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Een kennismaking met de                       
anti-discriminatiewetten en eDiv
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Praktische afspraken

 Timing
 Gsm

 Input vanuit eigen ervaringen
 Vrij praten – Respect
 Vertrouwelijkheid
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Programma

 Korte voorstelling UNIA
 De antidiscriminatiewetgeving

 eDiv
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UNIA

 Rechtsopvolger van het Centrum voor gelijkheid van 
kansen en racismebestrijding (wet van 15 februari 
1993)

 Opgericht door het samenwerkingsakkoord van 12 
juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten 
en de Gemeenschappen

 Een onafhankelijke interfederale openbare instelling

 Opdracht: Gelijke kansen en rechten voor alle 
burgers bevorderen en discriminatie bestrijden
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3 Taken:

Meldingen en dossiers van discriminatie, 
racisme en haatmisdrijven opvolgen

Informatie geven, vorming & training
“Voorkomen is beter dan genezen”

Advies en aanbevelingen uitwerken, 
op vraag of op eigen initiatief



Unia Lokaal
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Wat is
discriminatie?
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Wat is discriminatie?

Wanneer iemand op basis van één van de beschermde 
criteria

ongunstiger wordt behandeld dan een ander persoon

in een vergelijkbare situatie

en wanneer hiervoor geen rechtvaardiging kan 
gegeven worden.
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eDiv
Onlineopleiding discriminatie en diversiteit

3 luiken

 E-learning modules
Antidiscriminatiewet toegankelijk maken voor bedrijven

 Situatiedatabank
Diversiteitsbeleid concretiseren a.d.h.v. concrete situaties

 Bibliotheek
Uitdieping juridische concepten





www.ediv.be







Een korte inleiding tot de 
wetgeving



ONDERSCHEID

1. Beschermd criterium?

JA

2. Aangelegenheid waarop de wet van toepassing is?

JA

3. Verboden gedrag o.g.v. beschermd criterium?

JA

4. Rechtvaardiging conform de wet?

NEEN

DISCRIMINATIE

Toegelaten onderscheid of verboden discriminatie?

Stapsgewijze analyse



Discriminatiecriteria: 
take a wild guess
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Stap 2
Is de wet van toepassing? 

• Publiek beschikbare goederen/diensten
• Arbeid
• Publiek toegankelijke activiteiten
• Vermelding in officieel stuk of PV
• Gezondheidszorg
• Onderwijs
• Internet
• …
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Stap 3
De verboden gedragingen

a) Directe discriminatie

b) Indirecte discriminatie

c) Opdracht geven tot discriminatie

d) Intimidatie (pesterijen)

e) Weigering van redelijke aanpassingen 
voor personen met een handicap
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Verboden gedrag:
a) Directe discriminatie

Wanneer iemand, op basis van een beschermd criterium, 
anders wordt behandeld dan een ander in een 
vergelijkbare situatie én wanneer er geen rechtvaardiging 
bestaat voor dit onderscheid.

Voorbeeld: Een kinderdagverblijf weigert een competente 
kandidaat aan te nemen omdat hij een homo is.
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Verboden gedragingen
b) Indirecte discriminatie

Wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, 
maatstaf of handelwijze personen met een beschermd 
criterium, in vergelijking met andere personen 
bijzonder kan benadelen én wanneer er geen 
rechtvaardiging bestaat voor dit onderscheid.

Voorbeeld: Voor de job van secretaresse eist de 
werkgever dat de moedertaal van de kandidaten het 
Nederlands is.
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Verboden gedrag:
c) Opdracht geven tot discriminatie

Elke handelwijze die er in bestaat wie ook opdracht te 
geven om een persoon, een groep, een gemeenschap of 
één van hun leden te discrimineren op basis van een 
beschermd criterium.

Voorbeeld: Een klant vraagt aan een interimkantoor om 
geen medewerker met een vreemde origine te sturen.
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Verboden gedragingen
d) Weigeren redelijke aanpassingen

Weigeren van passende maatregelen die in een concrete 
situatie en naargelang de behoefte worden getroffen om 
een persoon met een handicap in staat te stellen toegang 
te hebben tot, deel te nemen aan en vooruit te komen in 
de aangelegenheden waarop deze wet van toepassing is.

Voorbeeld: Een medewerker van de boekhouding van een 
groot bedrijf belandt na een verkeersongeval in een 
rolstoel. Hij wordt ontslagen omdat zijn bureau zich op de 
eerste verdieping van het gebouw bevindt en er geen lift 
is.
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Verboden gedragingen
e) Intimidatie

Ongewenst gedrag dat verband houdt met een 
beschermd criterium en tot doel of gevolg heeft dat de 
waardigheid van de persoon wordt aangetast en een 
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of 
kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Voorbeeld: Een medewerker van Congolese origine krijgt 
van de klant systematisch beledigingen over haar 
huidskleur en ze doen apengeluiden na wanneer ze 
langskomt.
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Pesten op het werk

Buiten kader van het werk
 Antidiscriminatiewetgeving

Binnen kader van het werk
 Welzijnswet:

Niet enkel de 19 beschermde criteria

Ook contacten tussen collega’s in de vrije tijd

Verschillende procedures mogelijk (informeel  formeel)
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Verboden gedragingen
f) Aanzetten tot haat of discriminatie

In het openbaar uitlatingen doen, die oproepen tot 
haat, geweld of discriminatie jegens (leden van) een 
gemeenschap waarmee de auteur de intentie heeft 
om verder te gaan dan louter te beschimpen. 

Voorbeeld: Een werknemer stuurt een kettingmail met 
een duidelijk racistische boodschap door naar een 
aantal collega’s.

Opgelet = Strafrecht
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Verboden gedragingen
g) Discriminatie door overheidspersoneel

• Art. 23 ARW, art.23 ADW en art. 28 GENDW
• Dader = persoon belast met een deel van de 

openbare macht 
• Discriminatie/ontzeggen van recht op vrijheid 

> willekeur
• Geen openbaarheidsvereiste

Opgelet = Strafrecht
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De klant vraagt om ‘iemand te sturen die Nederlands spreekt’





oefeningen



Je bent verantwoordelijk voor een dienstenchequebedrijf. Je hebt een oudere dame als 
klant die enkel Nederlands spreekt. Ze wil niet langer werken met de huishoudhulp, die 
slechts over een basiskennis Nederlands beschikt. Ze vraagt je om ‘iemand van bij ons’ te 
sturen. Hoe ga je reageren?



Een van je medewerksters komt je melden dat ze niet langer wil gaan poetsen in een huis 
waar vier mannen samenwonen. Ze zegt dat homoseksualiteit niet in overeenstemming is 
met haar geloof en niet in hun aanwezigheid wil werken.



Een van je medewerkers van de kantine weigert om wijn te schenken op het 
eindejaarsfeestje omwille van zijn geloof. Hij weigert eveneens om de lege 
wijnflessen op te ruimen. Hoe reageer je?



Een nieuwe collega met Afrikaanse roots wordt door de ouderen in een dienstencentrum 
vaak ‘negerin’ genoemd. Sommige ouderen (klanten) behandelen hem misprijzend en 
wantrouwig en er worden ook soms racistische uitspraken tegen hem gedaan. Moet hier 
vanuit de organisatie op gereageerd worden?
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Wat biedt eDiv nog meer?

 Dragen van religieuze symbolen
 Visies op neutraliteit
 Kledijvoorschriften
 Reageren op discriminerende vragen
 Clausule in klantencontracten
 Redelijke aanpassingen versus redelijke

schikkingen
 Een geslaagd diversiteitsbeleid
 Duidelijke grenzen
 Opzegging arbeidscontract wegens discriminatie
 Selectie op basis van competenties
 …
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Keep calm
&

eDiv
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www.unia.be

Annick Vermeersch

tel: 0475 783 970

annick.vermeersch@unia.be

Of voor meldingen :

groen nummer: 0800 12 800

http://www.unia.be/
mailto:annick.vermeersch@unia.be

