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Wat meld je bij Unia? 

We spreken van discriminatie wanneer iemand in een gelijkaardige situatie op een verschillende 

manier behandeld wordt vanwege één of meerdere beschermde persoonskenmerken* en er 

hiervoor geen rechtvaardiging bestaat. 

Een melding bij Unia betreft 

- een concrete situatie met slachtoffer en tegenpartij 

- aanwijzing dat discriminatie de oorzaak van ongelijke behandeling is 

- een pand gelegen in Vlaanderen 

- gebeurtenissen minder dan een jaar geleden 

Hoe meld je bij Unia? 

Melden doe je via het online dynamisch meldingsformulier op de website www.unia.be 

Je opent het formulier via de knop ‘Discriminatie melden’ 

 Gele knop ‘een melding doen’ aanklikken 

Tegel ‘Huisvesting’ aanklikken 

Melding invullen 

1) In welke gemeente gebeurde het?  
➔ Postcode waar de huurwoning gelegen is 

2) Wanneer gebeurde het? 
➔ Schatting van de periode of exacte datum 

3) Om welk type woning gaat het? 

➔ Met of zonder immobiliënkantoor als tussenpersoon 

4) Wat is de naam van het immokantoor, de eigenaar of de buur die betrokken is? 

➔ Gegevens van de tegenpartij 

5) Beschrijf de situatie zo concreet mogelijk 

➔ Objectieve feiten, letterlijke citaten 

➔ Chronologisch, welke stappen werden ondernomen 

6) Bijlage(n) toevoegen 

➔ Bewijsstukken uploaden (mailverkeer, screenshot zoekertje, geluidsopname) 

Contactgegevens invullen 

Volledige naam van de melder is verplicht 

E-mailadres van de melder is verplicht, telefoonnummer optioneel 

Reactie 

Enkel melden  

➔ enkel registratie, geen verdere stappen 

Advies en ondersteuning 

➔  verdere analyse en contact door Uniamedewerker met het slachtoffer 

Privacyverklaring aanvinken 

http://www.unia.be/
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Hoe volgt Unia de melding op? 

Unia volgt het dossier verder op rechtstreeks met het slachtoffer 

Unia neemt enkel contact op met derden met expliciete toestemming van het slachtoffer 

Unia toetst de melding aan de geldende antidiscriminatiewetgeving 

Unia heeft als eerste doel steeds een onderhandelde oplossing  

 

 

 

 

 

 

*De beschermde criteria zoals beschreven in het Vlaams Gelijkekansendecreet 

leeftijd  

seksuele geaardheid  

burgerlijke staat   

geboorte  

vermogen  

geloof of levensbeschouwing   

politieke overtuiging  

syndicale overtuiging  

taal  

gezondheidstoestand  

handicap  

fysieke of genetische eigenschap   

sociale positie   

nationaliteit   

zogenaamd ras  

huidskleur  

afkomst  

nationale afstamming  

etnische afstamming  

Unia is bevoegd om in recht op te treden voor elk van bovenstaande behalve twee criteria  

voor geslacht, genderidentiteit, genderexpressie is op Vlaams niveau de Vlaamse 

Genderkamer bevoegd   

voor taal is momenteel geen enkel overheidsorgaan bevoegd 


