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Rechtbank Antwerpen, zoals in kortgeding, 7 januari 2021, in de zaak UNIA/VZW M 

 

 

Antidiscriminatiewet  gelijkenkansendecreet – Hulpverlening publiek toegankelijk – Directe 

discriminatie – Geen legitiem doel – Geen intersectionele discriminatie – Geen discriminatie 

bij associatie – Stakingsbevel – Dwangsom  

 

 

Eisen van UNIA 

UNIA dagvaardde de VZW M wegens de schending van de antidiscriminatiewet en het 

Vlaamse gelijkenkansendecreet. Zij meent dat de VZW M niet alleen de hulpbehoevende 

moeders discrimineert, maar ook de vrijwilligers en de begeleidsters zowel zelf als bij 

associatie.  

 

 

Context 

VZW M verleent sinds 1994 hulp aan hulpbehoevende moeders met kinderen tot en met 12 

jaar die niet volledig terecht kunnen bij de officiële maatschappelijke dienstverlening. Zij helpt 

hen met hulppakketten nadat de moeders via een erkende dienst naar haar is verwezen. Na een 

intake vraagt de VZW M om akkoord te gaan met haar reglement. Dit reglement bepaalt dat 

hoofddoeken niet zijn toegelaten in de dagzaal die een gemeenschappelijke ruimte is met een 

cafétaria, resto-bébé (badje voor de allerkleinsten), een kapsalon en doktersconsultatie. Zij die 

hun hoofddoek niet willen afnemen, moeten wachten in een kleine wachtruimte aan de inkom 

van het gebouw om dezelfde hulppakketten te krijgen.  

 

 

Beslissing van de rechtbank 

De rechtbank oordeelt dat de hulpverlening van VZW M een sociale activiteit is buiten de 

privésfeer en toegankelijk is voor het publiek zodat de antidiscriminatiewetgeving van 

toepassing is. 

 

Zij besluit tot een directe discriminatie van de hulpbehoevende moeders alsook van de 

begeleiders en vrijwilligers. VZW M behandelt deze moeders, begeleiders, vrijwilligers met 

een hoofddoek die niet mogen wachten in de dagzaal en hierdoor ook geen gebruik kunnen 

maken van de resto-bébé en de cafetaria, ongunstiger op basis van een beschermend 

kenmerkt, nl. geloof, dan zij die geen hoofddoek dragen. Het reglement verwijst naar 

hoofddoeken en niet naar hoofddeksels waaruit de rechtbank afleidt dat de vereniging met haar 

reglement de islamitische hoofddoek viseert.  

 

Er is geen sprake van intersectionele discriminatie nl. dat VZW M de moeders niet alleen op 

grond van hun geloof, maar ook op grond van hun vermogen/sociale positie ongunstiger 

behandelt. Volgens de rechtbank moeten vrijwilligers en begeleiders ook hun hoofddoek 

afdoen, al bevinden zij zich in een andere sociale positie. 

 

Er is geen sprake van discriminatie bij associatie. Dat de VZW M de hulpbehoevende 

moeders ongunstiger behandelt wanneer een persoon met een hoofddoek hen begeleidt, blijkt 

evenwel niet. Als de moeders hun hoofddoek afdoen en de begeleiders niet kunnen de moeders 

wel in de dagzaal.  
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De VZW M rechtvaardigt het onderscheid niet objectief. Er is geen legitiem doel. Met het 

hoofddoekenverbod gaat de VZW M in op islamofobe gevoelens van een bepaalde groep 

moeders ten koste van het thuisgevoel van de moeders met een hoofddoek. Deze maatregel past 

niet meer in een superdiverse realiteit die zich eveneens weerspiegelt in het straatbeeld.  

 

De rechtbank beveelt de staking van deze discriminatie in die zin dat het stakingsbevel enkel 

geldt voor moeders die na een intakegesprek zijn ingeschreven. Om de naleving van het bevel 

te garanderen, legt de rechtbank een dwangsom op van 500 € per vastgestelde overtreding. 


