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Hoe het begon 

• Complex landschap van GK-instellingen

• Federaal: IGVM, Unia

• Vlaams: Unia, Genderkamer (Vl. Omb.)

• Anderen met MR-bevoegden

• ombudslieden (federaal/Vlaams/…)

• Comité I en P

• Oprichting FIRM (interfederalisering?)

• …
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Hoe het verder ging

“De samenwerking met Unia stopt op het einde van de 

lopende samenwerkingsovereenkomst 

en wordt vervangen door een eigen Vlaams 

gelijkekansencentrum, dat werkt op basis van de anti-

discriminatiewetgeving en dat de opdrachten van Unia 

en de genderkamer van de Vlaamse ombudsdienst 

bundelt. 

Dit gelijkekansencentrum schakelt zich in in een 

interfederaal mensenrechtenmechanisme conform de 

principes van Parijs om een A-status te behalen.”

Regeerakkoord Vl. Reg. 2019-2024
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Oprichting Vlaams 

Mensenrechteninstituut (VMRI)

• Decreet 28 oktober 2022

• Publicatie Staatsblad 9 november 2022

• Voorbereiding tot 15 maart 2023

• Opstart 15 maart 2023

• Overname bevoegdheden + dossiers (Genderkamer + Vl. 

Unia)

• Personeelsplan 

• Aantal docs langs Vlaparl

Hold your horses: transitie tot sept. 2023

• Richting betere samenwerkingsverbanden tussen 

GK/MR-organen 

• no wrong door

• Belgische A-status VN? 
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VMRI tussen heel wat andere actoren

5



VMRI = onafhankelijke MR-instelling

• Rapporteert aan Vlaams Parlement

• Geen onderdeel van de Vlaamse Overheid

• Heeft eigen RvB

• Heeft ook mogelijkheden van onafh.instelling:

• Docs opvragen (ev. dwingende termijn)

• Bezoek ter plaatse

• Ruim blikveld, niet alleen over 

overheid(sinstellingen) 
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VMRI: antidiscriminatie én 

mensenrechten

• Antidiscriminatie

• Recht om niet gediscrimineerd te worden 

• Op grond van beschermde kenmerken 

(- taal)

• In Vlaamse aangelegenheden

• Klachten

• Mensenrechten 

• Breder terrein

• Minder sterk mandaat ( eerstelijnsbijstand, 

doorverwijzen)

• Vooral knipperlichtfunctie

• Meldingen

Studie –
onderzoek –

aanbevelingen 
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Methode: eerst bemiddelen

• Brede deur, lage drempel

• Geëngageerd bemiddelaar: gericht op naleving 

antidiscriminatierecht

• Meerzijdig partijdig

• Allerlei verschillende vormen
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Soms geschillenkamer: 

• Wanneer bemiddeling “niet tot een resultaat leidt of 

kan leiden”

• En met instemming van de klager

• Stukken overgemaakt indien akkoord van de 

indiener

• Geschillenkamer = gescheiden van de bemiddeling

• Niet bindende oordelen, wel gezaghebbend

• Publicatie van de oordelen

• Kan nuttig zijn in de rechtbank
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Wat verandert er voor u? 

• Vlaamse Ombudsdienst blijft: 

• 2
e

lijnsklachtenkanaal

-> doorverwijzen bij ontevredenheid 1
e

lijn

• Samensteller van het bemiddelingsboek

• Uw partner

• VMRI (post-transitie): 

• Niet noodz. 1
e
-2

e
lijnswerking

• Specifieke blik mensenrechten/antidiscriminatie

• Onderzoek, bemiddeling + geschillenkamer
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Dr. Annelies D’Espallier
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