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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 

Totaal geregistreerde meldingen 4627 4554 5619 6601 

Totaal geregistreerde meldingen over feiten in Vlaanderen: 924 1638 2085 2467 
 
Totaal geregistreerde meldingen over feiten in provincie 
Antwerpen: 356   557   594 733 

 

 

Plaats feiten in provincie Antwerpen : 

Antwerpen 352 Kalmthout 3 

Mechelen 74 Essen 3 

Niet gekend 34 Wijnegem 3 

Turnhout 29 Ranst 3 

Mol 15 Rijkevorsel 3 

Herentals 12 Olen 3 

Brasschaat 11 Nijlen 3 

Kapellen (Antw.) 11 Geel 3 

Boom 11 Meerhout 2 

Westerlo 10 Laakdal 2 

Duffel 10 Schelle 2 

Willebroek 10 Boechout 2 

Mortsel 9 Vorselaar 2 

Schoten 9 Lint 2 

Puurs 8 Kasterlee 2 

Lier 7 Rumst 2 

Grobbendonk 6 Malle 2 

Heist-op-den-Berg 6 Balen 1 

Bornem 6 Berlaar 1 

Sint-Katelijne-Waver 5 Hove 1 

Kontich 5 Arendonk 1 

Herselt 5 Merksplas 1 

Zwijndrecht 5 Beerse 1 

Hemiksem 4 Wuustwezel 1 

Zoersel 4 Oud-Turnhout 1 

Aartselaar 4 Niel 1 

Hoogstraten 4 Vosselaar 1 

Edegem 3 Putte 1 

Brecht 3 Borsbeek (Antw.) 1 

Zandhoven 3 Lille 1 

Bonheiden 3 Totaal 733 
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Discriminatiegrond per jaar: 

 
 

 

Domein 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 Antwerpen: 253 231 223 226 

Feiten in provincie Antwerpen 

Plaats feiten (n=226) 

Antwerpen 105 2 

Mechelen 28 2 

Turnhout 12 1 

Duffel 6 1 

Puurs 5 1 

Niet gekend 5 1 

Boom 5 1 

Brasschaat 4 1 

Willebroek 4 1 

Mortsel 3 1 

Heist-op-den-Berg 3 1 

Mol 3 1 

Westerlo 2 1 

Bonheiden 2 1 

Zandhoven 2 1 

Geel 2 1 

Kapellen (Antw.) 2 1 

Olen 2 1 

Grobbendonk 2 1 

Hoogstraten 2 1 

Zwijndrecht 2 1 

Rijkevorsel 2 

Sint-Katelijne-Waver 
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Domein (n=226) Discriminatiegrond (n=245) 

Domein per jaar : 
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Criteria per jaar: 
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Werk detail (n= 56): Werk / discriminatiegrond (n=70) 

Samenleving detail (n=32): Samenleving / discriminatiegrond (n=30) 
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Onderhandelde oplossingen 

Leerlingen in klas per overtuiging  

Verschillende ouders kloppen gealarmeerd aan bij Unia. Hun kinderen zitten per overtuiging samen 

in een klas, “een stap terug in het integratie-denken”, klinkt het bij hen. De school volgt de 

regelgeving die stelt dat een school minimum tien leerlingen met dezelfde overtuiging bij elkaar in de 

klas kan zetten. Daarnaast koos de school voor die indeling omdat ze zo de leerlingen maximaal wil 

ondersteunen. Dit werd onderzocht en bevestigd door Unia. 

 

Omdat het risico op segregatie bestaat, overweegt Unia om deze regel op tafel te leggen bij de 

beleidsmakers.  

 

Nederlandse onderneming wijst kandidaat-verkopers van Nederlandse herkomst af 

Een Nederlandse onderneming wees twee kandidaat-verkopers van Nederlandse herkomst af: "Voor 

onze vestiging te Antwerpen zijn wij op zoek naar Belgische medewerkers. In het verleden werd 

België via onze hoofdvestiging in Nederland getarget, maar de praktijk heeft ons geleerd dat de 

Belgische markt het beste reageert op Belgische verkopers."  

 

Het bedrijf nam de vraag naar onderhandelingen door Unia onvoldoende ernstig. Daarop bezorgde 

Unia de belastende e-mails aan de arbeidsinspectie. Die stelde na een onderzoek ter plaatse een 

proces-verbaal op wegens opzettelijke overtreding van de Antiracismewetgeving. 

 

In afwachting van de beslissing van het arbeidsauditoraat om een stakingsprocedure op te starten of 

de verantwoordelijken eventueel te vervolgen, bereikten de onderneming en Unia een akkoord. 

 

Naast een schadevergoeding van € 17.500 (wettelijk forfait van 6 maanden brutoloon) voor elk van 

beide benadeelden, engageerde het bedrijf zich om de kosteloze online basistraining 

'antidiscriminatiewetgeving' op www.ediv.be te laten doorlopen door haar selectie-

verantwoordelijken. 

 

Daarnaast engageerde het bedrijf zich om Unia een plan te bezorgen met preventiemaatregelen. Dit 

om te garanderen dat kandidaat-verkopers geselecteerd worden op hun communicatievaardigheden 

met het Belgische cliënteel en/of kennis van de Belgische verkoopmethoden, zonder dat deze 

competenties herleid worden naar directe of indirecte nationaliteitscriteria. 
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Redelijke aanpassingen voor busbestuurder 

Een busbestuurder kan door gezondheidsproblemen niet langer met de bus rijden omdat hij in de 
bus te veel schokken krijgt. 

Samen met de werkgever, de vakbondsafgevaardigde en Unia wordt als redelijke aanpassing een 
omscholing tot trambestuurder voorgesteld. Als trambestuurder heeft de melder minder last van 
schokken. 

 

 

Netwerken, preventieve acties en vormingen 

Unia Regio Turnhout  

Netwerken 

Het contactpunt uit Turnhout vindt het belangrijk zich stevig in te bedden in het lokaal netwerk. 

Daarom roept vier keer per jaar allerlei spelers samen. Dat zijn dan het OCMW, organisaties uit het 

middenveld en allerlei stads- en overheidsdiensten. Het advies van Unia over het Actieplan 

Bestrijding Arbeidsgerelateerde Discriminatie stond op de agenda, maar ook de nieuwe module 

Handicap van onze online cursus eDiv. Daarnaast bespraken we het jaarverslag en gaven we tekst en 

uitleg bij de zaak Achbita. Ook hielden we het netwerk zelf tegen het licht en bekeken we de doelen 

en de werking van de betrokken organisaties. 

Zelf organiseren of meewerken aan preventieve acties en vormingen 

Preventieve acties 

 Vrijwilligers van het CAW Kempen volgden aandachtig een uitgebreide infosessie over 

discriminatie op de huisvestingsmarkt. Die sessie werd samen met de huurdersbond 

georganiseerd.  

 Het contactpunt stelde zichzelf voor op de zogeheten bewonersvergadering van Villa 

Mescolanza. De organisaties die in de zaal zaten, hadden een hele resem vragen klaar.  

 Voor de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie staken het contactpunt en de 

school het Hivset de koppen samen. De leerkrachten kregen een uitgewerkt lespakket 

waarin ze zelf leren om het onderwerp racisme en discriminatie te bespreken voor de 

klas. Leerlingen gingen zelf ook aan de slag. Teksten over racisme en eigen ervaringen 

werden neergepend en met aandacht beluisterd en bekeken door andere leerlingen. Een 

slam poetry artiest kreeg het podium en iedereen kon selfies nemen met een postkaart 

in de hand. 

 De stadsdienst Gelijke Kansen en Unia besloten om op 17 mei bezoekers en 

personeelsleden een badge cadeau te doen om zo de rechten van LGTQ in de kijker te 
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zetten. Iedereen kon van zichzelf een foto laten nemen en die laten afdrukken op een 

badge. Daarnaast kwamen ook verschillende klassen langs.  

 Een goede 20 medewerkers van schoonmaakbedrijven en dienstenchequefirma’s leerden 

op 17 december hoe ze moeten omgaan met discriminerende vragen van klanten. 

Daarnaast deed Unia ook de antidiscriminatiewetgeving uit de doeken.  

 Maatschappelijke werkers van het OCMW Turnhout hebben de antidiscriminatiewetten 

onder de knie na een informatiesessie van het lokale contactpunt. De groep werkte met 

herkenbare voorbeelden waardoor het realistisch werd. 

 

Analyseren, rapporteren en geven van lokale beleidsaanbevelingen 

Inspirerende voorbeelden en goede praktijken over omgaan met diversiteit prijken vandaag op de 

Unia-site www.kiesgelijkekansen.be .  

 

 

 

Unia Regio Mechelen  

Netwerken 

Netwerk Arbeid 

Onze medewerker uit het contactpunt zet het Netwerk Arbeid bovenaan op de agenda. De 

organisaties die samen het netwerk vormen, informeren elkaar en proberen samen te werken waar 

het kan en waar het nodig is. Afgelopen jaar kwam het advies van Unia over het Actieplan ter 

Bestrijding van Arbeidsgerelateerde Discriminatie aan bod. Ook werden er Unia-dossiers over 

werkgelegenheid besproken en lag relevante rechtspraak op tafel. Daarnaast werden er 

verschillende initiatieven gepland met de leden van het netwerk, kwamen er lokale dossiers op tafel 

en werd het thema vluchtelingen en arbeid besproken.      

Adviesraad Handicap 

Het contactpunt is een vaste partner van de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap. 

De toegankelijkheid in Mechelen, het project On Wheels en de Internationale Dag voor de Rechten 

van Mensen met een Handicap waren enkele van de issues. 

Strategie en Ontwikkeling 

De stafmedewerker strategie en ontwikkeling/diversiteit van de stad Mechelen zitten op vaste 

tijdstippen samen om aanbevelingen voor het beleid en gezamenlijke acties uit te werken. Dan 

denken we bijvoorbeeld aan ECCAR, de Unia-toolbox voor lokale besturen en de nulmeting 

huisvesting.   

 

Holebi’s 

Het contactpunt zit in de werkgroep IDAHOT met de stad en enkele Mechelse partners zoals het Huis 

van de Mens en de Homo- en Lesbiennewerking om samen acties te voeren waarbij de rechten van 

holebi’s centraal staan.  

http://www.kiesgelijkekansen.be/
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Commissie Welzijn 

Het contactpunt legde tot in de puntjes uit hoe Unia jaar op jaar werkt aan de commissie Welzijn van 

de stad Mechelen. 

Interessante meetings 

Het contactpunt schoof mee aan tijdens een overleg over een diversiteitstraject van de 

personeelsdienst van de stad Mechelen. Daarnaast was er een meeting met de directeur van het 

Mechelse justitiehuis om te kijken hoe we kunnen samenwerken.  

Wonen 

Het contactpunt tekende present op de jaarlijkse klankbordwerkgroep lokaal woonoverleg van de 

dienst Wonen en haar lokale partners. Samen adviseren ze de dienst.     

 

 

Zelf organiseren of meewerken aan preventieve acties en vormingen 

Vormingen 

 Om onderwijspartners in de regio van Mechelen wegwijs te maken in redelijke 

aanpassingen, zette het contactpunt in Mechelen in op vormingsdagen. Het contactpunt 

organiseerde hierover een studiedag op 18 september 2017 en ondersteunde een 

studiedag over hetzelfde thema op 8 december 2017.  

 Unia regio Mechelen promoot de vorming ‘hoe omgaan met discriminatie op de 

werkvloer?’ voor leidinggevenden en medewerkers uit lokale besturen. Deze vorming 

wordt georganiseerd door VVSG in samenwerking met Unia.  

Preventieve acties 

 Voor de internationale dag inzake de rechten van personen met een handicap, werkte 

het contactpunt samen met de adviesraad voor personen met een handicap aan een 

gezamenlijke actie: 

- Op 2 december 2017 was er een toegankelijkheidsactie op de zaterdagmarkt in 

Mechelen. Er werd ook een vragenlijst toegankelijkheid ingevuld, waarvan de 

resultaten werden doorgegeven aan de betrokken diensten.  

- De brochure Vrijetijdsaanbod voor personen met een beperking kreeg een update en 

werd verspreid via SARPH-organisaties en de onderwijsondersteuning van Stad 

Mechelen. De brochure vermeldt ook de werking van het contactpunt in Mechelen. 

  

 Voor IDAHOT (de internationale dag tegen homofobie en transfobie) organiseerde het 

contactpunt samen met Stad Mechelen en andere lokale partners een ballonnenactie 

‘doorprik voordelen’. Tijdens die actie op de zaterdagmarkt van 20 mei 2017 werden 

burgers aangesproken en geïnformeerd.  

 Het contactpunt werkte ook rond de internationale dag tegen racisme op 21 maart 2017:  

- Unia regio Mechelen ondersteunde de video ‘Elke Mechelaar telt mee’: een initiatief 

van de stad Mechelen en lokale partners, waarin bekende en minder bekende 

Mechelse koppen duidelijk maken dat er hen meer bindt dan wat hen scheidt.  
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- Het contactpunt hing banners op bij lokale partnerorganisaties, zoals de lokale politie 

Mechelen/Willebroek, ROJM of het Agentschap Integratie en Inburgering.  

 Tot slot kon je de infostand van Unia regio Mechelen terugvinden op Festival Ottertrotter 

(25 juni 2017), de REVA-beurs in Gent (21 april 2017) en de Refugee Walk in Genk (24 

september 2017). 

 

 

Unia Regio Antwerpen 

Netwerken 

Arbeid 

Partners uit de hele provincie Antwerpen komen samen in het netwerk arbeid en discriminatie. Dat 

gebeurt sinds 2017 tweemaal per jaar. Het netwerk focust op kennisuitwisseling, samenwerking en 

het versterken van elkaars werking. Dankzij het netwerk kunnen we dieper ingaan op effectieve 

discriminatie en op effectieve preventietools. Tegelijkertijd is er ook ruimte om nieuwe projecten van 

Unia of andere partners voor te stellen. De focus van het netwerk? Die lag in april 2017 op juridische 

cases, en in november op initiatieven van partners in de strijd tegen discriminatie op de 

arbeidsmarkt.  

 

Onderwijs 

Het netwerk onderwijs en discriminatie brengt relevante partners uit de onderwijswereld samen. Dit 

netwerk kwam in 2017 vier keer samen en boog zich over uiteenlopende onderwerpen: het 

jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat, de actie van Unia rond #GeefMe1Minuut, het plan 

van het LOP rond definitieve uitsluitingen, het M-decreet (en de rol van het CLB), en de 

voorbereidingen voor preventieve acties op 21 maart en 17 mei in 2018.  

Zelf organiseren of meewerken aan preventieve acties en vormingen 

In het kader van de campagne #GeefMe1Minuut organiseerde het netwerk onderwijs en 

discriminatie een brede scholenwedstrijd. De opdracht? Leerlingen werden uitgedaagd om een 

affiche te maken rond vooroordelen en stereotypen. De winnende werken kregen een plek op 

Antwerpse bussen en trams, die in juni en juli door de straten reden.  

 

Unia Regio Antwerpen heeft ook in 2017 infosessies gegeven over de antiracisme- en 

antidiscriminatiewetgeving in het kader van de opleiding ‘Omgaan met diversiteit’ van de lokale 

politie Antwerpen. Daarnaast zijn er vanuit het lokale contactpunt in Antwerpen gastcolleges 

gegeven aan studenten van het hoger onderwijs. De wetgeving werd toegelicht en er werd ingegaan 

op hoe gereageerd kan worden op discriminerende uitspraken.  
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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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