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1 Voorwoord 

Dit jaarverslag geeft een overzicht van alle activiteiten van de Unia-contactpunten in de regio Vlaams-

Brabant in 2019.  Met dit provinciaal sub-rapport willen we de betrokken lokale overheden zo goed 

mogelijk informeren over relevante meldingen en dossiers op hun grondgebied en in de regio. De regionale 

jaarverslagen voor Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant zijn eveneens vanaf eind juni 

2020 te raadplegen op onze website.   

 

Sinds 2013 is Unia aanwezig in de dertien Vlaamse centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, 

Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. Via onze lokale 

contactpunten ondersteunen we deze steden rond gelijke kansen en antidiscriminatie. Deze 

ondersteuning werd geformaliseerd in samenwerkingsakkoorden met de steden voor de periode 2014-

2019. Onze lokale contactpunten:  

- volgen meldingen op en werken structureel samen rond discriminatiedossiers; 

- geven info- en vormingssessies op maat over de antidiscriminatiewetgeving;  

- doen adviezen en beleidsaanbevelingen op vraag van het lokale bestuur;  

- begeleiden projecten over gelijke kansen en bestrijding van discriminatie; 

- doen mee aan lokale evenementen en preventieve acties rond de bevoegdheden van Unia.  

 

Voor 2013 bestonden er in Vlaanderen al de lokale meldpunten discriminatie, die opgericht werden in 

2009 via het Vlaamse decreet van 10 juli 2008 over het gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. Na de 

interfederalisering van Unia in 2013 werden ze geïntegreerd in de huidige lokale contactpunten. 

 

Nieuwe lokale werking vanaf 2020 

Eind 2019 liepen de samenwerkingsakkoorden tussen de lokale contactpunten met de 13 Vlaamse 

centrumsteden af. Daarom lichten we hier ook de plannen voor de nieuwe regionale inbedding van Unia 

in Vlaanderen vanaf 2020 toe.  

 

Uiteraard willen we bij Unia het lokaal engagement voor gelijke kansen in alle centrumsteden en bij 

uitbreiding de ruime regio verderzetten in 2020. Nu de samenwerkingsovereenkomsten aflopen, zagen we 

een uitgelezen kans om de huidige werkwijze van de lokale inbedding in Vlaanderen te evalueren. We 

organiseerden hiervoor een grondige interne reflectie en een evaluatie door onze lokale partners. 

 

Op basis hiervan beslisten we om de huidige samenwerkingsovereenkomsten te verlengen met alle 

centrumsteden, met een aantal wijzigingen op inhoudelijk en organisatorisch vlak.  

 

Organisatorisch: naar 5 regionale antennes 

Vandaag zijn onze lokale medewerkers individueel tewerkgesteld in één van de 13 contactpunten. Dat 

brengt een aantal belangrijke knelpunten met zich mee en het succes van de lokale contactpunten is 

erdoor sterk afhankelijk van de lokale context en inbedding in de diensten van de stad. Daarom zullen we 

de 13 contactpunten in de loop van 2020 laten evolueren naar 5 regionale antennes in de 

provinciehoofdsteden. Op deze manier brengen we de medewerkers samen, die voordien vooral 
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individueel werkten. Zo kunnen we de continuïteit van de lokale werking, het welzijn van de medewerkers 

en de onafhankelijke werking van Unia het best garanderen.  

 

Inhoudelijk: meer focus op beleid 

Met alle 13 centrumsteden maken we nieuwe afspraken op maat van het bestuursakkoord en de 

meerjarenplanning van de stad. In de praktijk kunnen we praktijktesten op de huisvestingsmarkt mee 

helpen vorm krijgen, een lokaal regenboogbeleid helpen uitwerken, vormingen geven voor politie, …  Wij 

geloven niet langer in één inhoudelijke werking die voor alle steden dezelfde is. In de nieuwe 

samenwerking leggen we de nadruk dus nog meer op beleidsadvies en beleidsondersteuning en op de 

uitbouw van regionale lerende netwerken waarin lokale actoren rond antidiscriminatie worden 

samengebracht. Deze noden kwamen ook duidelijk naar voren uit de resultaten van onze evaluatie.  

 

We kiezen er bewust voor om de samenwerking heel concreet af te stemmen op de invulling van het lokaal 

gelijkekansenbeleid (opgenomen in de beleids- en beheerscyclus, BBC) en de focus op een inclusieve 

samenleving. Steden met een duidelijk engagement en inzet op gelijke kansen en de strijd tegen 

discriminatie zien de inhoudelijke samenwerking met Unia zo versterken. 

 

Andere (kleinere) steden en gemeenten die actief zijn rond onze thema’s, blijven we uitnodigen op onze 

regionale netwerken, onze trainingsmomenten, onze preventieve nationale campagnes, … 

 

Beëindiging samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse regering 

De Vlaamse regering besliste om vanaf maart 2023 de samenwerking met Unia stop te zetten en een nieuw 

Vlaams gelijkekansencentrum op te richten. Bij Unia vinden we het onbegrijpelijk dat de beslissing werd 

genomen zonder ons daarbij te betrekken, zonder gefundeerde motivatie en zonder objectieve 

doorlichting of inhoudelijke evaluatie van de werking van Unia.   

Het interfederale karakter van Unia heeft onbetwistbaar een grote meerwaarde. Zo kunnen melders en 

slachtoffers van racisme of discriminatie terecht bij één instelling. Ook voor beleidsmakers, administraties, 

academici, journalisten, middenveldorganisaties, sociale partners, internationale instellingen … vormt 

Unia een uniek aanspreekpunt wanneer het gaat over racisme of discriminatie. Door de interfederale 

aanpak behoudt Unia een transversale visie over de verschillende beleids- en bevoegdheidsniveaus heen. 

Dit bevordert de doorstroming van kennis en ervaring en maakt een coherente aanpak op de verschillende 

beleids- en bevoegdheidsniveaus mogelijk. 

Unia wil hoe dan ook voorkomen dat de expertise die we de afgelopen 25 jaar opbouwden overboord 

wordt gegooid en zal de overgang daarom zo goed mogelijk begeleiden. We dringen erop aan dat de 

burgers  en onze partners niet de dupe worden van het stopzetten van de samenwerking met Unia.  

We hopen onze vernieuwde lokale werking samen met de steden verder vorm te kunnen geven in 2020 

en daarna, onafhankelijk van deze beslissing van de Vlaamse overheid. En dat zoals werd vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomsten met de steden.    
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2  Meldingen en dossiers 

 

2.1 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, kijken we naar de provincie of het gewest waar de 

feiten zich afspelen.  

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. 

2.2 Meldingen 

2.2.1 Evolutie aantal meldingen Vlaanderen 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal geregistreerde meldingen  4554 5619 6601 7489 8478 

Totaal geregistreerde meldingen over feiten in 
Vlaanderen 

1638 2085 2467 2626 3443 

Totaal geregistreerde meldingen over feiten in 
prov. Vlaams-Brabant 

238 335 408 384 473 

 

 

 Meldingen zijn alle contacten met Unia en de lokale contactpunten. Het gaat om 

meldingen van mogelijke slachtoffers van discriminatie, haatmisdrijven of -boodschappen, 

maar ook om getuigenissen, vragen of bekommernissen van derden of vragen van 

personen of organisaties die in een concrete situatie discriminatie willen vermijden. 

Meldingen kunnen ook gaan over de rechten van personen met een handicap onder het 

VN-verdrag van 13 december 2006.  

Unia opent een dossier wanneer een melding naar een discriminatiegrond verwijst 

waarvoor Unia bevoegd is of wanneer die betrekking heeft op de rechten van personen 

met een handicap, én wanneer de melder een concreet advies of een andere tussenkomst 

verwacht. De notie ‘dossier’ staat dus los van de ernst en het al dan niet bewezen karakter 

van de feiten. Meerdere meldingen over dezelfde feiten (bijvoorbeeld gemediatiseerde 

gebeurtenissen of cyberhate) worden in principe gebundeld in eenzelfde dossier. 
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2.2.2 Aantal meldingen per gemeente 

Gemeente Aantal meldingen Gemeente  Aantal meldingen  

Leuven 137 Boortmeerbeek 3 

Vilvoorde 42 Lubbeek 3 

Zaventem 40 Rotselaar 3 

Tienen 18 Roosdaal 2 

Grimbergen 17 Haacht 2 

Halle 16 Kortenaken 2 

Diest 15 Bertem 2 

Aarschot 14 Scherpenheuvel-
Zichem 

2 

Ternat 10 Tremelo 2 

Asse 10 Hoegaarden 2 

Meise 9 Wemmel 2 

Dilbeek 9 Linkebeek 2 

Sint-Genesius-Rode 7 Drogenbos 2 

Keerbergen 7 Galmaarden 2 

Niet gekend 7 Liedekerke 2 

Sint-Pieters-Leeuw 7 Kraainem 2 

Machelen (Vl.Br.) 6 Lennik 1 

Merchtem 6 Holsbeek 1 

Herent 5 Glabbeek-Zuurbemde 1 

Tervuren 5 Kapelle-op-den-Bos 1 

Steenokkerzeel 5 Landen 1 

Opwijk 5 Bierbeek 1 

Zemst 5 Wezembeek-Oppem 1 

Hoeilaart 4 Bekkevoort 1 

Kortenberg 4 Gooik 1 

Beersel 4 Begijnendijk 1 

Londerzeel 4 Kampenhout 1 

Overijse 4 Geetbets 1 

Zoutleeuw 4   

  Totaal 473 

 

Detail centrumsteden (aantal meldingen per deelgemeente) 

Gemeente Leuven  Aantal meldingen 

Heverlee 8 
Kessel-Lo 8 
Leuven 121 
Totaal 137 
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2.2.3 Wijze van contact en gegevens melders 

 

 

 

* ‘Andere’: de persoon die ons contacteert, identificeert zich niet als vrouw of als man. 
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2.2.4 Aantal meldingen per discriminatiegrond 

 

2.2.5 Aantal meldingen per domein  
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2.2.6 Evolutie aantal meldingen per discriminatiegrond (periode 2015-2019) 

 

2.2.7 Evolutie aantal meldingen per domein (periode 2015-2019) 
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2.3 Dossiers 

2.3.1 Evolutie aantal dossiers in Vlaanderen  

  2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal geopende dossiers 1596 1983 2017 2192 2343 

Totaal dossiers zonder media/internet 1231 1643 1691 1860 1997 

Feiten gesitueerd in Vlaanderen 619 845 786 775 1051 

Feiten in provincie Vlaams-Brabant 96 176 172 141 162 

 

2.3.2 Aantal dossiers per gemeente 

Gemeente Aantal dossiers Gemeente Aantal dossiers 

Leuven 48 Tervuren 2 

Zaventem 19 Asse 2 

Vilvoorde 10 Tremelo 2 

Tienen 9 Overijse 2 

Halle 7 Rotselaar 2 

Diest 6 Aarschot 2 

Grimbergen 6 Linkebeek 2 

Machelen (Vl.Br.) 4 Roosdaal 1 

Herent 3 Londerzeel 1 

Merchtem 3 Kapelle-op-den-Bos 1 

Dilbeek 3 Sint-Pieters-Leeuw 1 

Opwijk 3 Holsbeek 1 

Sint-Genesius-Rode 2 Geetbets 1 

Drogenbos 2 Wemmel 1 

Ternat 2 Hoegaarden 1 

Beersel 2 Zemst 1 

Keerbergen 2 Landen 1 

Meise 2 Lennik 1 

Steenokkerzeel 2   

Kortenberg 2   

    
  Totaal 162 

 

Detail centrumsteden (aantal dossiers per deelgemeente) 

Gemeente Leuven  Aantal dossiers 

Heverlee 3 

Leuven 45 

Totaal 48 
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2.3.3 Aantal dossiers per discriminatiegrond 

 

2.3.4 Aantal dossiers per domein  
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2.3.5 Evolutie aantal dossiers per discriminatiegrond (periode 2015-2019) 

 

2.3.6 Evolutie aantal dossiers per domein (periode 2015-2019) 
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2.3.7 Detail top 3 domeinen  

Arbeid en werkgelegenheid 
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Goederen en diensten 

 

 

 

 

 

 

 

20

9

5 5
4

1 1 1

Huisvesting Transport Horeca Publieke
diensten

Gezondheid
en hulp aan

personen

Financieel Andere
goederen en

diensten

Handelszaak

0

5

10

15

20

25

Aantal dossiers in domein goederen en diensten per subdomein (n=46)

28

8 7

4
2 2 2 1 1 1

0

5

10

15

20

25

30

Aantal dossiers in domein goederen en diensten per discriminatiegrond (n=56)



 
14 2019 │  Jaarverslag regio Vlaams-Brabant 

 

 

Onderwijs 
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3 Onderhandelde oplossingen 

3.1 Parkeerplaats voor personen met een handicap 

Een melder kwam bij Unia terecht omdat hij een parkeerplaats voor personen met een handicap wilde 

aanvragen in de buurt van zijn woonplaats. De melder had reeds contact opgenomen met het lokale 

bestuur. Het schepencollege had beslist om de parkeerplaats niet toe te kennen, maar in het verslag was 

geen motivering te vinden. De melder wilde graag een antwoord krijgen waarom de parkeerplaats niet 

toegekend werd. 

In het kader van het recht op een zelfstandig leven en mobiliteit adviseerde Unia de melder om opnieuw 

contact op te nemen met de bevoegde gemeentelijke diensten en met het kabinet van de burgemeester. 

Onder impuls van Unia polste de melder naar de motivering achter de beslissing en beriep hij zich daarbij 

enerzijds op de openbaarheid van bestuur en anderzijds op de ministeriële omzendbrief betreffende het 

voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap (3 april 2001). 

Enkele weken later werd in de straat waar de melder woont een aangepaste parkeerplaats aangelegd voor 

personen met een handicap. 

3.2 Leerling met Down ervaart obstakels bij toepassing M-decreet 

Een leerling met het syndroom van Down volgt les op een lagere school binnen het regulier onderwijs. De 

ouders van de leerling kiezen bewust voor een reguliere school, vanwege de sociale inclusie en het feit dat 

hun kind een aangepast traject kan volgen.  

De ouders vonden in de eerste plaats een school die zich actief inzet om van de inclusie een succesverhaal 

te maken. Echter, bij de start van het nieuwe schooljaar bleek dat enkele afspraken uit het voorgaande 

jaar moeizaam of niet opgevolgd worden. Daarnaast bleek dat er teveel wordt verwacht van de ouders 

inzake expertise en tijdsinvestering, en volgden zowel de school als het CLB de leerling niet op een 

gestructureerde en onderbouwde manier op. Tijdens het schooljaar besliste de school dat de leerling niet 

meer elke dag van de week welkom was en dat het op die dagen buitengewoon onderwijs moest volgen. 

De ouders contacteerden vervolgens Unia. 

Unia had eerst een informatief gesprek met de ouders en de directie om te kijken hoe het traject van de 

leerling liep. Hier werden enkele problemen vastgesteld met betrekking tot de toepassing van het M-

decreet. In een later onderhandelingsgesprek engageerde de school zich om zich te excuseren naar de 

ouders toe en om de logica van het M-decreet in de toekomst toe te passen. 

Ondertussen startten de ouders met een zoektocht naar een andere school die zich engageert om mee te 

werken aan een inclusief verhaal. De ouders botsten hier op heel wat problemen. Éen school schreef in 

een mail dat zij het niet zien zitten omdat er onvoldoende draagvlak binnen de school is. Ook met de 

directie van deze school ging Unia een gesprek aan om uitleg te geven over de antidiscriminatiewetgeving, 

het VN-verdrag voor personen met een handicap en het M-decreet. De school besefte de fout, excuseerde 

zich bij de ouders en plande concrete stappen om de kennis over het M-decreet te integreren bij de directie 

en het leerkrachtenkorps. 
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3.3 Student geweigerd op reis omwille van epilepsie 

Een student met epilepsie had zich ingeschreven voor een meerdaagse groepsreis van een 

studentenvereniging. De studentenvereniging legde ongeveer een week voor de geplande vertrekdatum 

enkele bijkomende voorwaarden op aan de student. Die voorwaarden waren volgens hen noodzakelijk om  

de veiligheid te garanderen en omwille van praktische overwegingen. 

De student zou moeten zorgen voor extra vervoer (een wagen die de bus zou volgen) en een assisterend 

persoon. De kosten zouden verhaald worden op de student. 

In een gesprek tussen Unia, de student en de studentenvereniging werd er informatie gegeven over de 

antidiscriminatiewetgeving en het recht op redelijke aanpassingen. De opgelegde voorwaarden waren 

onredelijk. De gevraagde extra wagen en assistentie moesten voorzien worden door de 

studentenvereniging. Een meerprijs hiervoor aanrekenen is een ongunstige behandeling. De student  kon 

mee op de reis en er werden afspraken gemaakt over assistentie in het geval zich een epileptische aanval 

zou voordoen. 

3.4 Belgische nationaliteit vereist voor vacature stedelijke bibliotheek 

In een vacature voor een functie als statutaire assistent bij een stad stond dat kandidaten de Belgische 

nationaliteit moesten hebben. Een kandidate met EU-nationaliteit meldde dit aan Unia. Unia nam contact 

op met de stad en maakte hen erop attent dat deze vereiste in strijd is met de antiracismewetgeving. De 

vereiste is ook in strijd met het beginsel van het vrij verkeer van werknemers, dat garandeert dat iedere 

onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zich in een andere lidstaat mag vestigen om er te 

werken. Het houdt o.a. een gelijke behandeling in qua toegang tot werk, arbeidsvoorwaarden, enz. De 

betrokken stad paste daarop de vereiste aan, waardoor EU-kandidaten zich wel kandidaat konden stellen 

voor de functie. 
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4 Netwerken, preventieve acties, vormingen en 
beleidsaanbevelingen 

4.1 Regionale werking  

4.1.1 Campagne #GeefMe1Minuut: maak een video tegen racisme 

In 2019 lanceerde Unia opnieuw de antiracismewedstrijd voor en door jongeren: #GeefMe1Minuut. 

Leerlingen uit alle secundaire scholen in België werden opgeroepen om samen een creatief filmpje van 1 

minuut in elkaar te steken over hoe men racisme zou aanpakken en mensen dichter bij elkaar zou willen 

brengen. Dat was voor de scholen ook meteen een uitgelezen kans om het te hebben over de oorzaken en 

de gevolgen van racisme.  

De ingezonden filmpjes werden beoordeeld door een professionele jury en kregen punten voor de inhoud, 

de creativiteit en de kwaliteit.  

De winnende scholen namen op 12 februari in de Cinéma Vendôme in Brussel een cheque ter waarde van 

3.000 euro in ontvangst. Dit geld zullen ze gebruiken om een project op poten te zetten over diversiteit, 

mensenrechten of racismebestrijding.  

In totaal waren er drie winnaars. Het Sint-Theresiacollege en een Franstalige school uit Tamine kaapten 

allebei de hoofdvogel weg. Het Institut-Saint-Vincent-Obourg verraste met een modern sprookje en kreeg 

daarvoor de publieksprijs van het Unia-personeel.  

Op www.geefme1minuut.be vind je alle informatie over deze campagne. Verder in dit verslag kan je lezen 

welke specifieke acties lokaal uitgerold werden.  

 

 

  

http://www.geefme1minuut.be/
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4.1.2 Opleidingen ‘Hallo, is dit discriminatie?’ 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Unia organiseren samen jaarlijks de opleiding 

“Hallo, is dit discriminatie?” in alle Vlaamse provincies. Ook in 2019 konden deelnemers de opleiding 

volgen, tussen maart en juni, in Halle, Hasselt, Mechelen, Oostende of Gent. 

In de opleiding leren de deelnemers discriminatie herkennen, op verschillende manieren reageren en 

geschikte gesprekstechnieken toepassen. Dit komt onder andere aan bod:  

- Wat is discriminatie en wat niet? Wat zegt de wet? Dit luik wordt door Unia toegelicht. De 
deelnemers gaan op ontdekking doorheen de materie via oefeningen en feedback. 

- Hoe ontstaan vooroordelen en wat maakt dat mensen discrimineren? Dit luik wordt toegelicht 
door de communicatie experten van SKAN. Zij gaan in op hoe onze hersenen info verwerken en 
reageren op externe prikkels. Van daaruit leren de deelnemers diverse manieren van reageren en 
geschikte gesprekstechnieken.  

Deze opleiding wordt steeds erg gesmaakt door eerstelijnswerkers, baliepersoneel, werknemers van 
OCMW, sociale verhuurkantoren, integratieambtenaren, GAS-ambtenaren, etc. 

4.1.3 Overlegtafels en infosessies i.s.m. Wonen Vlaanderen 

Het actieplan ‘antidiscriminatie op de private huurmarkt’ van de Vlaamse regering zet onder andere sterk 

in op het belang van laagdrempelige meldingsmogelijkheden. Het besluit van de Vlaamse regering rond 

lokaal woonbeleid vraagt bovendien dat alle inwoners van gemeenten die aangesloten zijn bij een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS), vanaf 1 januari 2021 discriminatie op de huurmarkt 

kunnen melden in een meldpunt discriminatie.  

Voor de uitrol van deze meldpunten discriminatie organiseerde Wonen Vlaanderen in 2019 verschillende 

overlegtafels en infosessies over discriminatie op de huurmarkt. Unia werd telkens uitgenodigd om de 

volgende vragen te beantwoorden: Wat is discriminatie? Wat doet Unia? Wat leren we uit praktijktesten? 

Kan je preventief optreden als lokaal bestuur? Hoe werkt het online meldingsformulier van Unia? 

Er was ook telkens ruimte om cases te bespreken: bij welke vragen van burgers of in welke situaties heb 

je je wel eens afgevraagd of dit discriminatie is? Is er iets aan te doen, en wat je kan zelf doen?  

Daarnaast werkte Unia een richtlijn uit voor lokale besturen: ‘Hoe melding maken van discriminatie op de 

huurmarkt?’. Deze richtlijn werd op de verschillende overlegtafels en infosessies voorgesteld en toegelicht. 

Zo willen we zorgen voor een betere doorstroom van meldingen. Bovendien willen we medewerkers van 

lokale besturen in de toekomstige meldpunten in staat stellen om: 

1. bij een melding het verschil tussen selectie van kandidaten en (wettelijke) discriminatie te 
herkennen en de wetgeving rond redelijke aanpassingen voor personen met een handicap 
te kennen;  

2. in geval van discriminatie samen met de burger het meldingsformulier van Unia in te vullen 
zodat de info optimaal doorstroomt; 

3. burgers zelfredzaam te maken en gericht door te verwijzen naar de juiste info, 
actiemogelijkheden en andere helpende instanties. 

 
De overlegtafels gingen in 2019 door in Hasselt (9/09), Lokeren (24/09), Gent (8/10) en Leuven 
(25/10). De infosessies werden georganiseerd in Brugge (12/11), Gent (14/11), Hasselt (18/11), 
Leuven (25/11) en Antwerpen (3/12).  

https://www.skan.be/nl
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4.1.4 Netwerk gelijke kansen Agentschap Binnenlands Bestuur 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) startte in 2019 met een lerend netwerk rond gelijke kansen 
voor lokale ambtenaren. De aanleiding was de lancering van een ‘BinnenBand’ over lokaal transversaal 
beleid: Uitdagingen en kansen voor armoedebestrijding, integratie en gelijke kansen.  
Unia, de VVSG, het Agentschap Integratie en Inburgering en het ABB staken de koppen bij elkaar om alle 
regionale netwerken in kaart te brengen. Op die manier konden we blinde vlekken detecteren en 
overlappingen vermijden.  
 
Op Vlaams niveau was er, op vraag van de gelijkekansenambtenaren uit de grote steden, nood aan een 
lerend netwerk over de brede thema's van gelijke kansen: LGBTI, gender, handicap, toegankelijkheid en 
bestrijding van discriminatie.  
 
Het netwerk wil lokale ambtenaren ondersteunen, via de methodiek van intervisie en uitwisseling van 
expertise. Tijdens het eerste netwerk presenteerden een aantal gemeenten een project rond holebi- en 
transgenderbeleid, toegankelijkheid, het verbindend werken via diversiteit, … en werden andere 
ervaringen uitgewisseld. Naast vertegenwoordigers van lokale besturen nemen ook Unia, de VVSG, het 
Agentschap Integratie en Inburgering en Inter deel aan dit netwerk. Deze organisaties zijn partners in de 
ondersteuningsopdracht van het ABB naar de lokale besturen. Ze stelden hun werking en ondersteuning 
aan het lokale beleid voor.  
 
In 2019 kwam het netwerk 2 keer bijeen (op 19/10 en 13/12). Unia is een actieve partner in dit netwerk 
en zorgde voor de logistieke ondersteuning van het laatste overleg. Ook in 2020 neemt Unia de logistieke 
ondersteuning op zich. Het eerste netwerkoverleg van 2020 zal gaan over het kruispunt van LGBTI en 
etniciteit.  

4.1.5 Het Vlaamse ECCAR-netwerk 

Op initiatief van enkele steden die lid zijn van het ECCAR-netwerk (de European Coalition of Cities Against 

Racism (and Discrimination) werden er in 2019 twee netwerkmomenten georganiseerd op Vlaams niveau. 

Op 9 mei ging in Leuven de installatievergadering door, met als hoofdthema: werken aan een divers 

personeelsbeleid. Op 29 november ging in Kortrijk het tweede overleg door, over de aanpak van 

discriminatie op de huisvestingsmarkt. Unia werd voor beide evenementen uitgenodigd en zorgde op het 

laatste overleg voor input over discriminatie op de private huurmarkt.  

Tot het Vlaamse ECCAR-netwerk behoren alle Vlaamse steden die effectief lid zijn van ECCAR of die 

interesse hebben in de werking ervan. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zorgt 

voor de logistieke en administratieve ondersteuning van dit netwerk.  

In 2020 staat alvast het thema onderwijs op de agenda (de aanpak van racisme en discriminatie via 

onderwijs). 

  

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/binnenband-lokaal-transversaal-beleid
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4.2 Unia regio Leuven  

4.2.1 Netwerken 

Leuven Zonder Racisme: Werkgroep Support&Action (slachtofferondersteuning) 

De Leuvense vertaling van ECCAR heet Leuven Zonder Racisme en bestaat uit verschillende werkgroepen. 

De werkgroep Support&Action wordt gecoördineerd door het contactpunt Leuven van Unia. Binnen de 

werkgroep werden er drie verschillende trajecten gedefinieerd, met een focus op professionals (1), 

burgers (2) en een betere samenwerking tussen politie, justitie, Unia en de stad Leuven (3). 

In het traject met de professionals organiseerden we drie lunchgesprekken. Dit zijn interactieve 

vormingsmomenten die starten met een netwerkmoment voor de organisaties. Het eerste lunchgesprek 

werd gegeven door professor Patrick Loobuyck, die besprak hoe men kan spreken over racisme in een 

gepolariseerde maatschappelijke context. 

 

 

25 april – Professor Patrick Loobuyck sprak tijdens het eerste lunchgesprek van de werkgroep 
Support&Action over racisme en polarisering. Hij besprak ook recente cases en ‘good practices’. 

 

Het tweede lunchgesprek in juni ging over de antidiscriminatie- en antiracismewetgeving. Dit werd 

behandeld door de lokale medewerker van Unia. Tijdens het derde en laatste lunchgesprek in oktober 

sprak Thomas Peeters van Orbit vzw over hoe je als organisatie kan omgaan met racisme. Hij lichtte aan 

het aanwezige publiek de bondgenotenstrategie toe. 
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9 december - Mattijs Messely van het contactpunt Leuven geeft op de netwerkdag Leuven Zonder Racisme 

uitleg over de werking en stand van zaken bij de werkgroep Support&Action. Op de netwerkdag waren 

verschillende schepenen, middenveldorganisaties en geëngageerde burgers aanwezig. 

Vormingplus Oost-Brabant is een actieve partner binnen de werkgroep Support&Action. Zij hebben het 

afgelopen jaar sterk ingezet op ‘bystander intervention’ om burgers in Vlaams-Brabant aan te zetten tot 

actie wanneer zij geconfronteerd worden met racistische incidenten in het openbaar. Binnen de 

werkgroep wordt er gewerkt aan een mogelijk vervolg. 

In 2019 werd de lijst met referentieambtenaren in Vlaams-Brabant up-to-date gebracht. Begin 2020 zal er 

een terugkomdag COL13 voor de referentiemagistraat en referentieambtenaren worden georganiseerd. 

Stuurgroep Leuven Restorative City 

Unia Leuven is een partner van Leuven Restorative City (LRC) dat werkt aan herstelgericht werken.  

LRC brengt de verschillende partners samen, informeert over herstelgericht werken en gaat concreet aan 

de slag met deze inzichten. In 2019 werden er grote stappen vooruit gezet, onder andere door het 

definiëren van proeftuinen, het ontwikkelen van een toegankelijke en duidelijke website, en het 

uitwisselen van ervaringen en inzichten tijdens de denkdag. 

Samenwerking Woonanker Leuven 

Het Woonanker in Leuven is een samenwerkingsverband tussen de stad Leuven, OCMW Leuven en CAW 

Oost-Brabant. Het ondersteunt kwetsbare huurders in de zoektocht naar huisvesting. Het Woonanker zet 

sterk in op het structureel melden van mogelijke discriminatie. Sinds eind 2019 werken Unia en het 

Woonanker intensiever samen op het vlak van melden en informatiedoorstroming. Zo willen we de 

vrijwilligers en medewerkers van het Woonanker zo goed mogelijk informeren over de rechten van 

kandidaat-huurders en kijken naar een efficiëntere doorstroming van meldingen. De resultaten van deze 

intensere samenwerking worden begin 2020 verwacht. De verwachte resultaten zijn een vorming, een 

nieuwe versie van het registratieformulier en afspraken over de opvolging van de meldingen. 
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4.2.2 Preventieve acties 

#GeefMe1Minuut: lokale uitwerking 

De nationale campagne #GeefMe1Minuut werd ook ondersteund vanuit het contactpunt Leuven. We maakten 

reclame via de verschillende overlegplatformen, zoals het LOP Leuven en de werkgroep Onderwijs binnen Leuven 

Zonder Racisme. Daarnaast werd de campagne voor het schooljaar 2019-2020 vermeld op de netwerkdag ‘Hoe zetten 

we racisme in het onderwijs aan de deur?’. 

Wereldfeest Leuven 

Unia Leuven nam deel aan de stuurgroep van het Wereldfeest Leuven, die de thematiek en uitwerking van 

dit event plant. Unia besloot om dit jaar aanwezig te zijn op het Wereldfeest, maar zonder infostand zoals 

de voorgaande jaren. 

4.2.3 Vormingen 

 ‘Hallo, is dit discriminatie?’ in Halle 

De opleiding die Unia organiseert in samenwerking met Diverscity (VVSG) werd op 12 maart georganiseerd 

in Halle. Deze vorming richt zich in de eerste plaats op medewerkers van lokale besturen en aanverwanten. 

De aanwezigen krijgen in de voormiddag uitleg over de antidiscriminatie- en antiracismewetgeving. In de 

namiddag gaan ze interactief aan de slag met hoe zij kunnen reageren op racisme en discriminatie binnen 

de eigen organisatie.  

Kom Binnen 

Kom Binnen is een initiatief van de dienst Diversiteit en Gelijke Kansen van de stad Leuven om 

nieuwkomers Nederlands te laten oefenen. De dienst zoekt steeds interessante en relevante onderwerpen 

voor deze momenten. Op 26 maart werd een Kom Binnen-moment georganiseerd voor een groep 

nieuwkomers die al verder gevorderd zijn in het leren van de taal. Dit vormingsmoment focuste op het 

wijzen van de aanwezigen op de rechten die zij hebben in België en op het debatteren over specifieke 

situaties van discriminatie. 

Leuven Zonder Racisme – werkgroep Support&Action (25 april, 20 juni en 1 oktober) 

Zie punt 4.2.1. 

4.2.4 Beleidsaanbevelingen 

Leuven Zonder Racisme – Werkgroep Support&Action 

Zie punt 4.2.1. 

Stad Vilvoorde: ECCAR en lokale inbedding 

De stad Vilvoorde is vragende partij om een intensieve samenwerking met Unia op te starten. Gelet op de 

op til zijnde veranderingen hadden we een overleg waarin we de mogelijkheid bespraken om een aanbod 

op maat te maken voor Vilvoorde. De stad zal bekijken of zij zal toetreden tot ECCAR. Unia is in gesprek 

met de stad om de beleidsprioriteiten af te stemmen. Begin 2020 wordt er alvast een informatiemoment 

gepland met Vilvoordse middenveldorganisaties over de antidiscriminatie- en antiracismewetgeving en 

over de werking van Unia. 
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IGS Best Wonen Tussen Zoet en Zout 

De IGS Best Wonen Tussen Zoet en Zout ging proactief aan de slag met de beslissing van voormalig minister 

van Gelijke Kansen en Wonen Liesbeth Homans waardoor elke gemeente een meldpunt woondiscriminatie 

moet oprichten. Het contactpunt Leuven gaf in een eerste fase informatie over de betreffende wetgeving 

en de werking van Unia. De verdere opvolging werd opgevangen door het traject van Wonen Vlaanderen 

waar Unia nauw bij betrokken is. 

Buurtwerk – Kinderwerkers  

De kinderwerkers van de stad Leuven worden regelmatig geconfronteerd met moeilijkheden inzake 

discriminatie, racisme en diversiteit. Zij willen graag correct kunnen doorverwijzen en willen meer 

informatie en tips over hoe zij met deze thema’s op het terrein aan de slag kunnen. De vragen die zij 

hebben, worden waar mogelijk gebundeld met andere medewerkers van de stad en worden bekeken in 

het kader van Leuven Zonder Racisme. 
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Koningsstraat 138    1000 Brussel 

T +32 (0)2 212 30 00 
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