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Aangekondigde evaluatie Unia - Stand van zaken
De leiding van het voormalige CGKR (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding) en diens opvolger Unia heeft zich er nooit aan gestoord dat zij in feite
ambtenaren zijn met een zekere plicht tot terughoudendheid en politieke neutraliteit.
Johan Leman, Jozef De Witte en Els Keytsman kwamen herhaaldelijk in de media met
controversiële standpunten. Naar aanleiding van enkele incidenten waarbij Unia opnieuw
in opspraak kwam, kondigde de minister in de pers een doorlichting van Unia aan.
Daarover ondervraagd door enkele collega’s en mezelf in de Commissie voor Wonen,
Armoedebeleid en Gelijke Kansen van 16 maart 2017, stelde de minister: “Daarom wil ik
het initiatief nemen om een evaluatie van Unia te doen.” De minister was duidelijk over
het doel van die evaluatie: “Ik wil van Unia een centrum maken dat staat voor gelijke
kansen voor iedereen in deze samenleving.”
Volgens de minister zou deze evaluatie worden toevertrouwd aan een “onafhankelijke
onderzoeksinstantie”. Ze gaf daarbij ook al enkele voorbeelden van vragen die aan bod
zouden komen: “Wat is de perceptie over Unia?”, “Vervult Unia haar rol als
sensibiliserende instantie op de meest effectieve manier?”, “Is er geen spanningsveld
tussen de sensibiliserende opdracht, die op gespannen voet kan staan met gekleurd
activisme, en een neutrale, objectieve klachtenbehandeling?” en “Vinden alle
doelgroepen voldoende hun weg richting Unia?”
We zijn nu ruim een half jaar verder. Graag had ik een stand van zaken gekregen met
betrekking tot deze aangekondigde evaluatie.
1. Werd er reeds een aanbestedingsprocedure gestart voor deze evaluatie? Indien niet,
waarom niet? Zo ja, wanneer? Welke onafhankelijke onderzoeksinstanties zijn
desgevallend aangeschreven? In welk budget is er voorzien voor dit onderzoek? Kan
de minister een volledige lijst van vragen bezorgen die gesteld werden/zullen
worden? Kan de minister een kopie bezorgen van het bestek?
2. Werd de opdracht reeds gegund? Indien niet, waarom niet? Zo ja, aan welke prijs,
wanneer en aan wie? Binnen welke termijn moet de evaluatie worden opgeleverd?
3. Zijn de federale regering en/of de andere
betrokken bij deze evaluatie? Waarom (niet)?
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4. Is de evaluatie desgevallend reeds opgeleverd? Zo ja, wanneer, wat zijn de
vaststellingen en welke initiatieven neemt de minister nu?
5. Wat zal er gebeuren met de resultaten van de evaluatie? Zal de minister de
resultaten ter bespreking voorleggen in het parlement?
6. Welke wettelijke initiatieven wil de minister desgevallend nemen om “van Unia een
centrum te maken dat staat voor gelijke kansen voor iedereen in deze samenleving”?

