%

62%

61%

61%

49%

72%

89%

45%

86%

54%

39%

51%

28%

11%

55%

14%

46 %

39%

32%

38%

39%



30

In 2017 is het aandeel van mannen en vrouwen uit het BHG die voor het laatst 
een computer gebruikten tijdens de afgelopen drie maanden, zeer vergelijkbaar: 
respectievelijk 85% en 82%. De verhoudingen zijn ook vergelijkbaar voor lagere 
gebruiksfrequenties. 7% van de mannen en 9% van de vrouwen zegt nooit een 
computer te hebben gebruikt.

De frequentie van het computer- en internetgebruik in het BHG toont duidelijk een ‘digitale kloof’1 aan, maar volgens 
de verzamelde gegevens is die weinig geslachtsspecifiek. Het aandeel personen dat gebruikmaakt van computers, 
het internet en sociale netwerken is vergelijkbaar tussen de geslachten. Leeftijd, opleidingsniveau en beroeps-
status zijn echter belangrijke factoren die het gebruik van deze tools verklaren. Het enige significante verschil per 
geslacht is het aandeel van de aankopen of bestellingen via het internet in de laatste drie maanden, dat iets hoger 
is voor mannen.

INFORMATIE- EN COMMUNICATIE-
TECHNOLOGIEËN

1 https://cibg.brussels/nl/nieuws_publicaties/publicaties-1/studie/analyse-van-de-digitale-kloof-op-het-grondgebied-van-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest

LAATSTE COMPUTERGEBRUIK
Eenheden: Percentage personen

Tijdens de laatste 
drie maanden

Tussen drie maanden 
en een jaar geleden

Meer dan een jaar 
geleden

Nooit gebruikt

85%

3% 4%
7%

82%

4% 5%
9%

  Mannen    Vrouwen T = 630
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FREQUENTIE COMPUTERGEBRUIK IN DE AFGELOPEN DRIE MAANDEN
Eenheden: Percentage personen die in de afgelopen drie maanden gebruik maakten van een computer

Elke dag of bijna elke dag Minstens één keer per week, 
maar niet elke dag

Minstens één keer per 
maand, maar niet elke week

Minder dan één keer  
per maand

12%

3% 1%

13%

1% 1%

  Mannen    Vrouwen 

84% 83%

Bij wie in 2017 een computer heeft gebruikt tijdens de 
afgelopen drie maanden, is de gebruiksfrequentie voor 
vrouwen en mannen vergelijkbaar. 83% van deze vrouwen 
en 84% van deze mannen zegt dagelijks of bijna dagelijks 
een computer te gebruiken.
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INTERNETGEBRUIK IN DE AFGELOPEN DRIE MAANDEN
Eenheden: Percentage personen

  Mannen    Vrouwen 

Totaal 16-24 
jaar

25-34 
jaar

35-44 
jaar

45-54
jaar

55-64
jaar

65-74
jaar

Laag 
opleidings-

niveau

Gemiddeld 
opleidings-

niveau

Hoog 
opleidings-

niveau 

Loontrek-
kend of 

zelfstandig

Werkloos Student Inactief

89%

98% 97% 96%
89%

82%

65%

75%

92%
98% 98%95%

78%
70%

87%

99%
95% 94%

90%
83%

55%

69%

90%
98% 98%97%

84%

68%

In 2017 zegt 87% van de vrouwen en 89% van de mannen in het BHG de afgelopen drie maanden gebruik te hebben gemaakt van het 
internet. Dit aandeel neemt af met de leeftijd, maar blijft voor beide geslachten in alle leeftijdscategorieën gelijk, behalve voor 65-74 
jaar. In deze categorie meldt 65% van de mannen en 55% van de vrouwen dat zij de afgelopen drie maanden gebruik hebben gemaakt 
van het internet. Soortgelijke percentages vrouwen en mannen melden dat zij de afgelopen drie maanden internet hebben gebruikt 
voor een hoog opleidingsniveau (98% voor beide geslachten) en een gemiddeld opleidingsniveau (90% voor vrouwen en 92% voor 
mannen). Van de personen met een laag opleidingsniveau heeft 75% van de mannen en 69% van de vrouwen de afgelopen drie maan-
den gebruikgemaakt van het internet. Deze verhoudingen zijn vergelijkbaar tussen mannen en vrouwen voor werknemers, zelfstandi-
gen, inactieven en studenten. Daarentegen heeft 84% van de werkloze vrouwen de afgelopen drie maanden gebruikgemaakt van het 
internet, tegenover 78% van de werkloze mannen.
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  Mannen    Vrouwen 

Elke dag of bijna elke dag Minstens één keer per week,  
maar niet elke dag

Minstens één keer per maand, 
maar niet elke week

Minder dan één keer per maand

FREQUENTIE VAN HET INTERNETGEBRUIK IN DE AFGELOPEN DRIE MAANDEN
Eenheden: Percentage personen die in de afgelopen drie maanden gebruik maakten van het internet

84%

12%

3% 0%

91%

8%

0% <1%

Van de personen die in 2017 in de afgelopen drie maanden gebruikmaakten van het internet, gebruikte 91% van de vrouwen en 84% 
van de mannen het elke dag of bijna elke dag.
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FREQUENTIE VAN HET INTERNETGEBRUIK IN DE AFGELOPEN DRIE MAANDEN 
OP SOCIALE NETWERKEN
Eenheden: Percentage personen die in de afgelopen drie maanden gebruik maakten van het internet

  Mannen    Vrouwen 

Elke dag of bijna elke dag Minstens één keer per week, 
maar niet elke dag

Minstens één keer per maand, 
maar niet elke week

Minder dan één keer  
per maand

Geen enkele keer

64%

16%

3% 3%

14%

65%

15%

3% 2%

13%

In 2017 maakten 64% van de mannen en 65% van de vrouwen uit het BHG die de afgelopen drie maanden het internet gebruikten, 
dagelijks of bijna dagelijks gebruik van sociale netwerken. 14% van de mannen en 13% van de vrouwen geeft aan dat zij de afgelopen 
drie maanden helemaal geen gebruik hebben gemaakt van het internet voor dit doel. 
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  Mannen    Vrouwen 

RECENTSTE BESTELLING VAN GOEDEREN OF DIENSTEN VIA HET INTERNET,  
VOOR PARTICULIER GEBRUIK
Eenheden: Percentage personen

Tijdens de laatste  
drie maanden

Tussen drie maanden  
en een jaar geleden

Meer dan een jaar geleden Nog nooit iets via internet 
gekocht of besteld of nog 

nooit internet gebruikt

46%

9%
6%

39%
36%

13%
10%

41%

In 2017 zegt 41% van de vrouwen en 39% van de mannen uit het BHG nog nooit iets gekocht of besteld te hebben via het internet. 
Ter vergelijking: 36% van de vrouwen en 46% van de mannen zegt de afgelopen drie maanden een bestelling te hebben geplaatst.
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Het gelijkekansenbeleid beoogt de gelijke behandeling van alle burgers, ongeacht hun specifieke kenmerken1 

(gender, etnische of culturele origine, seksuele geaardheid, handicap, opleidingsniveau, socio-economisch niveau, 
etc). De bevolking van het BHG vertoont een grote diversiteit op alle vlakken. Nochtans is voor bepaalde van 
deze thematieken geen enkele officiële statistiek voorhanden, bijvoorbeeld over de LGBTQI+2 gemeenschap of de 
godsdienst van de Brusselaars. Cijfers rond de kruising (combinatie) van meerdere kenmerken zijn ook zeldzaam 
maar zouden toelaten de ervaring van de Brusselaars in al hun facetten beter te vatten.

GELIJKE KANSEN

LEVENSVERWACHTING BIJ DE GEBOORTE
Eenheden: Jaar

GESLACHT VAN DE INWONERS VAN HET BHG
Eenheden: Percentage personen

De levensverwachting bij de geboorte is 78 jaar voor man-
nen en 84 jaar voor vrouwen. 

Het BHG telt 1.198.726 inwoners op 1 januari 2018, onder wie 
612.101 vrouwen (51%) en 586.625 mannen (49%).

Vrouwen

84 jaar
Mannen

78 jaar

T = 582.375 T = 609.229

Vrouwen

51 %
Mannen

49 %

T = 582.375 T = 609.229

1  http://equal.brussels/gelijke-kansen-voor-iedereen
2 LGBTQI+ is een acroniem voor ‘lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex‘, waarbij de + verwijst naar alle mogelijke seksuele en genderidentiteiten.
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  Mannen    Vrouwen BEVOLKING VOLGENS FASE VAN DE LEVENSCYCLUS 
Eenheden: Percentage personen

NATIONALITEIT BIJ DE GEBOORTE
Eenheden: Percentage personen

In 2018 zijn in Brussel 42% van de mannen en 43% van 
de vrouwen als Belg geboren. 25% van beide geslachten 
is geboren uit een andere nationaliteit van de Europese 
Unie en 32% van de vrouwen en 33% van de mannen zijn 
geboren uit een andere nationaliteit buiten de Europese 
Unie. Meer in detail voor de nationaliteiten van buiten 
de EU, 14% van de mannen en 13% van de vrouwen zijn 
geboren in Noord-Afrika, 5% en 6% in de sub-Sahara, 3% 
en 3% in Turkije, 2% en 3% in Europa buiten de EU en 8% 
en 7% in de rest van de wereld.

Hoewel de verdeling van de vrouwen over de verschillende leeftijdscategorieën zeer gelijkaardig is met deze van de mannen, zien we een licht 
hoger aandeel bij de mannen in de categorie tot 64 jaar, en dan een omgekeerde trend vanaf de leeftijd van 65 jaar. Meer in detail hebben we 
volgende percentages voor respectievelijk de mannen en de vrouwen:  5% en 4% voor de 0- tot 2-jarigen, 4% en 4% voor de 3- tot 5-jarigen, 
8% en 7% voor de 6- tot 11-jarigen, 7% en 6% voor de 12- tot 17-jarigen, 17% en 17% voor de 18- tot 29-jarigen, 25% en 23% voor de 30- tot 
44-jarigen, 23% en 22% voor de 45- tot 64-jarigen, dan 8% en 10% voor de 65- tot 79-jarigen en tenslotte 3% en 5% voor de 80-plussers.   

  0-2 jaar              3-5 jaar              6-11 jaar              12-17 jaar              18-29 jaar              30-44 jaar              45-64 jaar              65-79 jaar              80 jaar en +

T =  51883        T =  50469          T =  93729            T =  78808           T =  205331            T =  286879           T =  273945          T =  108034             T =  49648    

België EU buiten 
België

Rest van 
Europa

Turkije Noord-
Afrika

Sub- 
Saharisch 

Afrika

Andere

5%

42%

25%

2% 3%
5%

8%

14%

4%
8% 7%

17%

25% 23%

8%
3%4%

43%

25%

3% 3%
6%

7%

13%

4%
7% 6%

17%

23% 22%

10%
5%

  Mannen    Vrouwen 
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RECHTHEBBENDEN OP EEN 
TEGEMOETKOMING AAN PERSONEN 
MET EEN HANDICAP
Eenheden: Percentage personen

PERSONEN MET EEN HANDICAP OF  
ONGESCHIKTHEID 
Eenheden: Percentage personen

In 2013 ontvangt 2% van de Brusselse mannen en vrouwen een tegemoetkoming aan personen met een handicap terwijl 19% van de 
Brusselse mannen en vrouwen aangeven een chronisch gezondheidsprobleem of handicap te hebben in 2002.

Vrouwen

19 %
Mannen

19 %
Vrouwen

2 %
Mannen

2 %

T = 561.660 T = 592.975 

In 2011 bedraagt de individuele 
armoederisicograad 11% bij de 
mannen en 36% bij de vrouwen 
(zie paragraaf “Armoede bij  
vrouwen”). In 2016 wonen 22% 
van de vrouwen en 20% van de 
mannen in een huishouden zonder 
arbeidsinkomen (zie paragraaf 
“Economie en Werkgelegenheid”).

INDIVIDUELE ARMOE-
DERISICOGRAAD
Eenheden: Percentage personen

Vrouwen

36%
Mannen

11%

PERSONEN DIE IN EEN 
HUISHOUDEN ZONDER 
ARBEIDSINKOMEN LEVEN
Eenheden: Percentage personen

Vrouwen

22 %
Mannen

20 %
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In 2017 vertegenwoordigen mannen 52% van het GOB-personeel van niveau A, 49% van niveau B, 37% van niveau C en 39% van 
niveau D.

De personeelsgegevens van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel-Hoofdstad stemmen overeen met een aantal 
fundamentele tendensen op de arbeidsmarkt van het BHG. Vrouwen maken vaker gebruik van telewerk en deeltijds 
werk, terwijl mannen meer vertegenwoordigd zijn in de hoogste rangen en in de Raad van Bestuur. Bevorderingen en 
opleidingen vertonen echter vergelijkbare profielen per geslacht.

OPENBAAR AMBT

PERSONEEL VAN DE GOB PER NIVEAU
Eenheden: Percentage personeelsleden

  Mannen    Vrouwen 

Totaal

A

B

C

D

T = 1.339

T = 567

T = 275

T = 310

T = 187

46%

52%

49%

37%

39%

54%

48%

51%

63%

61%



40

  Mannen    Vrouwen 

PERSONEEL VAN DE GOB VOLGENS CONTRACT
Eenheden: Percentage personeelsleden

T = 816

T = 491

T = 29

Statutaire

Onbepaalde duur

Bepaalde duur

In 2017 vertegenwoordigen vrouwen 52% van het statutaire personeel van de GOB, 58% van het personeel met een contract van 
onbepaalde duur en 41% van het personeel met een contract voor bepaalde duur.

48%

42%

59%

52%

58%

41%

Vrouwen

13
Mannen

11

PERSONEEL VAN DE GOB - BEVORDERINGEN
Eenheden: Percentage personeelsleden

In 2017 kregen 24 GOB-personeelsleden een bevordering, 
onder wie 13 vrouwen en 11 mannen.

Niveaus A4 tot A7 en I3*

A3 Directeur of directrice

I2 Eerste ingenieur

A2 Eerste attaché

I1 Ingenieur

A1 Attaché

B2 Eerste assistent  
of eerste assistente

B1 Assistent of assistente

C2 Eerste adjunct

C1 Adjunct

D2 Eerste klerk 

D1 Klerk



 GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL • GENDER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

41

PERSONEEL VAN DE GOB VOLGENS RANG
Eenheden: Percentage personeelsleden

Niveaus A4 tot A7 en I3*

A3 Directeur of directrice

I2 Eerste ingenieur

A2 Eerste attaché

I1 Ingenieur

A1 Attaché

B2 Eerste assistent  
of eerste assistente

B1 Assistent of assistente

C2 Eerste adjunct

C1 Adjunct

D2 Eerste klerk 

D1 Klerk

T = 16

T = 40

T = 16

T = 92

T = 40

T = 363

T = 29

T = 246

T = 37

T = 273

T = 11

T = 176

  Mannen    Vrouwen 

81%

53%

69%

55%

68%

48%

62%

47%

27%

39%

27%

39%

19%

48%

31%

45%

33%

52%

38%

53%

73%

61%

73%

61%

In 2017 vertegenwoordigen mannen 27% van de personeelsleden van rang D2 (eerste klerk) en C2 (eerste adjunct) en 39% van de 
personeelsleden van rang D1 (klerk) en C1 (adjunct). Vrouwen vertegenwoordigen 53% van de personeelsleden van rang B1 (assistent 
of assistente) en 38% van rang B2 (eerste assistent of eerste assistente). Mannen vertegenwoordigen 48% van de personeelsleden 
van rang A1 (attaché), 55% van rang A2 (eerste attaché) en 53% van rang A3 (directeur of directrice). Vrouwen vertegenwoordigen 
33% van de personeelsleden van rang I1 (ingenieur) en 31% van rang I2 (eerste ingenieur). In de hoogste rangen (A4 tot A7 en I3) is 
81% van de personeelsleden mannelijk.

* (directeur-diensthoofd of directrice-diensthoofd, directeur-generaal of directrice-generaal, secretaris generaal en ingenieur-directeur of ingenieur-directrice)
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PERSONEEL VAN DE GOB - DEELTIJDS WERK
Eenheden: Percentage personeelsleden

  Mannen    Vrouwen 

Deeltijds - 80%

Deeltijds - 50%

Totaal deeltijds

T = 126

T = 45

T = 171

25%

16%

22%

75%

84%

78%

In 2017 is 78% van de 126 GOB-personeelsleden die deeltijds werken, een vrouw. Het aandeel vrouwen ligt hoger bij de personen die 
halftijds werken (84% vrouwelijk) dan bij de personen die 80% werken (75% vrouwelijk).

PERSONEEL VAN DE GOB - TELEWERK
Eenheden: Percentage personeelsleden

Vrouwen

62%
Mannen

38%

T = 743

In 2017 is 38% van de 743 GOB-personeelsleden 
die telewerken, een man.
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T = 126

T = 45

T = 171

PERSONEEL VAN DE GOB - OPLEIDINGEN
Eenheden: Percentage personeelsleden

PERSONEEL VAN DE GOB – RAAD VAN BESTUUR
Eenheden: Percentage personeelsleden

In 2017 is 49% van de 688 GOB-personeelsleden die een opleiding gevolgd 
hebben, een man. De mannelijke personeelsleden kregen in totaal 6710 uur 
opleiding, tegenover 8845 uur voor vrouwelijke personeelsleden.

In 2017 telt de raad van bestuur van de GOB zeven leden, onder wie twee 
vrouwen.

Vrouwen

51%
Mannen

49%

6.710 u 8.845 u

Vrouwen

2
Mannen

5

T = 688
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EUROPESE DOELSTELLINGEN

Het Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-20191 legt zeven doelstellingen vast met betrekking tot de gelijkheid 
van mannen en vrouwen. Deze doelstellingen werden vertaald naar het niveau van het BHG, wat resulteert in 17 indicatoren die 
overeenstemmen met de verschillende aspecten van gendergelijkheid. De in dit project geïdentificeerde statistieken omvatten 
niet alle voorgestelde indicatoren, maar in de volgende hoofdstukken van de brochure worden de meest relevante statistieken 
met betrekking tot de indicatoren gepresenteerd.

1  https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-nl 

Bestrijding van de armoede bij vrouwen

Over het algemeen is armoede niet enkel van financiële aard, maar berust ze op verschillende factoren:

1. Financiële situatie van vrouwen met woonplaats in het BHG.
2. Leefomstandigheden (inclusief huisvesting en gezondheid) van vrouwen met woonplaats in het BHG.
3. Arbeidsmarktpositie van vrouwen met woonplaats in het BHG.

Participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt

De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt wordt met name gemeten aan de hand van de combinatie van de 
werkloosheidsgraad en de tewerkstellingsgraad. Over het algemeen zijn vrouwen ondervertegenwoordigd op de 
arbeidsmarkt en werken ze vaker deeltijds. Dit hangt samen met hun gezinssituatie en het feit dat ze vaker dan mannen 
verantwoordelijk blijven voor het huishoudelijk werk en de kinderen.

4. De aanwezigheid van Brusselse vrouwen op de arbeidsmarkt.

DE EUROPESE INDICATOREN
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Genderkloof en segregatie op de arbeidsmarkt

Arbeidsmarktsegregatie is de tendens van mannen en vrouwen om verschillende beroepen uit te oefenen. Dat leidt tot een 
ongelijke genderverdeling binnen elk beroep en over de verschillende sectoren, werkplekken en soorten arbeidscontracten 
heen (Europese Commissie, 2014). Horizontale segregatie kan betrekking hebben op het feit dat vrouwen en mannen 
op hetzelfde hiërarchische niveau ongelijk verdeeld zijn over verschillende activiteitsdomeinen, beroepen en sectoren. 
Verticale segregatie verwijst naar de ongelijke aanwezigheid van vrouwen en mannen op verschillende hiërarchische 
niveaus binnen dezelfde sector (‘glazen plafond’).

5. De vertegenwoordiging van vrouwen die in het BHG wonen/werken in verschillende sectoren, domeinen en 
beroepen (horizontale segregatie)

6. De concentratie/oververtegenwoordiging van vrouwen die in het BHG wonen en/of werken op bepaalde 
niveaus van de professionele hiërarchie (verticale segregatie)

Evenwicht tussen werk en gezinsleven

De mogelijkheid om zich zowel op professioneel als op gezinsniveau te kunnen ontplooien, wordt beïnvloed door 
institutionele regelgeving en organisatorische normen. Dit hangt ook af van sociale verwachtingen: terwijl deze voor 
mannen vooral gericht zijn op de productieve rol, worden veel vrouwen tegenwoordig geconfronteerd met een ‘dubbele 
belasting’, d.w.z. sociale verwachtingen over hun reproductieve en productieve rol in een huishouden.

7. Tijdsbesteding van vrouwen (‘dubbele belasting van vrouwen’).
8. De werkomgeving van vrouwen.

De loon-, inkomens- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen en zo de 
armoede van vrouwen bestrijden

De loonverschillen stemmen overeen met structurele verschillen (loopbaankeuze, opleiding, beroepservaring, percentage 
vrouwen in managementfuncties) en met individuele verschillen. De pensioenkloof tussen vrouwen en mannen blijft groot 
en houdt verband met de loonkloof tussen vrouwen en mannen in de beroepsactieve leeftijd en met directe en indirecte 
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structurele discriminatie op grond van geslacht.

9. De loonkloof tussen mannen en vrouwen (‘gender pay gap’).
10. Het percentage Brusselse vrouwen en mannen dat gelijk loon ontvangt voor gelijk werk (‘gecorrigeerde 

gender pay gap’).
11. Het aantal Brusselse gepensioneerde vrouwen (> 65 jaar) met risico op sociale uitsluiting.
12. Het inkomen van Brusselse vrouwen.

Een evenwichtigere deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming 
bevorderen

Vrouwen blijven nog steeds afwezig aan de top van de hiërarchie, of het nu gaat om de privésector, de overheid of andere 
sectoren (het ‘glazen plafond’), en zijn ondervertegenwoordigd op politiek niveau.

De deelname van vrouwen en mannen aan het besluitvormingsproces wordt op vier gebieden gemeten:

13. Deelname van vrouwen aan de economische besluitvorming in het BHG.
14. Deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming in het BHG.
15. Deelname van vrouwen aan de juridische besluitvorming in het BHG.
16. Deelname van vrouwen aan de besluitvorming in het hoger onderwijs.

Wereldwijd gendergelijkheid en vrouwenrechten bevorderen

De strategie voor gendergelijkheid moedigt ons aan om ons te engageren voor de vrouwenrechten in de wereld. Via 
Brussels International implementeert het BHG projecten en activiteiten die rekening houden met vrouwenrechten en 
gendergelijkheid.

17. De bi- en multilaterale projecten die het BHG organiseert om vrouwenrechten in de wereld te bevorderen.
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PARTICIPATIE VAN VROUWEN 
OP DE ARBEIDSMARKT
De tewerkstellingsgraad geeft aan dat de arbeidsparticipatie van mannen in het algemeen hoger is dan die van vrouwen. 
Hetzelfde geldt voor het zelfstandigenstatuut: een minderheid van de Brusselse zelfstandigen zijn vrouwen, hoewel ze in 
de dienstensector en in de vrije beroepen iets beter vertegenwoordigd zijn dan in andere sectoren. Deze mannelijke trend 
is nog uitgesprokener voor zelfstandigen met een niet-Belgische nationaliteit. Re-integratie op de arbeidsmarkt vormt ook 
een belangrijke uitdaging. Ongeveer een op de zes werkzoekende vrouwen tussen 25 en 49 jaar is een vrouw die opnieuw 
aan het werk gaat. Bovendien ligt voor vrouwen het percentage dat na opleidingen voor knelpuntberoepen1 uitstroomt naar 
de arbeidsmarkt iets lager. 

  Mannen    Vrouwen 

ZELFSTANDIGEN VOLGENS AARD VAN ACTIVITEIT
Eenheden: Percentage zelfstandigen

In 2017 vertegenwoordigen mannen 
72% van de zelfstandigen in het BHG. 
Zij vertegenwoordigen 74% van de 
zelfstandigen in hoofdactiviteit, 58% 
van de zelfstandigen in bijberoep en 
70% van de personen die werken na 
hun pensionering.

Totaal

Hoofdberoep

Bijberoep

Actief na pensioen

T = 107.384

T = 83.036

T = 16.400

T = 7.948

72%

74%

58%

70%

28%

26%

42%

30%

1  Zie woordenlijst
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  Mannen    Vrouwen 

ZELFSTANDIGEN VOLGENS NATIONALITEIT
Eenheden: Percentage zelfstandigen Het percentage zelfstandige 

vrouwen varieert naargelang de 
nationaliteit. In 2017 zijn 33% 
van de Belgische zelfstandigen 
vrouwen. Bij zelfstandigen met 
een andere nationaliteit binnen 
de Europese Unie is dat 22% 
en buiten de Europese Unie 
21%. Voor zelfstandige vluchte-
lingen, staatlozen of anderen 
bedraagt het percentage 6% (3 
van de 50).

72%

67%

78%

79%

94%

28%

33%

22%

21%

6%

Totaal

België

EU buiten België

Niet-EU en rest van de wereld

VN-vluchtelingen, staatlozen,  
politieke vluchtelingen en onbekend

T = 107.384

T = 63.692

T = 36.975

T = 6.667

T = 50

ZELFSTANDIGEN VOLGENS BEDRIJFSTAK
Eenheden: Percentage zelfstandigen

Het percentage mannen varieert 
per sector en bedraagt 92% 
(12 van de 13) voor de visserij, 
91% voor de industrie en de 
ambachten, 78% voor de landbouw, 
73% voor de handel, 69% voor 
diverse beroepen, 57% voor de 
vrije beroepen en 56% voor de 
dienstensector.

Visserij

Industrie en ambachten

Landbouw

Handel

Diverse beroepen

Vrije en intellectuele beroepen

Diensten

T = 13

T = 31.360

T = 2.099

T = 27.897

T = 1.044

T = 39.087

T = 5.884

92%

91%

78%

73%

69%

57%

56%

8%

9%

22%

27%

31%

43%

44%

  Mannen    Vrouwen 
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In 2016 is er een licht verschil in het percentage 
vrouwen en mannen dat na opleidingen voor knel-
puntberoepen uitstroomt naar de arbeidsmarkt. Voor 
een tewerkstelling van minimaal één dag bedraagt het 
percentage 69% voor mannen en 63% voor vrouwen. 
Voor een tewerkstelling van minimaal 28 dagen be-
draagt het percentage 57% voor vrouwen en 59% voor 
mannen.

De huisvrouwen die weer aan het werk gaan, de zogenaamde 
‘herintredende’ vrouwen, vertegenwoordigen tussen 2008 
en 2012 gemiddeld 15% van de werkloze vrouwen tussen 25 
en 49 jaar.

PERCENTAGE DAT NA OPLEIDINGEN VOOR KNELPUNTBEROEPEN 
UITSTROOMT NAAR DE ARBEIDSMARKT 
Eenheden: Percentage van de cursisten in opleiding 

HUISVROUWEN DIE WEER AAN HET WERK GAAN
Eenheden: Percentage werkzoekende vrouwen

Tewerkstelling van mini-
maal één dag

Tewerkstelling van minimaal 
28 dagen

69%
59%63%

57%

  Mannen    Vrouwen 

Vrouwen

15%

1  Zie woordenlijst
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De genderkloof en segregatie op de arbeidsmarkt manifesteert zich aan de hand van de genderprofielen van bepaalde 
sectoren en beroepen. Beroepen op het vlak van informatie- en communicatietechnologie (ICT), wetenschap en 
engineering en onderzoek en ontwikkeling worden voornamelijk door mannen uitgeoefend. Sommige arbeidssectoren 
hebben een uitgesproken genderprofiel. Zo zijn bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg overwegend vrouwelijk, 
terwijl bouw en transport overwegend mannelijk zijn. Binnen dezelfde sector kunnen er aanzienlijke verschillen bestaan 
tussen beroepen. Mannen zijn bijvoorbeeld enigszins in de meerderheid onder de huisartsen, maar vertegenwoordigen 
slechts een zeer klein deel van de verpleegkundigen, zorgkundigen en verloskundigen.

GENDERKLOOF EN SEGREGATIE 
OP DE ARBEIDSMARKT

In 2016 telt het BHG 26.369 
banen in de ICT-sector, waarvan 
71% uitgeoefend wordt door 
mannen. Het percentage vrouwen 
is 30% voor dienstenactiviteiten, 
27% voor verkoopsactiviteiten  
en 41% (13 van de 22) voor 
productieactiviteiten. 

ARBEIDSPLAATSEN IN ICT-SECTOREN
Eenheden: Percentage arbeidsplaatsen

ICT -  
Productieactiviteiten 

ICT -  
Verkoopsactiviteiten 

ICT -  
Dienstenactiviteiten

Totaal

T = 22

T = 2.584

T = 23.763

T = 26.369

59%

73%

70%

71%

41%

27%

30%

29%

  Mannen    Vrouwen 
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In 2011 is 38% van de werkende vrouwen in het BHG tewerkgesteld in de sectoren overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg 
en sociaal werk. Bij mannen is dat 21%. 20% van de mannen werkt in de gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische, admi-
nistratieve en ondersteunende sectoren, tegenover 24% van de vrouwen. 19% van de vrouwen werkt in de groot- en detailhandel, het 
transport, de huisvesting en de voeding. Bij de mannen is dat 29%.

VERDELING VAN DE ACTIEVE BEVOLKING VOLGENS SECTOR VAN ACTIVITEIT 
Eenheden: Percentage van de mannelijke, resp. vrouwelijke actieve bevolking

Overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en sociaal werk

Groot- en detailhandel, transport, huisvesting en voeding 

Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische,  
administratieve en ondersteunende sectoren

Cultuur, overige dienstverlening, huishoudens  
en extraterritoriale organisaties

Bouw

Industrie (excl. Bouw)

Informatie en communicatie

Financiële activiteiten en verzekeringen 

Exploitatie van en handel in onroerend goed

Landbouw, bosbouw en visserij

T = 122.340

T = 104.696

T = 93.325

T = 28.064

T = 21.542

T = 19.949

T = 17.300

T = 16.991

T = 5.421

T = 992

T = 443.877

  Mannen    Vrouwen 

21%

29%

20%

5%

8%
1%

3%

5%
3%

< 1%

4%

38%

19%

24%

8%

6%

4%

1%
1%

< 1%
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De vertegenwoordiging van beide geslachten bij de werkende Brusselse bevolking verschilt sterk per sector. De beschikbare 
gegevens zijn slechts indicatief, aangezien de steekproefomvang klein is. Ze geven echter wel een idee van de algemene trends 
per sector. In 2013 zijn de meest vrouwelijke sectoren het onderwijs (68% vrouwen), de menselijke gezondheidszorg en het sociaal 
werk (67%) en de administratieve en ondersteunende diensten (61%). De meest mannelijke sectoren zijn de bouw (92% mannen), het 
transport en de opslag (89%) en de industrie (72%).

ACTIEVE BEVOLKING VOLGENS SECTOR VAN ACTIVITEIT
Eenheden: Percentage personen

  Mannen    Vrouwen 

Bouw

Transport en opslag

Industrie

Informatie en communicatie

Verschaffen van accommodatie en maaltijden 

Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s en motorfietsen 

Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten 

Kunst, amusement en recreatie

Overheidsdiensten

Varia

Financiële activiteiten en verzekeringen 

Overige diensten 

Administratieve en ondersteunende diensten 

Menselijke gezondheidszorg en sociaal werk

Onderwijs

T = 26.435

T =  18.162

T = 21.604

T = 20.703

T = 21.593

T = 45.001

T = 23.499

T = 9.774

T = 33.544

T = 44.385

T =  18.903

T =  15.192

T = 35.772

T =  46.008

T = 31.989

92%

89%

72%

68%

64%

58%

55%

54%

52%

50%

50%

40%

39%

33%

32%

8%

12%

29%

32%

37%

43%

45%

46%

48%

50%

51%

60%

61%

67%

68%
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In 2008 vertegenwoordigen mannen 55% van de werknemers ongeacht de sector en 71% van de werknemers in hightechsectoren 
(industrie en diensten). Zij vertegenwoordigen 72% van de werknemers in de industrie en 69% van de werknemers in de industrie 
met medium-hightech profiel, 51% van de werknemers in de dienstensector en 47% van de werknemers in de technologie-intensieve 
diensten.

WERKGELEGENHEID VOLGENS TECHNOLOGIE-INTENSIEVE SECTOR
Eenheden: Percentage personen

Totaal

Hightechsectoren (industrie en diensten)

Industrie

Industrie met medium-hightech profiel

Diensten

Technologie-intensieve diensten

T = 451.700

T = 21.900

T = 32.900

T = 13.600

T = 330.400

T = 174.600

55%

71%

72%

69%

51%

47%

45%

28%

29%

31%

49%

53%

  Mannen    Vrouwen 
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Particuliere non-profitsector 

Overheid 

Hoger onderwijs 

Bedrijven 

Totaal

T = 238

T = 1.882

T = 8.813

T = 8.425

T = 19.358

In 2015 zijn in het BHG 19.358 personen werkzaam in het domein onderzoek en ontwikkeling. 61% van hen zijn mannen. Het 
percentage vrouwen varieert van 29% bij de bedrijven tot 64% in de particuliere non-profitsector, en bedraagt 46% in het hoger 
onderwijs en 49% bij de overheid.

WERKNEMERS EN WERKNEEMSTERS IN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 
PER TYPE INSTELLING
Eenheden: Percentage werknemers en werkneemsters

36%

51%

54%

71%

61%

64%

49%

46%

29%

39%

  Mannen    Vrouwen 

In 2017 vertegenwoordigen 
vrouwen 52% van de perso-
nen met een tertiaire oplei-
ding in het BHG, 47% van de 
personen tewerkgesteld in 
wetenschap en technologie 
en 33% van de wetenschap-
pers en ingenieurs.

PERSONEEL IN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE
Eenheden: Percentage personen

Personen met een diploma 
hoger onderwijs

Personen tewerkgesteld in 
wetenschap en technologie 

Wetenschappers en ingenieurs

T = 351.400

T = 197.700

T = 48.700

48%

53%

67%

52%

47%

33%

  Mannen    Vrouwen 
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In 2015 zijn in het BHG 13.792 onderzoekers werkzaam in het domein onderzoek en ontwikkeling, van wie 64% mannen. Het percen-
tage vrouwen is het laagst bij de bedrijven (28%), gevolgd door het hoger onderwijs (41%), de overheid (46%) en de particuliere non-
profitsector (112 van de 191 of 59%). Datzelfde jaar is het aantal voltijdse equivalenten bij de onderzoekers 8.752, wat erop wijst dat 
een aanzienlijk deel van de betrokken functies niet voltijds is.

ONDERZOEKERS EN ONDERZOEKSTERS IN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 
PER TYPE INSTELLING
Eenheden: Percentage onderzoekers

Bedrijven 

Hoger onderwijs 

Overheid

Particuliere non-profitsector 

Totaal

T = 5.661

T = 6.682

T = 1.258

T = 191

T = 13.792

72%

59%

54%

41%

64%

28%

41%

46%

59%

36%

  Mannen    Vrouwen 

In 2012 zijn 5% van de personen met een ‘arbeidsovereenkomst 
dienstencheques’ in het BHG mannen.

WERKNEMER OF WERKNEEMSTER DIENSTENCHEQUES
Eenheden: Percentage personen

Vrouwen

95%
Mannen

5%
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In 2017 vertegenwoordigden mannen in het BHG 54% van de huisartsen, 54% van de arts-specialisten met een bijzondere beroeps-
bekwaamheid en 52% van de arts-specialisten. 68% van de kandidaat-huisartsen en 57% van de kandidaat-specialisten zijn vrouwen. 
Wat de andere beroepen in de gezondheidszorg betreft, vertegenwoordigen mannen 52% van de tandartsen, 42% van de kinesisten, 
30% van de apothekers, 15% van de verpleegkundigen, 14% van de zorgkundigen en 1% van de verloskundigen.

BEOEFENAARS VAN EEN GEZONDHEIDSBEROEP
Eenheden: Percentage beroepsbeoefenaren

Huisartsen 

Arts-specialisten met een bijzondere 
beroepsbekwaamheid 

Arts-specialisten 

Arts-specialisten in opleiding

Arts-specialisten in opleiding voor een 
bijzondere beroepsbekwaamheid 

Huisartsen in opleiding

Tandartsen 

Kinesisten 

Apothekers

Verpleegkundigen

Zorgkundigen

Verloskundigen 

T = 1.582

T = 501

T = 3.854

T = 1.052

T = 21

T = 209

T = 1.172

T = 3.258

T = 1.869

T = 9.844

T = 7.858

T = 835

54%

54%

52%

43%

43%

32%

52%

42%

30%

15%

14%

1%

46%

46%

48%

57%

57%

68%

48%

58%

70%

85%

86%

99%

  Mannen    Vrouwen 
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In 2017 vertegenwoordigden vrouwen in het BHG 97% van de logopedisten, 91% van de diëtisten, 87% van de farmaceutische tech-
nische assistenten, 87% van de ergotherapeuten, 73% van de orthoptisten, 72% van de medische laboratoriumtechnologen, 67% van 
de audiologen, 61% van de podologen, 58% van de audiciens en 50% van de medische beeldvormingstechnici.

BEOEFENAARS VAN EEN PARAMEDISCH BEROEP  
Eenheden: Percentage beroepsbeoefenaren

Logopedisten 

Diëtisten 

Farmaceutische technische assistenten 

Ergotherapeuten 

Orthoptisten 

Medische laboratoriumtechnologen 

Audiologen 

Podologen 

Audiciens 

Medische beeldvormingstechnici

T = 1.035

T = 415

T = 957

T = 559

T = 15

T = 779

T = 54

T = 89

T = 91

T = 318

3%

9%

13%

13%

27%

28%

33%

39%

42%

50%

97%

91%

87%

87%

73%

72%

67%

61%

58%

50%

  Mannen    Vrouwen 
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Slaap  
en rust

Vrije tijd Betaald 
werk 

Persoonlijke 
verzorging 

Huishoudelijke 
taken 

Verplaatsingen Sociale 
contacten 

Opleiding Verzorging en 
opvoeding van 

de kinderen

  Mannen    Vrouwen 

In 2013 blijken er grote verschillen te bestaan tussen de twee geslachten wat de tijd betreft die zij aan verschillende activiteiten 
besteden. Betaald werk vertegenwoordigt gemiddeld 13:30 uur van de wekelijkse activiteit voor vrouwen, vergeleken met 19:45 uur 
voor mannen. Bij werkende personen blijft dat verschil aanzienlijk: gemiddeld besteden mannen 36:32 uur per week aan betaald 
werk, tegenover 29:39 uur bij vrouwen. Vrouwen besteden ook minder tijd aan verplaatsingen, namelijk 9:56 uur, vergeleken met 
11:10 uur bij mannen. Mannen besteden minder tijd aan huishoudelijke taken (12:03 tegenover 18:15 uur) en verzorging en opvoe-
ding van de kinderen (1:39 tegenover 3:56 uur) dan vrouwen. Het verschil in huishoudelijke taken blijft beduidend, ongeacht de 
gezinssituatie. Het verschil op het vlak van verzorging en opvoeding van de kinderen is vooral opvallend wanneer gezinnen een kind 
jonger dan 7 jaar in huis hebben (5:57 uur tegenover 15:30 uur), maar is beperkter in de andere gezinsconfiguraties.

De gemiddelde duur die besteed wordt aan opleiding en sociale contacten, is echter vergelijkbaar bij vrouwen en mannen. Vrouwen 
besteden meer tijd dan mannen aan persoonlijke verzorging (19:10 tegenover 16:39 uur) en slaap (62:39 tegenover 59:50 uur), maar 
minder aan vrije tijd (23:57 versus 30:48 uur).

GEMIDDELDE TIJD DIE WEKELIJKS AAN VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN WORDT BESTEED
Eenheden: Uren per week

WERK-PRIVÉBALANS
De hoeveelheid tijd die aan de verschillende activiteiten op privé- en professioneel vlak wordt besteed, varieert over het 
algemeen naargelang het geslacht. Doorgaans besteden mannen meer tijd aan betaald werk, aan verplaatsingen en aan 
vrije tijd dan vrouwen. Voor huishoudelijke taken, verzorging en opvoeding van de kinderen en persoonlijke verzorging 
geldt het omgekeerde. Tot slot zijn er geen significante genderverschillen voor opleiding en sociale contacten.

62:39

23:57
13:30

19:10 18:15
9:56 11:21

4:43 3:56

59:50

30:48

19:45 16:39
12:03 11:10 10:47

4:48 1:39

Mannen: T = 123    Vrouwen: T=159
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In 2017 vertegenwoordigen vrouwen 42% van de voltijdse werknemers en 70% van de deeltijdse werknemers. Bij de voltijdse 
tewerkstelling is het percentage mannen en vrouwen stabiel per leeftijdsgroep (44% vrouwen voor 15-24 jaar, 42% voor 25-49 jaar en 
44% voor 50 jaar en ouder). Bij deeltijdse tewerkstelling varieert het percentage echter volgens de leeftijd: 54% vrouwen in de groep 
15-24 jaar, 72% in de groep 25-49 jaar en 70% in de groep 50 jaar en ouder.

DEELTIJDS WERK
Eenheden: Percentage personen

VOLTIJDS WERK 
Eenheden: Percentage personen

50+ jaar 

25-49 jaar

15-24 jaar

Totaal

T = 65.750

T = 221.255

T = 10.166

T = 297.171

T = 23.215

T = 51.656

T = 8.155

T = 83.027

50+ jaar 

25-49 jaar

15-24 jaar

Totaal

56% 30%

58% 28%

56% 46%

58% 30%

44% 70%

42% 72%

44% 54%

42% 70%

  Mannen    Vrouwen   Mannen    Vrouwen 

Een kleine minderheid van de personen die deeltijds werken, zijn mannen. Het percentage is lager voor werknemers vanaf 25 
jaar. Bovendien geven vrouwen vaker dan mannen persoonlijke of familiale redenen of een gebrek aan opvangmogelijkheden op 
als reden voor hun deeltijds werk. Er bestaat een belangrijk verband tussen het type huishouden en deeltijds werk: de grootste 
verschillen tussen mannen en vrouwen doen zich voor bij alleenstaande ouders en samenwonenden met partner en kind(eren). 
Er lijkt een duidelijk verband te bestaan tussen het aantal kinderen en het percentage deeltijds werk bij vrouwen.
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De aangehaalde redenen voor deeltijds werk verschillen ook per geslacht. 
30% van de mannen en 19% van de vrouwen die deeltijds werken, geeft aan 
dat de gewenste baan alleen deeltijds beschikbaar is. 17% van de vrouwen 
en 27% van de mannen geeft aan dat ze geen voltijdse baan hebben gevon-
den. Daarentegen schuift 8% van de mannen en 20% van de vrouwen andere 
persoonlijke of familiale redenen naar voren en geeft 15% van de vrouwen en 
1% van de mannen aan geen opvang te hebben gevonden voor hun kinderen 
of andere afhankelijke personen.

  Mannen    Vrouwen 

De gewenste 
job wordt en-
kel deeltijds 
aangeboden

Geen  
voltijds 

werk  
gevonden

Gebrek aan 
of het zich 

niet kunnen 
veroorloven 
van gepaste 

kinderopvang 
en/of opvang 
voor andere 
afhankelijke 

personen

Geen  
voltijds 

werk 
gewenst

(Brug) 
pensioen 

en mag 
enkel 

deeltijds 
werken

Beroepsre-
denen 

(werksfeer 
of -omstan-
digheden, 

stress, 
pesterijen)

Andere  
persoon-

lijke of 
familiale 
redenen

Een andere 
deeltijdse 
betrekking 

vult de 
hoofdbe-
trekking 

aan

Combinatie 
opleiding-

werk

Wegens 
bedrijfs- 

economische 
redenen

Andere 
redenen

REDENEN VOOR DEELTIJDS WERK
Eenheden: Percentage personen

30%

27%

8%

1%

7%

9%

3%
2%

1%

5%

2%

6%

19%

17%

20%

15%

7%
5%

4% 3%
2%

<1% 1%

6%

Arbeidson-
geschikt
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In 2017 bedraagt het gemiddelde aantal werkuren per week als hoofdactivi-
teit in het BHG 37 uur, met een gemiddelde van 39 uur voor mannen en 35 
uur voor vrouwen.

In 2013 bedraagt het aandeel van de deeltijdse arbeid in de totale werkge-
legenheid 32% voor vrouwen en 12% voor mannen, een verschil van 20 pro-
centpunten.

GEMIDDELD AANTAL GEWERKTE UREN PER WEEK IN HOOFDACTIVITEIT
Eenheden: Aantal uren gewerkt door personen vanaf 15 jaar

AANDEEL VAN DEELTIJDS WERK IN DE TOTALE WERKGELEGENHEID
Eenheden: Percentage loontrekkenden

Vrouwen

32%
Mannen

12%

Vrouwen

35u
Mannen

39 u
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In 2009 was het percentage deeltijds werkende personen tussen 25 en 49 jaar lager bij mannen dan bij vrouwen, ongeacht het type 
huishouden. Het percentage deeltijds werk varieert tussen 24% en 60% bij vrouwen en tussen 13% en 18% bij mannen, afhankelijk 
van het type huishouden. De aanwezigheid van kinderen en het aantal kinderen leiden tot min of meer aanzienlijke genderkloven1. De 
genderkloof bedraagt 9 procentpunten voor alleenstaanden en 16 procentpunten voor samenwonenden met een partner en zonder 
kinderen. De kloof bedraagt 20 procentpunten voor alleenstaande ouders met één kind en 30 procentpunten voor alleenstaande 
ouders met twee of meer kinderen. Voor samenwonenden met een partner en kind(eren) bedraagt de kloof 30 procentpunten voor één 
kind, 38 voor twee kinderen en 44 voor drie of meer kinderen.

AANDEEL VAN DEELTIJDS WERK BIJ WERKNEMERS TUSSEN 25 EN 49 JAAR
Eenheden: Percentage loontrekkenden

Alleenstaande 
ouders met één 

kind 

Alleenstaande 
ouders met twee 
of meer kinderen

Samenwonenden 
met een partner 

en twee kinderen

Samenwonenden 
met een partner 
en zonder kin-

deren

Samenwonenden 
met een partner 
en drie or meer 

kinderen

Samenwonenden 
met een partner 

en één kind

Alleenstaanden 

18%
16%16%16% 15%15%13%

38%

45%

60%

52%

44%

29%
24%

  Mannen    Vrouwen 

1  De verschillen werden berekend op basis van de exacte percentages en kunnen afwijken van de afgeronde percentages getoond op de grafiek.
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WERKNEMERS PER CONTRACTTYPE
Eenheden: Percentage werknemers

LOON-, INKOMENS- 
EN PENSIOENKLOOF
Het loonkloofrapport 2017 geeft aan dat het uurloon van mannen in België 8% hoger ligt dan dat van vrouwen.1  
In het BHG zijn de gemiddelde uitgaven voor de uitbetaling van pensioenen lager voor de vrouwen. De 
inkomensstatistieken binnen het BHG zijn over het algemeen beschikbaar per huishouden, waardoor het niet mogelijk 
is om een nauwkeurigere analyse van de genderverschillen uit te voeren. Het verzamelen van statistische gegevens 
op het niveau van het individu zou hiervoor een belangrijke toegevoegde waarde zijn. Sommige indicatoren zijn 
echter gunstiger voor vrouwen: iets meer mannen hebben tijdelijke banen (niet via uitzendkantoor), zijn langdurig 
werkloos en hebben een lager opleidingsniveau. Om inzicht te krijgen in de inkomensverschillen is het daarom 
noodzakelijk om rekening te houden met de tewerkstellingsgraad, met het deeltijds werk en met segregatie volgens 
sector en beroep (met loonverschillen).

In 2016 vertegenwoordi-
gen vrouwelijke inwoners 
van het BHG 48% van de 
vaste banen, 50% van de 
contracten voor bepaalde 
duur of specifieke op-
drachten en 44% van het 
tijdelijk werk (niet via uit-
zendkantoor).

Vast werk

Uitzendarbeid

Bepaalde duur of werk

Andere vormen van tijdelijk werk

Totaal

T = 322.100

T = 7.300

T = 35.500

T = 13.800

T = 378.700

52%

58%

50%

56%

52%

48%

42%

50%

44%

48%

  Mannen    Vrouwen 

1  https://statbel.fgov.be/sites/default/files/2017-12/Loonkloofrapport%202017_0.pdf
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WERKENDE ACTIEVE BEVOLKING VOLGENS BEHAALD DIPLOMA
Eenheden: Percentage werkende actieve bevolking

WERKZOEKENDEN DIE 5 JAAR  
OF LANGER WERKLOOS ZIJN
Eenheden: Percentage werkzoekenden

GEMIDDELDE MAANDELIJKSE UITGAVEN  
VOOR DE BETALING VAN PENSIOENEN 
Eenheden: Euro

In 2018 vertegenwoordigen mannen 54% van 
de werkzoekenden in het BHG die al vijf jaar 
of langer werkloos zijn.

In 2018 bedragen de gemiddelde 
maandelijkse uitgaven voor de 
uitbetaling van pensioenen door 
de Federale Pensioendienst in het 
BHG 1.226 euro per man en 1.069 
euro per vrouw, een verschil van 

gemiddeld 157 euro. Dit genderverschil manifesteert zich algemeen 
en per type pensioen en houdt onder meer verband met de loonkloof, 
verschillende types loopbaan en loopbaanduur of verschillende ge-
zinssituaties. De gemiddelde uitgaven voor overlevingspensioenen1 
zijn daarentegen iets hoger voor vrouwen dan voor mannen, met een 
verschil van 22 euro in het voordeel van vrouwen.

In 2017 heeft 15% van de vrouwen van de werkende actieve bevolking in de leeftijdsgroep1 van 15-64 jaar in het BHG een diploma lager 
secundair onderwijs of lager, tegenover 21% bij mannen. 27% van de mannen en 25% van de vrouwen heeft een diploma hoger secundair 
onderwijs. 60% van de vrouwen heeft een diploma hoger onderwijs, tegenover 52% bij mannen.

Vrouwen

46%
Mannen

54%

Vrouwen

€ 1.069
Mannen

€ 1.226

Vrouwen

Mannen

  Zonder diploma, basis en lager secundair     

   Hoger secundair   

   Hoger onderwijs

25%

27%

15%

21%

60%

52%

1  Zie woordenlijst



 GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL • GENDER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

65

HUURDERS VAN SOCIALE HUURWONINGEN
Eenheden: Percentage sociale huurders

ARMOEDE BIJ VROUWEN
Armoede bij vrouwen heeft verschillende facetten. Minder mannen dan vrouwen hebben een inkomen onder de indi-
viduele armoederisicogrens, zijn alleenstaande ouders, ontvangen bepaalde toelagen voor ouderen en huren sociale 
woningen na de leeftijd van 60 jaar. De genderverschillen zijn echter minder uitgesproken voor rechten en inkomens 
die verband houden met integratie en sociale bijstand en voor uitkeringen voor personen met een handicap. Vrouwen 
ontvangen bovendien minder vaak een installatiepremie voor daklozen.

In 2012 is 44% van de sociale huurders 
een man. Dat percentage daalt naar 37% 
bij personen van 60 jaar en ouder.

Totaal 21-59 jaar 60+ jaar

44%
42%

37%

56%
58%

63%

  Mannen    Vrouwen 
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INDIVIDUELE ARMOEDERISICOGRAAD
Eenheden: Percentage personen

In 2011 is de individuele armoederisicograad, die gedefinieerd is 
als het gedeelte van de bevolking waarvan het individueel inkomen 
(zonder rekening te houden met de inkomsten van andere leden van 
het huishouden) lager ligt dan 60% van het mediane individuele in-
komen, 11% voor de mannen en 36% voor de vrouwen. Dit cijfer is 
relevanter voor de verschillen tussen de geslachten dan het concept 
van armoederisicograad dat gebaseerd is op het globale inkomen per 
huishouden.

Vrouwen

36%
Mannen

11%

BEVOLKING MET EEN GOEDE SUBJECTIEVE GEZONDHEID
Eenheden: Percentage personen

In 2013 bedraagt het percentage van de bevolking met een 
goede tot zeer goede subjectieve gezondheid 75% voor 
vrouwen en 76% voor mannen.

Vrouwen

75%
Mannen

76%
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SOORTEN EENOUDERGEZINNEN
Eenheden: Percentage personen

In 2011 vertegenwoordigden mannen 15% van de volwassenen in een huishouden met een alleenstaande ouder met minstens één 
kind. Dat percentage blijft stabiel met de leeftijd van de kinderen, met 15% als minstens één kind jonger is dan 25 jaar en 16% als het 
jongste kind 25 jaar of ouder is.

Huishouden met een alleenstaande 
ouder met minstens één kind

Huishouden met een alleenstaande 
ouder met minstens één kind jonger  

dan 25 jaar

Huishouden met een alleenstaande 
ouder waar het jongste kind 25 jaar 

of ouder is

T = 65.409 T = 54.979 T = 10.430

15% 15% 16%

85% 85% 84%

  Mannen    Vrouwen 
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BEGUNSTIGDEN VAN EEN TEGEMOETKOMING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 
Eenheden: Percentage begunstigden

BEGUNSTIGDEN VAN EEN TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN
Eenheden: Percentage begunstigden

In 2013 vertegenwoordigen vrouwen 61% van de 
begunstigden van de inkomensgarantie voor ou-
deren (IGO) en 69% van de begunstigden van het 
gegarandeerde inkomen voor ouderen (GIO).

In 2013 vertegenwoordigen mannen 45% 
van de begunstigden van een uitkering 
voor gehandicapten, wat overeenstemt 
met 52% van de begunstigden van een 
inkomensvervangende en integratiete-
gemoetkoming (IVT-IT) en 30% van de 
begunstigden van een tegemoetkoming 
voor hulp aan bejaarden (THAB).

Begunstigden van de 
inkomensgarantie voor 

ouderen (IGO)

Totaal

T = 23.775

IVT-IT 

T = 16.387

THAB

T = 7.388

Begunstigden van het 
gegarandeerde inkomen  

voor ouderen (GIO)

T = 14.376 T = 830

39%

45%
52%

30%

31%

61%

55%
48%

70%

69%

  Mannen    Vrouwen 

  Mannen    Vrouwen 
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BEGUNSTIGDEN VAN  
EEN LEEFLOON  
(JAARLIJKS GEMIDDELDE)
Eenheden: Percentage begunstigden

PERCENTAGE BEGUNSTIGDEN VAN HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE 
INTEGRATIE (JAARLIJKS GEMIDDELDE)
Eenheden: Percentage begunstigden

STUDENTEN OF STUDENTES  
DIE EEN LEEFLOON ONTVANGEN   
(JAARLIJKS GEMIDDELDE)
Eenheden: Percentage begunstigden

T = 6.396

In 2017 vertegenwoordigen vrouwen 54% van de begunstigden van een 
recht op maatschappelijke integratie (RMI) en 55% van de begunstigden 
van een leefloon.1 Voor studenten die een leefloon ontvangen, zijn de 
verhoudingen vergelijkbaar (56%).

Vrouwen

56%

T = 41.205

Vrouwen

54%
Mannen

46%

Mannen

44%

Vrouwen

55%
Mannen

45%

T = 37.960

1  Zie woordenlijst
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BEGUNSTIGDEN VAN EEN INSTALLATIEPREMIE
Eenheden: Percentage begunstigden

AANTAL BEGUNSTIGDEN VAN FINANCIËLE STEUN  
(JAARLIJKS GEMIDDELDE PER GESLACHT)
Eenheden: Percentage begunstigden

Van de begunstigden van een installatiepremie (een 
financiële tegemoetkoming toegekend aan een dakloze 
persoon die huisvesting vindt en aan specifieke 
wettelijke voorwaarden beantwoordt),1 is 38% vrouw.

T = 4.952

Mannen vertegenwoordigen 45% van de begunstigden 
van financiële steun in het kader van de sociale bijstand 
(beschikbaar voor personen die niet voldoen aan de 
voorwaarden van maatschappelijke integratie).1

Vrouwen

55%

Vrouwen

38%

Mannen

45%

Mannen

62%

1  Zie woordenlijst
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GEMEENTERAADSLEDEN  
NA DE VERKIEZINGEN
Eenheden: Percentage gemeenteraadsleden

SCHEPENEN NA DE VERKIEZINGEN  
Eenheden: Percentage schepenen

BURGEMEESTERS  
NA DE VERKIEZINGEN 
Eenheden: Percentage burgemeesters

GELIJKHEID IN HET 
BESLUITVORMINGSPROCES 
De pariteit van de kieslijsten werd ingevoerd voor de verschillende Brusselse verkiezingen in de jaren 2000.1 Voor de 
laatste opgetekende verkiezingen bedraagt het percentage vrouwen in de verschillende politieke instellingen 40% 
tot 50%. Het percentage vrouwelijke burgemeesters blijft echter laag in de 19 Brusselse gemeenten.

Na de verkiezingen van 2012 zijn 58% 
van de leden van de gemeenteraden, 
61% van de schepenen en 95% van de 
burgemeesters mannen.

Vrouwen

43%
Mannen

58%
Vrouwen

39%
Mannen

61%

Vrouwen

5%
Mannen

95%

1  https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/politiek/cijfers 
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LEDEN VAN HET BRUSSELSE  
PARLEMENT NA DE VERKIEZINGEN  
Eenheden: Percentage leden van het Brusselse parlement

Na de verkiezingen van 2014 zijn 40% van de leden van het 
Brusselse parlement en 50% van de leden van de Brusselse 
regering vrouwen.

LEDEN VAN DE BRUSSELSE  
REGERING NA DE VERKIEZINGEN
Eenheden: Percentage leden van de Brusselse regering

Vrouwen

40%
Mannen

60%
Vrouwen

50%
Mannen

50%
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Deze brochure geeft een overzicht van de vele facetten van gender in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de nadruk op thema’s die 
verband houden met de gewestelijke bevoegdheden en de hierboven vermelde Europese indicatoren.

Dit project belicht de grote verschillen in de beschikbaarheid van genderstatistieken. Er zijn heel wat officiële statistieken over 
werkgelegenheidsthema’s, maar statistieken over andere thema’s zijn zeldzaam of onbestaande. In het bijzonder konden de 
bevoegdheidsdomeinen openbare werken en internationale betrekkingen in gewestelijke aangelegenheden niet behandeld worden in 
deze brochure. 

In bepaalde gevallen ligt dit aan het feit dat geen enkele relevante genderstatistiek verzameld kon worden binnen het tijdsbestek voor 
het project. Het was soms moeilijk om cijfers te vinden die zowel per geslacht als voor het BHG voorhanden waren (sommige statistieken 
zijn weliswaar beschikbaar per geslacht maar niet per gewest, andere zijn dan weer beschikbaar voor het BHG maar niet per geslacht).

Sommige van deze thema’s lenen zich hoogstens tot een geografische beschrijving (gegevens per wijk en niet op niveau van het 
individu), en de genderdimensie kan dan moeilijk te identificeren zijn. Bovendien zijn sommige statistieken niet beschikbaar op niveau 
van de persoon maar slechts op niveau van het huishouden (met name deze met betrekking tot het inkomen).

Het is belangrijk de instellingen en het grote publiek te blijven sensibiliseren rond de genderproblematiek. Een regelmatige inventarisatie 
van de bronnen en statistieken zoals in de huidige oefening, alsook het geregeld publiceren van een brochure zijn mogelijke middelen 
om dit te realiseren. Het einddoel is dus dat een oefening van gegevensverzameling en publicatie van statistieken zou plaatsvinden op 
regelmatige basis in de toekomst. In dat verband dienen de beperkingen die naar boven gekomen zijn in het project omgezet te worden 
in aanbevelingen die de uitvoering hiervan zouden moeten mogelijk maken. 

Een eerste algemene aanbeveling die uit dit project voortvloeit is het aanmoedigen van de verschillende actoren en gegevensproducerende 
entiteiten van het BHG om verder te gaan met het identificeren en verzamelen van genderstatistieken voor alle gewestelijke 
bevoegdheidsdomeinen, ook diegene die zich daartoe minder lenen, teneinde het debat rond genderfenomenen in al hun dimensies te 
ondersteunen en relevante cijfers aan te leveren in het kader van gender mainstreaming.   

Het zou in het bijzonder nuttig zijn de bevoegdheden van de instellingen van openbaar nut (ION) op te nemen in een volgende 
gegevensverzameling, alsook de keuze van de statistieken uit te breiden voor de reeds in aanmerking genomen domeinen. Zo zouden 
bijvoorbeeld de statistieken per geslacht voor de abonnementen op het openbaar vervoer, of rond steunmaatregelen aan bedrijven of 
handelaars nuttig kunnen zijn.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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Teneinde alle verzamelde statistieken op een zinvolle manier te kunnen interpreteren zou men tevens moeten proberen de 
gegevensverzameling op niveau van het individu te veralgemenen (in plaats van het huishouden), bijvoorbeeld voor wat betreft 
het inkomen.  Bovendien zou het aanvullen van voorliggende oefening, op één tijdstip, met een analyse van de tijdsevolutie van de 
statistieken en indicatoren, een reële meerwaarde kunnen bieden en toelaten om de impact van specifieke beleidsmaatregelen te 
evalueren. Het in context plaatsen van de Brusselse statistieken door de vergelijking met de Belgische zou ook nuttig kunnen zijn. 

Een doorgedreven analyse betreffende gelijkheid van kansen in een ruimer perspectief vergt gegevens die niet alleen naar geslacht 
worden opgesplitst, maar ook volgens etnische of culturele origine, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap, opleidingsniveau, 
socio-economische achtergrond etc. De wet betreffende de openbare statistiek van 1962 beperkt de directe verzameling van gegevens 
omtrent bepaalde van deze aspecten (etnische of culturele origine, godsdienst, seksuele geaardheid). Men zou nochtans een manier 
moeten vinden om variabelen op te stellen die de grote dynamieken doorheen onze maatschappij kunnen weerspiegelen, en deze 
variabelen dan kruisen met de statistieken rond de fenomenen die in het kader van gendergelijkheid aanbelangen.  

Een andere manier om de analyse te verrijken is uiteraard het beschouwen van bijkomende genderidentiteiten bovenop de gebruikelijke 
indeling volgens mannen en vrouwen. Dit is momenteel niet mogelijk aangezien de officiële administratieve statistieken het geslacht als 
binair concept behandelen. Het zou dus aangewezen zijn deze aanpak in de toekomst te herzien.

Teneinde de geldigheid van de informatie te waarborgen moeten de identificatie en verzameling van nieuwe statistieken met zorg  
gebeuren. De in dit project gevolgde methodologie kan hierbij een houvast zijn. Ook de aanpak van het BISA betreffende gegevenskwaliteit 
en -beveiliging1, gebaseerd op de Praktijkcode voor Europese statistieken2, biedt goede praktijken die als leidraad kunnen dienen voor 
de toepassing van procedures.  

Ten slotte zou een andere definitie van het concept van genderstatistieken, dat een verder doorgedreven analyse van genderproblematieken 
zou mogelijk maken, denkbaar kunnen zijn in de toekomst. Zo stelt het Europees Instituut voor Gendergelijkheid voor om statistieken 
in aanmerking te nemen die gebaseerd zijn op concepten die de diversiteit van mannen en vrouwen weerspiegelen, alsook methodes 
van gegevensverzameling te gebruiken die rekening houden met de factoren die aanleiding zouden kunnen geven tot vertekeningen op 
grond van gender. Toegang tot dergelijke statistieken zou het einddoel op lange termijn kunnen zijn van het proces dat door dit project 
in gang gezet wordt. 

1 http://bisa.brussels/over-het-bisa/kwaliteit-en-veiligheid-van-de-gegevens 
2 http://bisa.brussels/bestanden/over-het-bisa/praktijkcode-voor-europese-statistieken 



 GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL • GENDER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

75

BRONNEN

Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Huisvesting: Drieskens S., Charafeddine R., Demarest S., Gisle L., Tafforeau J. & Van der Heyden J. (2013), Health Interview Survey, Belgium: Health Interview Survey 
Interactive Analysis. Brussels: WIV-ISP. https://hisia.wiv-isp.be/.

Landbouw: Eurostat (2016).

Plaatselijke Besturen: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2018), Focus n°2 – Brussel Plaatselijke Besturen: Het personeel van de Brusselse gemeenten, Brussel.

Economie en Werkgelegenheid: Eurostat (2011 en 2017); Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2017). Welzijnsbarometer 2017. 
Brussel: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad en Brussels Observatorium voor de 
Werkgelegenheid (2015). Vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Actiris: Brussel.

Mobiliteit en Verkeersveiligheid: BISA (2015 en 2017); Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015) Website ‘Belgisch tijdsbudgetonderzoek’ (www.time-use.
be), Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel & AD Statistiek – Statistics Belgium, Brussel.

Informatie- en Communicatietechnologieën: Statbel (2017).

Gelijke Kansen: BISA (2013, 2017 en 2018); Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2015) Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in 
het Brussels Gewest, Thematisch rapport uit het Brusselse Armoederapport 2014, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: Brussel.

Openbaar Ambt: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (2017).

Europese objectieven

Participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt: BISA (2016); Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid (2012), Herintredende vrouwen: nood aan zichtbaarheid 
voor vrouwelijke werkzoekenden, Brussel; view.brussels (2018), De Beroepsinschakeling van Werkzoekenden na een Opleiding voor een Knelpuntberoep, Brussel.

Genderkloof en segregatie op de arbeidsmarkt: BISA (2015 en 2017); Eurostat (2011, 2015 en 2017); Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-
Hoofdstad en Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid (2015). Vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en Actiris: Brussel.

Werk-privébalans: Eurostat (2017) ; Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015) Website ‘Belgisch tijdsbudgetonderzoek’ (www.time-use.be), 
Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel & AD Statistiek – Statistics Belgium, Brussel; Observatorium voor gezondheid en welzijn Brussel (2015) Vrouwen, 
bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest, thematisch katern van het Brussels armoederapport 2014, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 
Brussel; Statbel (2017).

Loon-, inkomsten- en pensioenkloof: BISA (2016 en 2018) ; Federale Pensioendienst (2018), Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2018. 

Armoede bij vrouwen: BISA (2013 en 2017); Eurostat (2011 en 2013).

Gelijkheid in het besluitvormingsproces: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2012 en 2014).



76

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

Verantwoordelijke uitgever

Christian LAMOULINE

Coördinatie en sturing

Brussel Gewestelijke Coördinatie
Gewestelijke Directie Gelijke Kansen (equal.brussels)
equal@gob.brussels
http://equal.brussels/

Kabinet van de Staatssecretaris van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest belast met het Gelijkekansenbeleid 

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) 
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 

Statistical Methodology and Computing Service (SMCS), 
LIDAM, UCLouvain

Contactpersoon 

Noémie EMMANUEL
nemmanuel@sprb.brussels

Realisatie van de publicatie

Brochure opgesteld in het kader van de opdracht 
voor diensten ‘Identificeren en verzamelen van 
genderindicatoren en -statistieken - Overheidsopdracht nr. 
equal.brussels/ 2018 /GIS’ door de Université catholique 
de Louvain.

Coördinatie en redactie: Statistical Methodology and 
Computing Service (SMCS), LIDAM, UCLouvain

Grafische vormgeving: Tatiana Regout, UCLouvain

Vertaling: Centre de traduction de Louvain (CTL), 
UCLouvain

Support: Armelle Liénard en Emmanuel Menvouta

De in deze publicatie gebruikte gegevens, bronnen en links 
zijn bijgewerkt tot 01/04/2019 tenzij anders vermeld.

Wettelijk depot 2019/11.404/3


	Inleiding
	Methodologie
	Woordenlijst
	De gendergeografie in Brussel


	Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
	Huisvesting
	Landbouw
	Plaatselijke Besturen
	Economie en Werkgelegenheid
	Mobiliteit en Verkeersveiligheid
	Informatie- en Communicatietechnologieën
	Gelijke Kansen
	Openbaar Ambt

	Europese doelstellingen
	De Europese Indicatoren
	Participatie van Vrouwen op de Arbeidsmarkt
	Genderkloof en Segregatie op de Arbeidsmarkt
	Werk-privébalans
	Loon-, inkomens- en Pensioenkloof
	Armoede bij Vrouwen
	Gelijkheid in het Besluitvormingsproces 

	Conclusies en aanbevelingen
	Bronnen


