
We hebben een handicap 
en we hebben rechten.
Het recht om te werken.
Om te gaan en staan waar we willen.
Om zelf onze school te kiezen.

Om te leven waar en met wie we 
willen.

Om beslissingen te nemen.
Om betrokken te worden bij alles 
wat ons aanbelangt.

We hebben veel rechten,
zoals iedereen.

Kom op voor je rechten. 
Samen met Unia.

www.unia.be

in Vlaanderen

Unia in je buurt…
in Brussel

Unia Regio Aalst
053 72 31 88
aalst@unia.be

Unia Regio Antwerpen
03 338 38 91 & 03 338 38 89
antwerpen@unia.be

Unia Regio Brugge
0475 78 39 71
brugge@unia.be

Unia Regio Genk
089 65 42 49
genk@unia.be

Unia Regio Gent
09 268 21 68 & 8989 (sms)

Unia Regio Hasselt
011 23 94 72
hasselt@unia.be

Unia Regio Kortrijk
0475 78 39 70
kortrijk@unia.be

Unia Regio Leuven
016 27 26 00
leuven@unia.be

Unia Regio Mechelen
0470 40 55 69
mechelen@unia.be

Unia Regio Oostende
0475 78 39 71
oostende@unia.be

Unia Regio Roeselare
0475 783 970
roeselare@unia.be

Unia Regio Sint-Niklaas
03 778 30 32
sint-niklaas@unia.be

Unia Regio Turnhout
014 40 96 34
turnhout@unia.be

Unia Brussel
Koningstraat 138
1000 Brussel
02 212 30 00
info@unia.be

Er zijn 4 lokale contactpunten in Wallonië.
Vind ze op www.unia.be/contact

in Wallonië
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België ratificeerde het 
Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten 
van personen met een 
handicap.
Dat betekent dat de overheid zich 
engageert om:

  alle vormen van discriminatie op basis van een 
handicap te verbieden;

  personen met een handicap te betrekken bij het 
tot stand komen van beleid en wetgeving;

  hen toegang tot scholen, huisvesting, 
werkomgeving, openbaar vervoer enz. te 
verzekeren;

  hen te beschermen tegen elke vorm van fysiek  
en psychologisch geweld en misbruik;

  het hen mogelijk te maken om te wonen waar  
en met wie ze willen;

  hun recht op het nemen van beslissingen en het 
zelfstandig beheer van hun bezittingen en hun 
geld te vrijwaren;

  hun recht op werk op een inclusieve arbeidsmarkt 
te garanderen;

  inclusief onderwijs te organiseren zodat  
leerlingen met een handicap niet naar aparte 
scholen moeten.

Wat doet Unia ?

Unia kreeg van de Belgische overheden de opdracht 
om toe te zien op de naleving van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap. 

Als onafhankelijke openbare instelling is Unia 
gespecialiseerd in de strijd tegen discriminatie en 
voor gelijke kansen. Iedereen kan bij Unia terecht.

Unia kan tussenbeide komen in geschillen met je 
werkgever, de eigenaar van je woning, diensten waarvan 
je gebruik maakt (je sociale woning, je telefoon- of 
internetmaatschappij, ...) of brengt je in contact met 
mensen die je bijstaan om je belangen te behartigen.

Unia informeert ook de nationale en 
internationale overheden over de problemen 
die je ondervindt en signaleert. Samen met de 
verenigingen die personen met een handicap 
vertegenwoordigen, zorgen we ervoor dat jouw 
rechten beter gerespecteerd worden.

Unia is een 
luisterend oor  
en informeert je 
over je rechten.

Om een geval van discriminatie te melden... 
Van thuis uit of vanop afstand : Wil je liever een persoonlijk gesprek :

 Op www.unia.be

  0800 12 800 Gratis nummer 
Maandag – vrijdag  
van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

  info@unia.be

Maak een afspraak op onze hoofdzetel in Brussel 
of bij één van onze lokale punten. Je vindt alle 
adressen op de achterzijde van deze folder.

Unia voorziet een tolk gebarentaal indien nodig. 
(Je kan ons ook een kleine video in gebarentaal 
bezorgen die we zullen vertalen).


