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Voorwoord 
In 2018 bestaat Unia 25 jaar. In die 25 jaar hebben we veel bereikt. Dat deden we samen 
met vele anderen: middenveldorganisaties, deskundigen, politici, lokale overheden en 
internationale organisaties. Veel burgers willen een einde aan de ongelijkheid maken. De 
strijd tegen discriminatie is nu uitgegroeid tot een maatschappelijk doel dat veel mensen 
nastreven.  

Tegelijk was het afgelopen jaar op alle vlakken heel bewogen  

Veel mensen hebben de neiging om zich af te zetten tegen deze samenleving, die ze als 
vijandig beschouwen. Maar er zijn ook mensen die aangeven dat ze iets anders willen en die 
blijk geven van optimisme. Ook voor Unia is het afgelopen jaar niet rimpelloos verlopen en 
werd onze opdracht in vraag gesteld. 

Als onafhankelijke overheidsdienst waakt Unia over rechten, niet over belangen. We komen 
in 2017 tot dezelfde slotsom als de commissie van experts die het evaluatieverslag van de 
antidiscriminatiewetgeving voorbereidt: België heeft één van de meest sluitende 
antidiscriminatiewetgevingen in Europa, maar slaagt er niet in om de nodige maatregelen te 
nemen om dat recht op gelijkheid en non-discriminatie in de praktijk te brengen.  

Meer meldingen 

Unia registreerde in 2016 20% meer individuele meldingen dan in 2015. In 2017 nam dat 
met 4,7% toe. Steeds meer burgers vinden de weg naar Unia dankzij onze lokale 
contactpunten en onze inspanningen om vlotter bereikbaar te zijn. Deze cijfers wijzen erop 
dat de spanningen in onze samenleving aanhouden en wellicht zelfs nog toenemen.  

Iedereen heeft het gemerkt: de discussie over diversiteit en vooral over personen van niet-
Belgische origine wordt bitsiger. Zo’n retoriek houdt de verdeeldheid in stand. 2018 en 2019 
zijn verkiezingsjaren, met alle verbale excessen van dien.  

Unia vraagt politieke partijen om de spanningen in de samenleving niet te verscherpen. En 
om de diversiteitskwestie, die ongetwijfeld op de politieke agenda komt, niet te laten 
vervallen in ellenlange preken over identiteit. Het lijkt ons meer dan ooit een absolute 
noodzaak om het samenleven opnieuw een centrale plaats in het debat te geven.  

 

Els Keytsman  Patrick Charlier 

Directeur  Directeur 
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Cijfers 

MELDINGEN 2017 
2014 2015 2016 2017 
4627 4554 5619 6601 

924 1638 2085 2467 

Totaal geregistreerde meldingen : 
Totaal geregistreerde meldingen over feiten in 
Vlaanderen: 

Totaal geregistreerde meldingen over feiten in 
prov. Vlaams-Brabant: 85 238 335 408 

Plaats feiten in provincie Vlaams-Brabant : 

Leuven 103 Tremelo 4 
Zaventem 48 Scherpenheuvel-Zichem 4 
Halle 25 Merchtem 4 
Vilvoorde 24 Meise 4 
Grimbergen 12 Kortenberg 3 
Asse 12 Zoutleeuw 3 
Machelen (Vl.Br.) 11 Holsbeek 3 
Niet gekend 10 Sint-Genesius-Rode 2 
Londerzeel 10 Keerbergen 2 
Dilbeek 9 Steenokkerzeel 2 
Ternat 9 Liedekerke 2 
Sint-Pieters-Leeuw 8 Rotselaar 2 
Diest 8 Boortmeerbeek 2 
Beersel 8 Kapelle-op-den-Bos 1 
Opwijk 7 Geetbets 1 
Tienen 6 Zemst 1 
Aarschot 6 Begijnendijk 1 
Lennik 5 Boutersem 1 
Overijse 5 Hoeilaart 1 
Affligem 5 Herent 1 
Kraainem 5 Pepingen 1 
Tervuren 5 Galmaarden 1 
Landen 5 Bekkevoort 1 
Lubbeek 5 Huldenberg 1 
Haacht 4 Oud-Heverlee 1 
Wemmel 4 Totaal 408 
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Eerste contactname (n=408) Melder M/V (n=408) 

Discriminatiegrond (n=475) Domein (n=408) 

40% 
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3% 4% 
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Domein per jaar: 

Discriminatiegrond per jaar: 
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DOSSIERS 2017 

2014 2015 2016 2017 

Totaal geopende dossiers: 1670 1596 1983 2017 

Totaal dossiers zonder media/internet: 1331 1231 1643 1691 

Regionale informatie beschikbaar: 1244 1105 1524 1548 

Feiten gesitueerd in Vlaanderen: 706 619 845 786 

Provinciale informatie beschikbaar: 662 604 779 735 

Feiten in provincie Vlaams-Brabant: 124 96 176 172 

Feiten in provincie Vlaams-Brabant: 

Plaats feiten (n=172) 

Leuven 56 Tervuren 2 
Zaventem 23 Aarschot 2 
Londerzeel 7 Zemst 1 
Grimbergen 6 Lennik 1 
Halle 6 Kortenberg 1 
Asse 5 Begijnendijk 1 
Vilvoorde 5 Diest 1 
Niet gekend 5 Hoeilaart 1 
Machelen (Vl.Br.) 5 Haacht 1 
Ternat 4 Opwijk 1 
Overijse 4 Geetbets 1 
Tienen 3 Galmaarden 1 
Affligem 3 Tremelo 1 
Kraainem 3 Rotselaar 1 
Sint-Pieters-Leeuw 3 Liedekerke 1 
Beersel 2 Sint-Genesius-Rode 1 
Dilbeek 2 Zoutleeuw 1 
Boortmeerbeek 2 Huldenberg 1 
Steenokkerzeel 2 Lubbeek 1 
Holsbeek 2 Keerbergen 1 
Merchtem 2 Totaal 172 
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Domein (n=172) Discriminatiegrond (n=181) 

Domein per jaar : 
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Criteria per jaar: 

Werk detail (n=58 ) Werk / discriminatiegrond (n=66) 
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Detail goederen en diensten (n=58) Goederen en diensten / discriminatiegrond 
(n=60) 

Samenleving detail (n=18): Samenleving / discriminatiegrond (n=18) 

55% 

16% 

7% 

7% 

5% 
5% 3% 2%

Huisvesting

Transport

Publieke diensten

Handelszaak

Horeca

Financieel

Andere goederen
en diensten

Gezondheid en
hulp aan personen

24 

17 
15 

2 2 

0

5

10

15

20

25

30

44% 

44% 

6% 
6% 

Publieke Ruimte

Buren/Buurt

Andere
samenleving

Privé/Familie

11 

3 
2 2 

0

2

4

6

8

10

12



Jaarverslag Vlaams-Brabant 2017 

11 

Onderhandelde oplossingen 
Toegankelijkheid: hoe andere eigenaars overtuigen ? 

Een koppel dat slecht te been is, vraagt aan de huisbaas of het appartementsgebouw toegankelijk 
kan gemaakt worden. Die huisbaas klopt bij Unia aan: hoe kan hij ervoor zorgen dat zijn huurders zo 
snel mogelijk worden geholpen en dat de andere eigenaars ook mee investeren in een meer 
toegankelijke inkom? 

Unia schreef mee aan een officiële brief voor de andere eigenaars. Daarin werd een extra algemene 
vergadering voorgesteld. In die brief legden we ook uit dat de wet de eigenaar verplicht om ‘redelijke 
aanpassingen’ te voorzien als mensen met een handicap daarom vragen. Om de andere eigenaars op 
een andere manier te overtuigen, schreven we ook dat iedereen profiteert van een gebouw dat 
toegankelijk is, denken we maar aan ouders met een kinderwagen of mensen die herstellen van een 
beenbreuk. 

Dankzij die brief en de inzet van de eigenaar keurde de andere eigenaars met een nipte meerderheid 
de investeringen goed. 

Redelijke aanpassingen in het onderwijs 

Een moeder van twee kinderen met een handicap type 7 zit met de handen in haar. Door een nieuwe 
beslissing van de overheid krijgen haar kinderen geen extra zorg en aanpassingen meer. De school 
haalt de schouders op en kijkt voor een oplossing naar de Vlaamse overheid en de onderwijskoepel. 
Unia zet alle betrokkenen rond de tafel. Die meeting resulteerde in een zorgplan waar leerkrachten, 
zorgleerkrachten, zorgcoördinator, CLB, logopedist, mama en een begeleider van het 
ondersteuningsnetwerk de schouders onder zetten. Unia volgt het nu op vanop de zijlijn. 

Immo kantoor past huurvoorwaarden aan. 

Een jong koppel kreeg een ‘neen’ te horen toen ze een appartement van 720 euro wilden huren. Ze 
lezen het mailtje van de makelaar nog eens: "De eigenaar is momenteel toch nog niet overtuigd, 
vermits jullie niet alle twee een job hebben. Zodra u werk heeft gevonden, willen ze zeker met jullie 
in zee gaan." 

Nochtans is geld voor het koppel niet het probleem: een van de twee heeft van zijn baas net een 
opslag van maar liefst 400 euro netto gekregen. 

Ze melden het bij Unia. Wij informeerden dat eigenaars uiteraard rekening kunnen houden met de 
financiële middelen van de kandidaat-huurders, maar dat de eisen wel redelijk moeten zijn. Omdat 
het inkomen van een van de twee meer dan genoeg is om de huur te betalen, contacteerde Unia de 
makelaar en de eigenaar. 

Unia informeerde hen dat een huurbaas de solvabiliteit van de huurders zeker onder de loep mag 
nemen, maar dat hij niet kan eisen dat de beide huurders een job hebben. Het mag dus geen verschil 
maken vanwaar het huurgeld komt, zolang de huurders de huur kunnen betalen. Zo mag een 
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huurbaas bijvoorbeeld ook geen huurders weigeren omdat ze een invaliditeits- of 
werkloosheidsuitkering hebben. 

Na de telefonische tussenkomst van Unia, wilden de eigenaar en makelaar wel in zee gaan met Ann 
en haar vriend. Ze mochten het huurcontract ondertekenen. 
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Netwerken, preventieve acties en vormingen 

Unia Regio Leuven 

Mindshift Inclusief Onderwijs Vlaams-Brabant 
Unia informeert scholen, clb’s en ouders over redelijke aanpassingen in het onderwijs. Daarnaast 
delen we de expertise over de antidiscriminatiewetgeving en het Verdrag over de Rechten van 
Personen met een Handicap. In Vlaams-Brabant vond dat overleg plaats op 24 februari.  

Leuven Restorative City 
Unia maakt deel uit van het netwerk Leuven Restorative City. Dit netwerk zoekt naar manieren om 
herstelgericht te werken in Leuven in het onderwijs, op de werkvloer, in buurten,… 

Leuven Zonder Racisme 
Leuven Zonder Racisme is een netwerk in het kader van ECCAR. Het bestaat uit vijf werkgroepen en 
het contactpunt van Unia regio Leuven is voorzitter van de werkgroep ‘Support & Action’. Daarin 
wordt nagedacht over herstelgericht werken bij racistische conflicten. Unia is trouwens ook lid van 
de stuurgroep. 

Zelf organiseren of meewerken aan preventieve acties en vormingen 
Preventieve acties 

Internationale dag tegen racisme op 21 maart 2017 
Unia regio Leuven  en de stad Leuven verwelkomen jongeren op een street art-festival tegen 
racisme. De slogan van de actie was de nationale slogan #GeefMe1Minuut. 

Er waren muziek- en slamoptredens tegen racisme en heel wat randactiviteiten zoals ‘boksen tegen 
racisme’, een zeefdruk tegen racisme, een speeddate,…Toeschouwers konden ook een button laten 
drukken tegen racisme. Met de button opgespeld kregen bezoekers 1 minuut tijd om op het podium 
een statement te maken tegen racisme. 

Vorming  

Hoe omgaan met discriminerende selectiecriteria van eigenaars en immosector? 

Het Woonanker is een project van CAW, OCMW en stad Leuven. Het zoekt betaalbare huisvesting in 
Leuven voor de meest kwetsbare groepen. Zowel de professionele als vrijwillige medewerkers van 
het Woonanker worden vaak geconfronteerd met discriminerende uitspraken van de verhuurder. 
‘We verhuren niet aan mensen met een leefloon’ of ‘alleen mensen met een inkomen uit werk 
komen in aanmerking’ of nog ‘geen buitenlanders’. Unia regio Leuven gaf een vorming over hoe die 
verhuurders op andere gedachten te brengen. 

Daarnaast stond het contactpunt onder andere nog op de beurs Doof! in Leuven en brachten we de 
antidiscriminatiewetgeving in kaart aan studenten intercultureel medewerker.  
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Methodologie 
De exacte plaats van de feiten is niet altijd voorhanden en/of relevant (bijvoorbeeld in dossiers over 
internet). Als Unia de postcode niet kan registreren, wordt er gekeken naar de provincie of het 
gewest waar de feiten zich afspelen. Dit provinciaal subrapport informeert  de betrokken lokale 
overheden zo goed mogelijk over relevante meldingen en dossiers op hun grondgebied en in de 
regio. 

Alle contactnames met Unia (inclusief de lokale contactpunten) over de bevoegdheden onder artikel 
6 van het samenwerkingsakkoord (B.S. 5/3/2013) worden geregistreerd als ‘melding’. Het gaat over 
meldingen van slachtoffers van (vermeende) discriminatie, haatmisdrijven of –boodschappen, maar 
ook bijvoorbeeld getuigenissen of vragen van derden hierover. Daarnaast nemen we ook vragen op 
van personen of organisaties die in een concrete situatie discriminatie wensen te vermijden. 

We openen een dossier over een melding wanneer 
1. De melding verwijst naar een discriminatiegrond waarvoor Unia bevoegd is, én
2. De melder een concreet advies of andere tussenkomst van Unia verwacht

Meerdere meldingen over dezelfde feiten worden in principe gebundeld in eenzelfde dossier 
(bijvoorbeeld gemediatiseerde gebeurtenissen of cyberhate), tenzij de melders een persoonlijk en 
onderscheiden belang hebben. 

Eenzelfde melding of dossier kan betrekking hebben op meerdere discriminatiegronden. Om die 
reden kan de n-waarde van tabellen en grafieken over discriminatiegronden hoger liggen dan het 
effectieve aantal meldingen/dossiers. 

Voor meer informatie over dit rapport: 
Marco Van Haegenborgh – marco.vanhaegenborgh@unia.be – 02 212 31 02 
Han De Bruijn – han.debruijn@unia.be - 02 212 30 48 

mailto:marco.vanhaegenborgh@unia.be
mailto:han.debruijn@unia.be-
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Koningsstraat 138 • 1000 Brussel   Tel : +32 (0)2 212 30 00   info@unia.be   www.unia.be

Interfederaal 
Gelijkekansencentrum
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