CONTEXT :
Naar gelijkheid man/vrouw.

POLITIEKE EN BURGERLIJKE RECHTEN

1870

1870. Vrouwen mogen hulpfuncties uitoefenen bij de overheidsdienst Post en
Telegrafie (enkele jaren voordien waren
de eerste vrouwen al aangeworven, ook
bij het spoor).

1880

1880-1882. De universiteiten van Brussel,
Gent en Luik laten meisjesstudenten toe.
Vrouwen krijgen zo carrièremogelijkheden in hooggeschoolde beroepen.

1890
1900

1890. Vrouwen krijgen bij wet toegang tot
de beroepen van arts en apotheker.
1900. Gehuwde vrouwen mogen zelf een
spaarrekening beheren (binnen bepaalde
marges).
1908. Het is toegelaten te onderzoeken wie
de vader is van een buitenechtelijk kind,
zodat die kan bijdragen aan de opvoeding.
Gehuwde mannen worden daarbij met rust
gelaten.
1908. Getrouwde vrouwen mogen voogd zijn,
lid van een familieraad en getuige voor akten
van de burgerlijke stand.

1910

TOEGANG TOT BEROEPEN
EN FUNCTIES

1912. Ouders kunnen uit de ouderlijke macht
worden gezet wanneer ze schuldig zijn aan
zedenfeiten of geweld tegen hun kind. Het
recht op ‘vaderlijke tuchtiging’ wordt geschrapt.
1919. Een beperkt aantal vrouwen (oorlogsweduwen, voormalige krijgsgevangenen...)
krijgen stemrecht voor de provinciale en
wetgevende verkiezingen.

POLITIEKE EN BURGERLIJKE RECHTEN

1920

TOEGANG TOT BEROEPEN
EN FUNCTIES

1920. Vrouwen worden verkiesbaar voor Kamer en Senaat.
1921. Vrouwen krijgen stemrecht voor de
gemeenteraad en zijn verkiesbaar op alle
politieke niveaus.

1921. Vrouwen kunnen burgemeester
worden (maar zonder  bevoegdheid over
de politie), of schepen, gemeentesecretaris en -ontvanger (gehuwde vrouwen mits
toestemming van hun echtgenoot).
1921. De eerste vrouw in het Parlement.

1922. Gehuwde vrouwen kunnen zonder
toestemming van hun echtgenoot een reispas
krijgen.

1922. Vrouwen mogen het beroep van
advocaat uitoefenen (gehuwde vrouwen
mits toestemming van hun echtgenoot).

1922. Gehuwde vrouwen mogen hun eigen
nationaliteit bewaren.
1925. Eerste vrouwelijke hoogleraar, aan
de universiteit van Gent.

1930

1932. Gehuwde vrouwen mogen de goederen
beheren die ze door eigen arbeid verkregen.

1940

1947. Vrouwen mogen advocaat worden
bij het Hof van Cassatie (gehuwde vrouwen mits toestemming van hun echtgenoot).
1948. Vrouwen hebben stemrecht voor de
wetgevende en de provincieraadsverkiezingen.

1948. Vrouwen krijgen toegang tot de
magistratuur.
1948. Vrouwen krijgen toegang tot de
gerechtelijke en de gemeentepolitie.

1950

1950. Vrouwen kunnen notaris zijn (gehuwde vrouwen mits toestemming van
hun echtgenoot).
1958. Gehuwde vrouwen moeten  hun man
niet langer gehoorzamen. Ze mogen zelf
beslissingen nemen, bijvoorbeeld over hun
werk.

1960

1958. Eerste vrouwelijke politieofficier.

1963. Eerste vrouwelijke officier in het
Belgische leger.
1965. Moeder en vader delen voortaan de ouderlijke macht over hun kinderen. Bij verschil
van mening beslist de vader.

1965. De eerste vrouwelijke minister: Marguerite De Riemaecker-Legot (1913-1977)
wordt minister van Gezin en Huisvesting.
1967. Vrouwelijke burgemeesters mogen
ook stuk van de gerechtelijke en politionele bevoegdheden uitoefenen.

POLITIEKE EN BURGERLIJKE RECHTEN

1970

TOEGANG TOT BEROEPEN
EN FUNCTIES

1973. Informatie over voorbehoedsmiddelen
mag vrij worden verspreid.
1974. Moeders en vaders hebben evenveel te
zeggen over de opvoeding van hun kinderen.

1976. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen binnen het huwelijk. Voortaan kunnen
gehuwde vrouwen bijv. een zichtrekening
openen zonder toestemming van hun man.

1980

1974. Eerste vrouwelijke lijnpiloot in België.
1975. In opvolging van een Europese
richtlijn wordt het verplicht om mannen
en vrouwen die hetzelfde werk doen,
hetzelfde loon te betalen (‘gelijk loon voor
gelijk werk’).
1976. Alle beroepen moeten toegankelijk
zijn voor mannen en vrouwen.
1983. Kind en Gezin aanvaardt mannelijke
kinderverzorgers.

1985. Aanstelling van een Staatssecretaris
voor Maatschappelijke Emancipatie: ‘gelijkheid man / vrouw’ is een volwaardig beleidsdomein.

1990

1990. Abortus wordt gedeeltelijk uit de strafwet gehaald.
1993. Vrouwen kunnen de Belgische troon
bestijgen.
1994. Minstens 33% van de kandidaten op de
kieslijsten moet vrouw zijn.

2000

2000. De Grondwet vermeldt uitdrukkelijk dat
mannen en vrouwen gelijk zijn.
2002. De kieslijsten moeten evenveel mannelijke als vrouwelijke kandidaten bevatten. De
eerste twee plaatsen moeten ingevuld worden
door personen van een verschillend geslacht.
2003. Lesbiennes en homo’s mogen trouwen.
2006. Homo- en lesbische koppels mogen
kinderen adopteren.

