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Onderzoeksrapport 

 

 

Management-samenvatting 

 

16 november 2018 - Zoals hierna zal blijken, aanvaardt de Ombudsvrouw gender 

op dit moment het exclusief op vrouwen gerichte sportaanbod van de Stad 

Kortrijk, maar wel met de nodige voorbehouden. De ombudsvrouw gender rekent 

erop in de toekomst te kunnen vaststellen dat de stedelijke acties gericht op het 

vergroten van de sportparticipatie van vrouwen succes hebben en zichzelf 

overbodig maken. 

 

 

 

1. Situering & onderzoek 

 

Sinds de oprichting in 2015 krijgt de genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst 

zo nu en dan klachten over vrouwenzwemuurtjes overal in Vlaanderen en over 

andere exclusief aan vrouwen aangeboden goederen en diensten. In mei 2018 kwam 

een eerste keer een signaal van ontevredenheid binnen in de genderkamer naar 

aanleiding van een sportaanbod exclusief voorbehouden voor vrouwen in Kortrijk. 

Dit resulteerde in klachten van burgers in juli (dossier 2018-03270) en in augustus 

2018 (dossier 2018-05316). 

 

 

 

2. Verloop van het onderzoek 

 

In juni 2018 was er een eerste contact met de algemeen directeur van de Stad 

Kortrijk over de gehoorde verzuchtingen. Op 3 september schreef ik dat de eerste 

verzuchtingen intussen van een andere aard waren en nu ook daadwerkelijk 

klachten van bij ons bekende burgers waren geworden. Op 5 september ontving ik 

een antwoord van de algemeen directeur in zaak 2018-05316 en 2018-03270 over 

het vrouwenzwemmen en de vrouwensportactiviteiten in de fitnesscentra. Dat 

antwoord werd gestoffeerd door ook een antwoord toe te voegen dat eerder al werd 

verzonden naar de provinciegouverneur. Deze had een gelijkaardige klacht 

behandeld en deze ongegrond bevonden.  
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Ik plaatste deze klachten over het gescheiden sportaanbod in Kortrijk naast de 

klachten die we al kregen over andere sportfaciliteiten en zwembaden elders in 

Vlaanderen. Ik ondervroeg ook de Zweedse gelijkekansenombudsman over het 

oordeel dat in 2016 geveld werd in gelijkaardige zaken. 

 

 

3. Toetsingskader 

 

Artikel 17 ter en volgende van het ombudsdecreet (ingevoerd bij decreet van 

17 juli 2015) geven aan de Vlaamse Ombudsdienst de opdracht om discriminatie op 

grond van geslacht, genderidentiteit en –expressie te bestrijden en om gelijke 

kansen te bevorderen. De genderkamer, die hiertoe werd opgericht, kreeg als taak 

om met betrekking tot die beschermingsgrond toe te zien op de naleving van het 

Decreet Evenredige Arbeidsparticipatie van 2002 en het Vlaams 

Gelijkekansendecreet van 2008. 

 

 

4. Beoordeling 

 

A.   VROUWENUURTJES ELDERS 

 

Een exclusief sportaanbod voor vrouwen is geen uniek gegeven in Vlaanderen. Ook 

elders in Europa ontstaat geregeld controverse over vrouwenuurtjes in zwembaden 

of in andere sportfaciliteiten. In Nederland laaide de controverse bijvoorbeeld nog 

op in 2017 over een zwembad met gesegregeerde uren in Maassluis (X., “Zwembad 

past tekst aan na kritiek Wilders”, Algemeen Dagblad, 24 oktober 2017, 34). Eerder 

had het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens in 2010 en in 2016 al 

geoordeeld in twee gevallen waar het een uniseks-aanbod wel toelaatbaar achtte. De 

eerste maal ging het over een badhuis en was een centraal gegeven in de 

eindbeslissing het feit dat de bezoekers (gedeeltelijk) ontkleed waren voor sommige 

van de behandelingen (College Rechten van de Mens, 23 maart 2010, nr. 2010-49). 

In 2016 oordeelde het College over een fitness- en revalidatiecentrum in 

Amsterdam-Buitenveldert met vrouwenuurtjes in de sauna. De kern van die laatste 

beslissing was de aangetoonde nood van vrouwen met allerlei achtergronden 

(geloof, uiterlijk of ingrijpende operaties) om gescheiden gebruik te kunnen maken 

van de faciliteiten (College Rechten van de Mens, 18 juli 2016, nr.2016-81). In 

Zweden deed de gelijkheidsombudsman eind 2016 twee maal uitspraak over 

vrouwenzwemmen in zwembaden (GRA 2016/8 en GRA 2016/9, zie: 

https://bit.ly/2STf8A7). 
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Ook buiten de EU laait het debat zo nu en dan op. In Brooklyn, in New York City 

ontstond grote discussie over vrouwenzwemmen toen de stad eerst besliste het af 

te schaffen en het na een hevig debat opnieuw invoerde (zie E. ROSENBERG, 

“Gender-Segregated Swimming Cut Back at 2 Public Pools Near Brooklyn Hasidic 

Areas”, NY Times 6 juli 2016) en in de stad Casey in Australië werd in 2012 door het 

Victorian Civil and Administrative Tribunal nog expliciet een uitzondering toegekend 

voor vrouwenzwemmen. 

 

In België wordt voor het thema gewoonlijk gekeken naar rechtspraak uit 2014 (HvB 

Luik 4 november 2014, onuitg.) die een gescheiden aanbod in een fitnesscentrum 

aanvaardt, maar deze rechtspraak ligt onder vuur (J. VRIELINK en S. SOTTIAUX, 

"Fitness-segregatie dan toch geen discriminatie: separate but equal?", De 

Juristenkrant 2014, nr. 299, 3.). 

 

B. GELIJKHEID, MET UITZONDERINGEN 

 

Het systeem van gelijke kansen verbiedt principieel elke uitsluiting op grond van 

o.m. geslacht in hoe langer hoe meer domeinen, zoals arbeid (bv. richtlijn 

76/207/EEG van 1976) en later ook (publiek aangeboden) goederen en diensten 

(bv. Richtlijn 2004/113/EG). Deze richtlijnen zijn vertaald in federale (Genderwet 

2007) en Vlaamse instrumenten (Gelijkekansendecreet 2008).  

 

De algemene regel uit al die regelgeving van gelijke kansen, is dat mannen of 

vrouwen niet op die basis ongunstiger behandeld mogen worden, tenzij in een zeer 

beperkt aantal gevallen. Onvermijdelijk wordt de man die zich op het vrouwenuurtje 

aandient en die de deur wordt gewezen, ongunstiger behandeld. De stad Kortrijk 

maakt door het organiseren van een exclusief vrouwenaanbod dus zonder twijfel 

een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Dan rijst de vraag of de ongelijke 

behandeling op de een of de andere manier gerechtvaardigd kan worden. Zonder 

rechtvaardiging, is een ongelijke behandeling discriminatie en kan ze niet aanvaard 

worden (Art. 16+20 Gelijkekansendecreet, maar ook Art. 4 Richtlijn 2004/113/EG). 

 

Waar een ongelijke behandeling gerechtvaardigd wordt, ligt ruimte om te beslissen. 

Een gerechtvaardigd onderscheid is immers niet altijd een verplicht onderscheid. 

Het recht biedt ook in deze materie vooral ruimte aan de beleidsmakers om in die 

gevallen op andere gronden, zoals opportuniteit of ideologie, keuzes te maken. 
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C. DISCRIMINATIE VAN PERSONEEL?  

 

In de klacht werd melding gemaakt van twee domeinen waarin gediscrimineerd zou 

worden. Ten eerste had de klacht het over discriminatie van personeelsleden op 

basis van geslacht. Voor de aangeboden vrouwenuurtjes in het zwembad en in de 

sportcentra zouden gewoonlijk vrouwen worden ingezet. Het verbod op 

discriminatie op grond van geslacht kent de striktste toepassing in het domein van 

arbeid en tewerkstelling. Een uitzondering op het principe van de gelijke 

behandeling is er zo goed als onmogelijk (Richtlijn 2006/54). Uit het antwoord dat 

ik ontving, blijkt dat de stad Kortrijk ontkent dat ooit een dergelijk onderscheid 

gemaakt werd. Aangezien er geen concrete aanwijzingen zijn dat dit onderscheid 

toch gemaakt werd of wordt, hoeft dit niet verder onderzocht te worden. 

 

 

D. DISCRIMINATIE MET BETREKKING TOT GOEDEREN EN DIENSTEN? 

 

Ten tweede ging de klacht over het publieke aanbod van goederen en diensten: 

openingsuren in het zwembad en speciale vrouwensessies in de sportcentra. Het 

lijdt geen twijfel dat dit effectief gaat om een publiek aanbod dat wordt geafficheerd 

op de website en dus ook een ruim publiek bereikt 

(https://www.kortrijk.be/adressen/zwembad-mimosa en https://www.kortrijk.be/sportbrochures). 

 

a)  Rechtvaardiging ten aanzien van goederen en diensten 

 

Volgens het antidiscriminatierecht kan een goed of dienst verschillend aangeboden 

worden als het gaat om een goed of dienst exclusief of essentieel bestemd voor 

de leden van één geslacht, op voorwaarde dat de afwijking van het beginsel van 

gelijke behandeling proportioneel is (dus legitiem doel, passend en noodzakelijk).  

Om te beginnen is het niet geheel duidelijk of een zwembad of een sportfaciliteit 

gezien kan worden als een goed of dienst exclusief of essentieel bestemd voor de 

leden van één geslacht.  

 

Om voorts na te gaan of een gescheiden aanbod van goederen en diensten 

gerechtvaardigd kan worden, moet nagegaan worden of het de 

proportionaliteitstoets kan doorstaan. Daarbij is het van belang dat Kortrijk geen 

private speler is. Het is zeer verdedigbaar om van een overheid te verwachten dat 

deze zich meer profileert op gebied van de gelijkheid man-vrouw dan een 

privé-organisatie. De stad Kortrijk doet dit ook expliciet door bijvoorbeeld na de 

lokale verkiezingen van oktober 2018 een schepen voor diversiteit aan te stellen. 
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De proportionaliteit vereist dat er een legitiem doel is. De reden voor het anders 

behandelen van mannen en vrouwen is dus zeer van belang. De EU-richtlijn geeft 

een aantal voorbeelden waar aanvaard kan worden dat er een legitiem doel is 

(ov. 16 en Art. 4 richtlijn 2004/113) . Het gaat vooral om opvanghuizen voor 

personen van hetzelfde geslacht of om vrouwen- (of mannen-)bewegingen die 

beogen de gelijkheid te bevorderen. In dat lijstje staat ook gescheiden sport, maar 

allicht gaat dit eerder over sport in een of ander competitieverband dan over 

vrijetijdsbesteding. 

 

Het vergroten van sportparticipatie en bijgevolg het verbeteren van de 

volksgezondheid kan een aanvaardbare, legitieme reden zijn voor een ongelijke 

behandeling. Belangrijk is dat die doelgroep-uren dan een publiek aanboren dat 

anders niet zou sporten. De waarde van dit argument contrasteert met een aantal 

vaak gehoorde argumenten dat niet aanvaard kan worden. Zo is het beantwoorden 

van de zuivere wens van bijvoorbeeld vrouwen om nu eenmaal niet samen met 

mannen te moeten sporten, geen legitiem doel. Ook het historische argument houdt 

geen steek. Dat een praktijk nu eenmaal in het verleden zo gegroeid is, is absoluut 

niet aanvaardbaar, zo schreef ook de Zweedse gelijkheidsombudsman in 2016. 

Evenmin kunnen veiligheidsargumenten ingeroepen worden om mannen en vrouwen 

te scheiden. Waar een risico voor de veiligheid bestaat, moet ingegrepen worden, 

maar het scheiden van mannen en vrouwen is in beginsel nooit het juiste antwoord. 

Omdat de kledijnormen voor zwemmen verschillen van die in een fitnesscentrum of 

in een sportclub kan het antwoord op de vraag naar de legitimiteit van het doel of 

het verdere vervolg van de toets daar grondig verschillen. 

 

In de eerste plaats kwam het aanbod voor vrouwen in het zwembad online. De totale 

openingsuren van zwembad Mimosa bedragen 35 uur en 45 minuten per week. Er is 

elke donderdag tussen 14u15 en 16u00 vrouwenzwemmen, dus 1u en 45 minuten. 

Op maandag is er ook nog een uur voorbehouden voor 55+-ers, waarvan men zich 

allicht eveneens of zelfs meer kan afvragen waartoe het onderscheid echt dient. Het 

vrouwenzwemmen bedraagt in totaal 4,9 % van de wekelijkse (vrije) openingsuren 

van dat specifieke zwembad. In het totaal van alle door Kortrijk aangeboden 

openingsuren ligt het aanbod ‘ladyswim’ uiteraard lager. In andere zaken die me 

werden voorgelegd ging het voor dat specifieke zwembad gewoonlijk om ongeveer 

1 à 2 % van de openingsuren. Dat percentage heb ik destijds (bijvoorbeeld 

ombudsdossier 2015-04385) aanvaard onder de proportionaliteitstoets, ook 

rekening houdende met het feit dat er telkens een ander zwembad in de buurt was 

dat wel voor iedereen toegankelijk was op dat moment. 
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Het resterende sportaanbod -buiten het zwembad dus- kwam later dit najaar pas 

online. Zoals hierboven gesteld, is de situatie qua kledij in een zwembad anders dan 

die in een fitness- of sportclub. Dat maakt dat het antwoord op de vraag naar de 

toelaatbaarheid wel eens anders kan zijn. In dit aanbod is er een veel groter aantal 

gescheiden uren, in allerlei verschillende sporten, op allerlei verschillende plekken  

(o.m. zwembad Mimosa, RHIZO, SC Lange Munte, SC Lagae, SC Mimosa, 

SC Ter Biezen, WC De Zonnewijzer, BS Pius X, OC Aalbeke). Hier is het maar de vraag 

of dit aanbod de proportionaliteitstoets zou doorstaan. Het is dan ook niet 

eenvoudig te begrijpen, laat staan uit te leggen, dat een man niet zou mogen 

deelnemen aan grondgym, conditiegym, aerobics, zumba etc.  

 

b)   Positieve actie 

 

Echter, er bestaat nog een andere mogelijkheid om een gemaakt onderscheid te 

rechtvaardigen, te weten de positieve actie. Positieve actie wordt vaak gezien als 

minder wenselijk omdat het mannen en vrouwen tegenover elkaar plaatst en aan de 

ene groep andere of meer voordelen toekent dan aan de anderen. Die bezwaren 

worden opgevangen door de positieve actie slechts toe te laten wanneer cumulatief 

aan vier voorwaarden voldaan is.  

1. Er is een duidelijke ongelijkheid vastgesteld. 

2. Het onderscheid is gericht op het wegwerken van die ongelijkheid. 

3. Het onderscheid is tijdelijk van aard. 

4. Het onderscheid mag de rechten van anderen niet nodeloos inperken (de 

proportionaliteitstoets opnieuw). 

 

De verantwoording van de stad Kortrijk lijkt meer naar deze toets te verwijzen dan 

naar die algemenere toets over goederen en diensten. De acties zouden 

voortspruiten uit concrete studies die hebben aangetoond dat vrouwenparticipatie in 

sport veel te laag ligt. Het aanbod van de stad Kortrijk is er net op gericht om die 

ongelijkheid weg te werken. 

 

Wel is het in dit geval cruciaal dat het gescheiden aanbod tijdelijk is en verdwijnt op 

het moment dat de ongelijkheid ook weggewerkt is. Dit betekent niet dat het 

gescheiden aanbod alleen voor een uiterst korte termijn aanvaard kan worden, maar 

wel dat het gescheiden aanbod zeer regelmatig geëvalueerd wordt en aangepast 

wordt als er wijzigingen zijn in de mate waarin de ongelijkheid blijft bestaan of 

wijzigingen met betrekking tot de urgentie van het wegwerken ervan. De stad  
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Kortrijk schrijft inderdaad dat er tussentijds geëvalueerd wordt en dat op die basis 

besloten werd om op dit moment verder te gaan met het huidige aanbod. Dit neemt 

niet weg dat deze evaluatie in de toekomst herhaald moet worden en dat de acties 

uiteindelijk ook zullen verdwijnen. 

 

De vierde voorwaarde is de voorwaarde die zich misschien het meeste situeert in 

een appreciatie, in dit geval mijn appreciatie. Het is niet uitgesloten dat die 

appreciatie ooit door een rechter gemaakt moet worden wanneer iemand een 

procedure start op grond van het discriminatieverbod. Het aanbod dat Kortrijk doet, 

is zelfs in het kader van positieve actie duidelijk aan de ruime kant. Ik aanvaard op 

dit moment de uitleg daarvoor, maar in de toekomst hoop ik toch te kunnen 

vaststellen dat de acties succes hebben en zichzelf overbodig maken. 

 

 

E. DE VINGER AAN DE POLS 

 

Voor de beide mogelijke rechtvaardigingen van een onderscheid is het van belang 

om de vinger aan de pols te houden. Zo kan en moet nagegaan worden of met het 

gescheiden aanbod daadwerkelijk vrouwen bereikt worden die anders hun weg niet 

zouden vinden naar het bad of de sportfaciliteit. Want als dit niet het geval is, dan 

heeft het ook geen enkele zin om een gescheiden aanbod te onderhouden. Dan is 

de gelijkheid veel meer gediend met samen zwemmen en samen sporten. Laat dat 

nu net het basisbeginsel zijn waar we elke dag aan werken. 

 

Aangezien mijn collega, Vlaams Ombudsman Bart Weekers, sowieso nog tot 

maart 2021 ombudsman van Kortrijk is, zal zijn jaarverslag de komende jaren 

(Jaarverslag 2018, 2019, en 2020) verder mee toezien op verdere evoluties. 

Bart Weekers en ik zullen u dus telkens eind november-begin december contacteren 

voor verdere update. 

 

 

 

 

 

   Annelies D’Espallier, 

   Ombudsvrouw gender 

 

 

 

 

 

Bart Weekers, 

Vlaams Ombudsman 

 

Brussel, 16 november 2018 
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