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WOORD VOORAF

In het kader van het 'Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid van de Brusselaars', en-
gageerden de Brusselse Regering en de vertegenwoordigers van werkgevers- en
werknemersorganisaties zich ertoe gezamenlijk initiatieven te ontplooien die de on-
dertewerkstelling van de Brusselaars zouden tegengaan. Het volgende werd immers
vastgesteld:

'alle Brusselaars genieten ontegensprekelijk minder van de nieuwe banencreaties te
Brussel en de rest van het land dan de werknemers gevestigd in de andere twee
Gewesten' (Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid van de Brusselaars,
11.06.2002, p. 1).

Een eerste engagement dat de sociale partners op zich namen, was het aanmoedigen
van de verschillende beroepssectoren om Brusselse werkzoekenden aan te werven.
Daarbij legden ze nadruk op het verbieden van elke vorm van discriminatie, onder
meer met betrekking tot personen van allochtone  afkomst.

In de strijd tegen de discriminatie bij de aanwerving, beloofden de Brusselse Regering
en de sociale partners een gezamenlijke inspanning te leveren om door middel van
sensibiliseringscampagnes en opleidingen voor werkgevers 'een HRM-beleid met oog
voor diversiteit' te intensiveren. Verder werd ook beoogd om sensibiliseringscampag-
nes op te starten en opleidingen in te richten voor de werknemers en hun vertegen-
woordigers binnen de ondernemingen. De verschillende beroepssectoren zouden ten
slotte alle noodzakelijke maatregelen treffen om discriminatie binnen hun domein te
verbieden.

Met het oog op de aanwending van de passende instrumenten om deze doelstellingen
te verwezenlijken en op de meting van de vooruitgang op dit terrein, werd beslist een
aantal onderzoeken te laten uitvoeren. In eerste instantie moest worden onderzocht in
welke mate en op welke wijze discriminatie bij de aanwerving voorkwam op de Brusselse
arbeidsmarkt. Vervolgens zou een instrument moeten worden ontwikkeld dat het
mogelijk zou maken om op geregelde tijdstippen enerzijds de evolutie van
discriminatie bij de aanwerving te meten en anderzijds de effectiviteit van de in-
strumenten die werden ingezet in de strijd tegen discriminatie te evalueren (Sociaal
Pact voor de Werkgelegenheid van de Brusselaars, 11.06.2002, p. 6).

Via een openbare aanbesteding werd de opdracht voor de uitvoering van deze on-
derzoeken toevertrouwd aan een samenwerkingsverband tussen de onderzoeks-
groepen van de afdeling Arbeid en Organisatie (AAO) van het Departement Sociologie
van de Katholieke Universiteit Leuven onder leiding van Prof. Dr. Albert Martens en
het Centre de Sociologie du Travail, de l'Emploi et de la Formation (TEF) van de
Université Libre de Bruxelles onder leiding van Prof. Dr. Pierre Desmarez.
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Het volledige onderzoek bestaat uit vier luiken, die in de inleiding nader worden
toegelicht. Luik 1 en luik 2 werden uitgevoerd door het onderzoeksteam van de
K.U.Leuven en luik 3 en 4 werden verzorgd door het onderzoeksteam van de U.L.B. De
uitwerking van een instrument voor de opvolging van discriminatie gebeurde door de
beide onderzoeksteams gezamenlijk.

Bij deze willen we eveneens onze dank betuigen aan de leden van het begeleidings-
comité van het Territoriaal Pact voor de financiering en ondersteuning van deze studie:
Eddy Courthéoux, Luc Schingtienne, Mourad De Villers, Stéphane Thys, Isabelle Rauïs
en Patricia Vroman. Tevens gaat onze dank uit naar de diensten van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in bijzonder naar Chris Brijs, alsook naar Michel Vanderkam
van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding die belast
werd met de coördinatie van de analyse van deze gegevens en dit op aanvraag van de
toenmalige federale minister van Werkgelegenheid, Mevrouw Onckelinx. Hiervoor
danken wij ook Abbès Guenned die deze onderhandelingen in goede banen heeft
geleid.

We willen ook alle personen bedanken die tijd hebben willen vrijmaken om deel te
nemen aan het kwalitatieve onderzoek, zowel de werkzoekenden en de werknemers/-
neemsters als de leden van het Territoriaal Pact en de Brusselse veldwerkers die bij de
beroepsinschakeling betrokken zijn.

Ten slotte willen we ook Pina Meloni en Margot Van Baelen bedanken voor de zorg die
ze aan de lay-out van dit verslag hebben besteed.
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1. INLEIDING EN METHODOLOGISCHE DISCUSSIE

Personen van allochtone afkomst kunnen op de arbeidsmarkt het slachtoffer worden
van verschillende vormen van discriminatie: discriminatie bij de aanwerving, dis-
criminatie met betrekking tot het loon, bij de doorstroming, in de aard van de taken die
ze toebedeeld krijgen, in de valorisatie van het werk, bij het recht op deelname aan
opleidingen, bij ontslag enzovoort. Gezien de aanwerving echter de eerste stap is in
elke arbeidsrelatie, heeft discriminatie in dit stadium vaak de grootste gevolgen,
aangezien de persoon in kwestie verstoken blijft van de mogelijkheid om te werken.
Bovendien bestaat het risico dat door deze vorm van discriminatie een vicieuze cirkel
ontstaat, waaraan allochtonen zich moeilijk kunnen onttrekken. Bij de andere vormen
van discriminatie is het legitiem te veronderstellen dat de dagelijkse praktijk bepaalde
vooroordelen doet afnemen. Dit is niet het geval wanneer een persoon zelfs geen
toegang krijgt tot werk (Piguet, 2001: 2). Het voorliggende onderzoek spitst zich dan
ook toe op de discriminatie bij de aanwerving van jonge intreders op de Brusselse
arbeidsmarkt.

In wat volgt wordt eerst ingegaan op de verschillende benaderingen die in het verle-
den werden toegepast bij het onderzoek naar discriminatie bij de aanwerving. Daarna
wordt de eigen onderzoeksopzet besproken.

De moeilijkheid met discriminatie bij de aanwerving is dat het zelfs voor het slachtoffer
zelf een moeilijk bloot te leggen, laat staan te bewijzen, vorm van discriminatie betreft.
De redenen voor een afwijzing tijdens een sollicitatieprocedure worden immers zelden
meegedeeld. Dit blijkt ook uit de bevindingen van het Centrum voor Gelijke Kansen en
Racismebestrijding:

Opvallend voor 2003 in verband met racisme blijven de vele meldingen over
discriminatie op de arbeidsmarkt. Het Centrum stelde al sedert 2000 een jaarlijkse
stijging vast van deze vormen van discriminatie. Gerechtelijke vervolgingen
blijven helaas achterwege, vaak omwille van de problematische bewijslast van
artikel 2bis van de antiracismewet (Jaarverslag 2003, CGKR: 6).

In 2003 konden slechts 139 racismedossiers met betrekking tot de arbeidsmarkt worden
geopend. Slechts in twee gevallen besliste het Centrum gerechtelijke stappen te
ondernemen en een burgerlijke partijstelling in te dienen (jaarverslag 2003, CGKR: 9,
16).

In de antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 werd dan ook de mogelijkheid tot een
omkering van de bewijslast voorzien: artikel 19, §3 stelt dat de benadeelde bepaalde
feiten, zoals statistische gegevens of praktijktesten, mag aanvoeren die de rechter
kunnen doen vermoeden dat er sprake is van discriminatie. De bewijslast verschuift
dan naar de vermeende dader, die moet bewijzen dat hij niet heeft gediscrimineerd.
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Desondanks is er binnen de rechtspraak nog steeds een discussie aan de gang over
welke feiten als voldoende bewijs voor een vermoeden van discriminatie kunnen
worden aangemerkt en welke niet (zie Bijlage C, Jaarverslag 2003, CGKR: 30-31).

In eerder onderzoek naar discriminatie bij de aanwerving kunnen drie benaderingen
worden onderscheiden om discriminatie aan te tonen:

• de indirecte benadering door middel van statistische testen;

• de directe benadering, hetzij vanuit het oogpunt van de slachtoffers, hetzij op
basis van de publieke opinie of van overtuigingen van werkgevers;

• de benadering vanuit de effectieve praktijk.

In wat volgt worden de drie benaderingen kort besproken en wordt ingegaan op de
belangrijkste voor- en nadelen van elke benadering.

1.1. De indirecte benadering: statistische modellen

In de indirecte benadering wordt getracht discriminatie te meten aan de hand van
statistische modellen. Men gaat er daarbij van uit dat het verschil in werkloosheids-
graad of tewerkstellingsgraad dat niet door individuele kenmerken, onder andere het
opleidingsniveau, kan worden verklaard, gelijkstaat met discriminatie.

Het voordeel van een dergelijke methode is dat, indien de benodigde databestanden
bestaan, op relatief korte tijd zeer grote aantallen data kunnen worden verwerkt. Dit
maakt het ook mogelijk om vergelijkingen te maken tussen sectoren en regio's, ver-
schillende studieniveaus enzovoort. Tevens kunnen metingen doorheen de tijd worden
uitgevoerd en kunnen aldus evoluties in kaart worden gebracht.

Het nadeel van dit soort testen is echter dat, aangezien discriminatie wordt gemeten als
een residueel verschil (een verschil dat niet door de opgenomen variabelen kan
worden verklaard), de reikwijdte van discriminatie sterk afhankelijk wordt van het
aantal verklarende variabelen dat in het model wordt opgenomen en van de kwaliteit
van de beschikbare data (Piguet, 2001: 2-3).

Het belangrijkste onderzoek in België dat onder deze categorie valt, is dat van Karel
Neels en Reinhard Stoop: 'Social Mobility and Equal Opportunities: The Case of
Turkish and Moroccan Minorities in Belgium'. Voor dit onderzoek werd een beroep
gedaan op de Censusdata van 1991. Uit het onderzoek bleek dat Turkse mannen 21,4%
meer kans hebben dan Belgische mannen om werkloos te zijn, en dit wanneer de
variabelen leeftijd, studieniveau en woonplaats worden gecontroleerd. Marokkaanse
mannen hebben 23,4% meer kans om werkloos te zijn (Neels & Stoop, 1998: 9-11).

Jaco Dagevos voerde voor de 'Rapportage minderheden 2001' gelijkaardige testen uit
voor Nederland voor het jaar 1998. Ook hieruit blijken, gecontroleerd voor leeftijd en
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opleidingsniveau, grote verschillen tussen de kans om werkloos te zijn bij autochtonen
en bij allochtonen. Voor Turkse mannen bedroeg het verschil 14%. Voor Turkse
vrouwen lag dit percentage bij 13%. Voor Marokkaanse mannen en vrouwen lagen de
percentages hoger. Ze bedroegen namelijk respectievelijk 16% en 18% (Dagevos, 2001:
22-23).

1.2. De directe benadering: interviews of vragenlijsten

De benadering vanuit het oogpunt van het slachtoffer tracht het aandeel personen te
meten dat daadwerkelijk discriminatie onderging. Dit gebeurt door middel van in-
terviews of vragenlijsten die van potentiële slachtoffers worden afgenomen. Deze
methode is dus gebaseerd op de eigen subjectieve ervaringen. Daardoor kan een zeer
goed inzicht worden verkregen in hoe personen discriminatie beleven en welke me-
chanismen zij ontwikkelen om hiermee om te gaan.

Deze benadering heeft echter het belangrijke nadeel dat de antwoorden sterk worden
beïnvloed door de wijze waarop het slachtoffer zich verhoudt tot het fenomeen van
discriminatie: in bepaalde gevallen zal men ongemerkt slachtoffer zijn geworden van
discriminatie, terwijl men in andere gevallen vermoedelijk onterecht discriminatie naar
voren zal schuiven als het motief voor een afwijzing (Piguet, 2001: 3-4).

De benadering gebaseerd op de publieke opinie of op de overtuigingen van werkge-
vers tracht de neiging tot discriminerend gedrag te meten. Dit gebeurt opnieuw aan de
hand van interviews of vragenlijsten die ditmaal worden afgenomen bij werkgevers,
personeelsverantwoordelijken of het grote publiek.

Het belangrijkste nadeel van deze benadering is dat het verband tussen overtuigingen
en uiteindelijke gedragingen vaak zwak blijkt te zijn (Piguet, 2001: 4-5).

Ondanks de geneigdheid tot sociaal wenselijke antwoorden, blijkt uit Nederlands
onderzoek dat de neiging tot discriminerend gedrag vrij groot is. In 1995 onderzocht
Justus Veenman via een postenquête onder andere de aannamebereidheid van
personeelsfunctionarissen ten aanzien van allochtonen (Veenman, 1995). Uit dit
onderzoek blijkt dat 10% van de bevraagde personeelsfunctionarissen in de toekomst
geen allochtonen meer zou aanwerven. Vijfentwintig procent van de personeels-
functionarissen geeft aan enkel nog allochtonen van bepaalde herkomstgroepen aan te
werven. Spanjaarden en Surinamers genieten dan het vaakst de voorkeur (Veenman,
1995: 41).
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1.3. De benadering door middel van praktijktesten

Zoals uit de beschrijving van de vorige benaderingen blijkt, bieden zij de mogelijkheid
om vast te stellen dat discriminatie voorkomt. Over de schaal waarop discriminatie
voorkomt en hoe dit zich in de praktijk uit, kunnen op basis van de vorige methodes
echter geen geldige uitspraken worden gedaan. Met praktijktesten kan dit wel. In
tegenstelling tot wat het geval is bij het gebruik van statistische methoden, kunnen met
praktijktesten alle parameters die de sollicitatieprocedure beïnvloeden in theorie
constant worden gehouden (Piguet, 2001: 7). Bovendien kan discriminatie objectief
worden vastgesteld wanneer ze effectief plaatsvindt, wat niet het geval is met de
directe methoden op basis van interviews en vragenlijsten, waarbij men zich baseert op
meer subjectieve gegevens.

Bij praktijktesten laat men twee (of meer) acteurs voor dezelfde functie solliciteren.
Deze acteurs presenteren zich op identieke wijze en met een vergelijkbaar profiel.
Enkel de etnische afkomst is verschillend. Discriminatie wordt dan gemeten aan het
aantal keren dat de allochtone kandidaat nadeliger werd behandeld dan de autochtone
kandidaat.

Er bestaan drie soorten praktijktesten: met schriftelijke sollicitaties wordt nagegaan in
hoeveel procent van de gevallen de autochtone kandidaat in het eerste stadium van de
selectieprocedure een positief antwoord krijgt, terwijl de allochtone kandidaat een
negatief antwoord krijgt. Telefonische testen bouwen voort op een vergelijkbare
methodiek en met situatietesten, ten slotte, kunnen alle stadia van de sollicitatiepro-
cedure worden doorlopen.

Het nadeel van de eerste twee testen is dat slechts een minimumniveau aan discrimi-
natie wordt gemeten, aangezien kandidaten bijvoorbeeld wel beiden kunnen worden
uitgenodigd voor een gesprek, maar er in het volgende stadium alsnog discriminatie
kan optreden (Piguet, 2001: 5-7). Daartegenover staat dan weer dat bij de eerste twee
methodes, en vooral bij schriftelijke sollicitaties, de vergelijkbaarheid tussen de
kandidaten objectiever en beter kan worden gecontroleerd (Riach & Rich, 2002: 509).

Een onderzoek in België uit 1997 in opdracht van het Internationaal Arbeidsbureau
toonde via situatietesten substantiële niveaus van discriminatie aan: de netto-discri-
minatie bedroeg 39,2% in het Vlaamse Gewest, 27% in het Waalse Gewest en 34,1% in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Arrijn, e.a., 1997: 115). Een zeer recente Franse
studie op basis van schriftelijke testen bevestigde deze resultaten: een kandidaat van
Maghrebijnse afkomst bleek slechts 5% positieve reacties te krijgen op zijn CV,
tegenover 29% positieve reacties voor de autochtone kandidaat (Amadieu & ADIA,
05.2004).
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1.4. Het eigen onderzoeksopzet: een geïntegreerde benadering

Met de in de vorige alinea besproken methodes kan het eigenlijke proces van discri-
minatie echter niet worden onderzocht, evenmin als de mechanismen die door een
subtiel samenspel van factoren de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt ver-
zwakken en ondermijnen. De situatietest leent zich hiertoe nog het best, maar door te
werken met acteurs wordt er impliciet van uitgegaan dat er geen objectieve verschillen
kunnen bestaan tussen allochtone en autochtone werkzoekenden, bijvoorbeeld wat het
zoekgedrag of de opleiding betreft. Aangezien het steeds om voorgeselecteerde
functies en ingeoefende wijzen van solliciteren gaat, kan verder ook geen rekening
worden gehouden met het werkelijke zoekgedrag en met de mechanismen die
allochtone werkzoekenden ontwikkelen om met discriminatie om te gaan.

Een bijkomend nadeel van het werken met acteurs is dat de vergelijkbaarheid van twee
acteurs moeilijk op objectieve wijze aan te tonen is. Verder kunnen de acteurs ook
gemotiveerd zijn om discriminatie aan te tonen, of kunnen ze onvoldoende ge-
motiveerd overkomen bij de werkgever, aangezien ze de gesolliciteerde functie niet
werkelijk beogen.

Een tweede nadeel van de besproken methodes is dat ze geen of weinig aandacht be-
steden aan de verschillende actoren die het fenomeen van discriminatie kunnen beïn-
vloeden: de werkzoekenden zelf, maar ook de werkgevers, de vakbonden, de overheid,
de organisaties die instaan voor opleiding en bemiddeling, enzovoort.

Om tegemoet te komen aan de genoemde lacunes, werd voor voorliggend onderzoek
gekozen voor een geïntegreerde onderzoeksopzet, bestaande uit vier luiken. Elk luik bena-
dert het fenomeen van etnische discriminatie bij de aanwerving vanuit een andere in-
valshoek.

In luik 1 wordt, door middel van statistische analyse, de positie van vreemdelingen en
genaturaliseerde Belgen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bepaald. Daardoor kunnen de gevolgen van discriminatie bij de aanwerving in kaart
worden gebracht. Hiervoor werd het databestand van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid1 gebruikt.

Binnen luik 2 wordt getracht zicht te krijgen op de mate en de frequentie waarin dis-
criminatie bij de aanwerving voorkomt en op de mechanismen die in werking treden
bij de werkzoekenden wanneer zij met discriminatie worden geconfronteerd. Daarbij
worden gegevens verzameld via een groot aantal situatietesten. In plaats van met
acteurs, wordt echter met personen gewerkt die daadwerkelijk werkzoekend zijn. Die
personen werden uit de bestanden van de BGDA geselecteerd.

                                                     
1 De inhoud van het datbestand zal gepreciseerd worden in deel 1.
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Voor luik 3 wordt nagegaan welke gevolgen de etnische discriminatie op lange termijn
heeft en welke strategieën allochtonen ontwikkelen om hiermee om of hiertegen in te
gaan. Hiervoor wordt opnieuw contact genomen met een selectie van kandidaten, die
tussen 1991 en 1993 deelnamen aan een grootschalig onderzoek naar de sociaal-
professionele inschakeling van pas afgestudeerden. Van die personen wordt een
uitgebreid diepte-interview afgenomen, waarbij onder meer hun professionele carrière
wordt gereconstrueerd en hun ervaringen worden bevraagd.

Luik 4, ten slotte, betreft een kwalitatieve analyse van de mening en inzichten van de
sociale partners. Door middel van interviews wordt een beeld verkregen van hun visie
op discriminatie en van de middelen om discriminatie tegen te gaan.
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2. DE ALLOCHTONE BEVOLKING EN DE BEVOLKING VAN
ALLOCHTONE AFKOMST IN BRUSSEL

2.1. Verdeling van de bevolking naar nationaliteit en geslacht

De verdeling naar nationaliteit van de Brusselse bevolking wordt in Tabel 1 slechts ter
informatie gegeven, aangezien de talrijke naturalisaties die in de laatste vijftien jaar
zijn gebeurd, in het bijzonder van staatsburgers van Marokkaanse en Turkse na-
tionaliteit, het aantal vreemdelingen in Brussel heeft doen dalen (cf. infra).

Tabel 1: Bevolking naar nationaliteit en geslacht – Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
op 1 januari 2003

Nationaliteit Totaal
% Brusselse
bevolking

M % V %

België 731.772 73,76 345.322 47,18% 386.450 52,82%

EU-buitenlanders 149.973 15,12 73.728 49,16% 76.245 50,84%

Niet-EU-buitenlanders 110.296 11,12 57.642 53,27% 52.654 47,73%

Totaal 992.041 100,00 476.692 48,05 515.349 51,95

Turkije 12.126 1,22 6.091 50,23 6.035 49,77%

Marokko 43.253 4,36 24.430 56,48 19.823 45,84%

Algerije 2.039 0,21 1.195 58,61 844 41,40%

Tunesië 1.371 0,14 841 61,34 530 38,66%

DR Kongo 7.178 0,72 3.584 49,93 3.594 50,17%

Zuid-Afrika 142 0,01 65 45,77 77 54,23%

Angola 397 0,04 216 54,41 181 45,60%

Burundi 255 0,03 116 45,49 139 54,51%

Kameroen 1.146 0,12 613 53,49 533 46,51%

Ivoorkust 317 0,03 179 56,47 138 43,54%

Ghana 572 0,06 315 55,07 257 54,94%

Mauritius 188 0,02 81 43,09 107 56,92%

Nigeria 481 0,05 308 64,03 173 35,97%

Rwanda 338 0,03 162 47,93 176 52,08%

Senegal 398 0,04 252 63,32 146 36,69%

Rest van de wereld 40.095 4,04 20.194 50,37 19.901 49,63

Bron: NIS, 1-1-2003. EU-buitenlanders, exclusief Malta (gegevens niet beschikbaar) en België
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Wat de verdeling naar geslacht betreft, telt de allochtone bevolking globaal gezien
meer mannen dan vrouwen. Dit geldt in het bijzonder voor de allochtone bevolking
van buiten de EU. In de Belgische bevolking en in de totale Brusselse bevolking ligt het
aantal vrouwen net hoger dan het aantal mannen. Dit verschil is significant in de
bevolkingsgroepen afkomstig uit de Maghreb en Zwart-Afrika (met uitzondering van
Kongo, Rwanda en Burundi), terwijl de verdeling voor de Turken meer evenwichtig is.

2.2. Verdeling van de bevolking naar nationaliteit en leeftijdsgroep

De verdeling van de bevolking naar leeftijdsgroep toont aan dat er een oververtegen-
woordiging is van personen onder de 18 jaar bij mensen afkomstig uit Kongo, Rwanda,
Burundi en Angola.

Tabel 2: Bevolking naar nationaliteit en leeftijdsgroep – Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, op 1 januari 2003

Nationaliteit Totaal < 18 jaar % 18-64 jaar %
65 jaar

en +
%

België 731.772 169.183 23,12 425.126 58,10 137.463 18,78

EU-buitenlanders 149.973 22.353 14,90 114.083 76,07 13.537 9,03

Niet-EU-
buitenlanders

110.296 20.554 18,64 83.476 75,68 6.266 5,68

Totaal 992.041 212.090 21,38 622.685 62,77 157.266 15,85

Turkije 12.126 2.179 17,97 9.061 74,72 886 7,31

Marokko 43.253 7.520 17,39 32.432 74,98 3.301 7,63

Algerije 2.039 307 15,06 1.532 75,13 200 9,81

Tunesië 1.371 176 12,84 1.150 83,88 45 3,28

DR Kongo 7.178 1.694 23,60 5.354 74,59 130 1,81

Zuid-Afrika 142 17 11,97 125 88,03 0 0,00

Angola 397 139 35,01 252 63,48 6 1,51

Burundi 255 60 23,53 194 76,08 1 0,39

Kameroen 1.146 177 15,45 964 84,12 5 0,44

Ivoorkust 317 46 14,51 269 84,86 2 0,63

Ghana 572 115 20,10 457 79,90 0 0,00

Mauritius 188 7 3,72 175 93,09 6 3,19

Nigeria 481 90 18,71 389 80,87 2 0,42

Rwanda 338 89 26,33 238 70,41 11 3,25

Senegal 398 59 14,82 338 84,92 1 0,25

Rest van de wereld 40.095 7.879 19,65 30.546 76,18 1.670 4,17

Bron: NIS, 1-1-2003. EU-buitenlanders, exclusief Malta (gegevens niet beschikbaar) en België
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Bovendien is het aandeel personen in de categorie tussen 18 en 64 jaar (bevolking op
beroepsactieve leeftijd) globaal hoger onder de allochtonen (EU en NEU) dan in de
Belgische bevolking. Dit is voornamelijk het geval voor de landen van Zwart-Afrika (in
iets mindere mate voor Kongo, Rwanda en Burundi, waarvoor het percentage
niettemin hoger ligt dan voor de Belgische bevolking). Het aandeel mensen in de
categorie boven de 65 jaar ligt bij de EU- en NEU-vreemdelingen aanzienlijk veel lager
dan bij de Belgische Brusselaars.

2.3. De naturalisaties in Brussel

Sinds de invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit in 1984 werden in
België al meer dan 500.000 vreemdelingen genaturaliseerd. De opeenvolgende wijzi-
gingen van het Wetboek met het oog op het vergemakkelijken van de toegang tot de
Belgische nationaliteit hebben talrijke Marokkaanse en Turkse onderdanen in de
mogelijkheid gesteld zich te laten naturaliseren. Een van de fundamentele motivaties
van de naturalisatie bestaat er precies in discriminatie bij de aanwerving op basis van
de nationaliteit te vermijden, al getuigen de genaturaliseerde personen dat die natio-
naliteit op het terrein niet echt veel verandert voor de toegang tot de tewerkstelling.

Tabel 3: Totaal van de nationaliteitswijzigingen in België en in het Brussels Gewest
tussen 1990 en 2001

Groep van nationaliteiten België % Brussel %

EU 69.220 18,76 7.022 5,61

Andere Europese landen 16.753 4,54 4.798 3,83

Turkije 75.067 20,35 16.422 13,11

Europa 161.040 43,65 28.242 22,55

Noord-Afrika 135.815 36,81 68.810 54,94

Andere Afrikaanse landen 18.680 5,06 7.723 6,17

Afrika 154.495 41,87 76.533 61,11

Azië 17.106 4,64 5.129 4,10

Amerika 5.191 1,41 1.631 1,30

Australië 58 0,02 21 0,02

Vluchtelingen 28.967 7,85 13.251 10,58

Statenlozen 295 0,08 61 0,05

Onbepaald 1.805 0,49 371 0,30

Totaal 53.422 14,48 20.464 16,34

Algemeen totaal 368.957 100,00 125.239 100,00

Bron: NIS, Berekening: Brussels Observatorium van de arbeidsmarkt
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In het hele land zijn tussen 1984 en 2001 niet minder dan 131.700 Marokkanen en
79.440 Turken Belg geworden, wat 54% van het totale aantal naturalisaties vertegen-
woordigt gedurende de beschouwde periode. Onder de bevolking van Marokkaanse
afkomst is het aandeel genaturaliseerden (60%) op dit ogenblik hoger dan het aantal
personen dat de Marokkaanse nationaliteit heeft behouden. Van de staatsburgers af-
komstig uit de DR Kongo werden er 11.703 genaturaliseerd, ofwel 3,2% van het totale
aantal naturalisaties in 15 jaar.

In Brussel vertegenwoordigen de naturalisaties één derde (33,9%) van het totale aantal
naturalisaties in België. Een meerderheid daarvan (94,4%) heeft betrekking op
staatsburgers van landen buiten de EU. De naturalisaties van staatsburgers afkomstig
uit Afrikaanse landen vertegenwoordigen 61,1% (De Villers, 2003).
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3. DE BRUSSELSE ARBEIDSMARKT

Door middel van een beknopte schets van de Brusselse arbeidsmarkt wordt getracht
inzicht te verschaffen in de specifieke kenmerken ervan. Tegen die achtergrond moeten
immers de verdere bevindingen uit dit onderzoeksrapport worden begrepen.

Eerst wordt de interne werkgelegenheid beschreven. Vervolgens wordt een analyse
gemaakt van de beroepsbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt
dieper ingegaan op de werkloze beroepsbevolking.

3.1. Werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De interne werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (schematisch
overzicht in Figuur 1) is het geheel van arbeidsplaatsen in het Gewest, ongeacht het feit
of deze al dan niet door inwoners van dit Gewest worden ingevuld. Opvallend is het
grote aandeel arbeidsplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat wordt
ingenomen door Waalse en Vlaamse pendelaars (55,4%) (BOAK, 2003: 5).

De onderstaaande figuur geeft een schematisch overzicht van de situatie.

Figuur 1: De Brusselse interne werkgelegenheid in 2001

Arbeidsplaatsen in 
het BHG : 653 000

Waalse 
pendelaars:

127 000 (19,4%)

Brusselaars tewerkgesteld 
in het BHG : 

291 000 (44,6%)

Vlaamse 
pendelaars:

235 000  (36%)

Interne werkgelegenheid

Bron: Brussels Observatorium van de Arbeidsmarkt en Kwalificaties, 2003: 5

In wat volgt wordt de zelfstandige arbeid buiten beschouwing gelaten. De beschrijving
van de interne werkgelegenheid blijft dus beperkt tot de bezoldigde arbeid (599.193
arbeidsplaatsen in totaal).

Tussen 1997 en 2001 is het aantal banen in de privésector sterk toegenomen, terwijl het
aantal banen in de openbare sector lichtjes afnam. In 2001 bestond de bezoldigde
werkgelegenheid in Brussel voor 63% uit betrekkingen in de privésector. Dit percen-
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tage ligt iets hoger dan in Wallonië (62%), maar beduidend lager dan in Vlaanderen
(75,5%) (BOAK, 2003: 6-7).

De secundaire sector vertegenwoordigt in Brussel slechts 11% van de arbeid in loon-
dienst, tegenover 29% en 24% in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië. De tertiaire
sector vertegenwoordigt dan weer bijna 88,9%. De openbare sector, de diensten aan
bedrijven, de handel en de financiële instellingen vertegenwoordigen samen 54% van
de werkgelegenheid in het Brussels Gewest. In Vlaanderen en Wallonië bedraagt dit
percentage slechts 35%.

Tussen 1997 en 2001 waren vooral de sectoren 'diensten aan bedrijven',
'gezondheidszorg en sociale dienstverlening', 'vervoer en communicatie', 'gemeen-
schapsvoorzieningen' en 'hotels en restaurants' groeisectoren (BOAK, 2003: 7-9).

3.2. De Brusselse beroepsbevolking

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gekenmerkt door een bijzonder lage
werkzaamheidsgraad. In 2002 was slechts 54,5% van de Brusselaars op beroepsactieve
leeftijd effectief tewerkgesteld. Dit percentage ligt lager dan de Belgische werk-
zaamheidsgraad (59,9%), die op zijn beurt onder de gemiddelde werkzaamheidsgraad
van de EU-lidstaten ligt (BOAK, 2003: 45-46).

De werkzaamheidsgraad ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tweemaal hoger
voor de hooggeschoolden dan voor de laaggeschoolden. Toch blijkt de werkzaam-
heidsgraad, ongeacht het studieniveau, lager in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
dan in de andere Gewesten (BOAK, 2003: 46-47).

In 2002 bedroeg de werkloosheidsgraad 14,7%2. Dit percentage ligt bijna dubbel zo
hoog als de Europese werkloosheidsgraad (7,7%), terwijl de Belgische werkloos-
heidsgraad (7,3%) net onder de Europese ligt (BOAK, 2003: 48-49, 67).

De Brusselse arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een zeer groot aantal laagge-
schoolde werkzoekenden. Ongeveer 65% van de niet-werkende werkzoekenden heeft
een diploma lager dan het hoger secundair onderwijs. Verder is ook het aandeel
langdurig werklozen (meer dan een jaar werkloos) zeer groot (60%). Jongeren lopen
een zeer groot risico op werkloosheid: de werkloosheidsgraad bij de jongeren bedraagt
33%. Een belangrijk deel van de werkzoekenden, ten slotte, heeft een vreemde
nationaliteit (30% NEU en 11% EU) (BOAK, 2003: 70, 150-151).

                                                     
2 Dit percentage werd berekend volgens de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau. Volgens

deze definitie is een persoon werkloos indien hij of zij gelijktijdig voldoet aan drie voorwaarden:
zonder werk zijn, actief op zoek zijn naar werk en binnen de twee weken beschikbaar zijn voor de
arbeidsmarkt.
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4. LUIK 1: KWANTITATIEVE ANALYSE VAN DE ARBEIDSMARKT
IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

4.1. Inleiding

In dit eerste luik van het onderzoek wordt een zeer beknopt overzicht gegeven van de
grondige analyse van de werkgelegenheidssituatie in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest op basis van gegevens van juni 2001. Voor de volledige studie van dit deel
verwijzen we naar het eindrapport dat op CD-rom beschikbaar is.

Voor de analyse hebben we gebruik gemaakt van gegevens van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Plaatselijke en
Provinciale Overheidsdiensten (RSZPPO) en de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling
(RVA). De gegevens van die diensten werden gekoppeld aan het Rijksregister. Het
Rijksregister dient hierbij betrokken te worden, aangezien de historiek van nati-
onaliteit, die noodzakelijk is om de zogenaamde 'nieuwe' Belgen in de databanken van
de Sociale Zekerheid terug te vinden, enkel gedetailleerd beschikbaar is in het
Rijksregister. De dataverzameling werd door de Kruispuntbank Sociale Zekerheid
Arbeidsmarkt (KSZ) uitgevoerd.

De gegevens hebben betrekking op:

(1) Alle vreemdelingen die op 30 juni 2001 een nomenclatuurcode 10, 20, 30 of 40
hadden en tussen 18 en 55 jaar oud waren.3 Een vreemdeling is een persoon die
de Belgische nationaliteit niet bezit.

(2) Alle allochtone Belgen uit een 50%-steekproef van de groep van personen die
op 30 juni 2001 een nomenclatuurcode 10, 20, 30 of 40 hadden en tussen 18 en
55 jaar oud waren, onderverdeeld volgens regio, geslacht en leeftijd. Een al-
lochtone Belg of een 'nieuwe' Belg is een persoon die de Belgische nationaliteit
bezit, maar voordien een andere nationaliteit had.

(3) Een steekproef van 2.000 autochtone Belgen die op 30 juni 2001 een nomen-
clatuurcode 10, 20, 30 of 40 hadden en tussen 18 en 55 jaar oud waren, per ar-
rondissement onderverdeeld volgens geslacht, leeftijd en nomenclatuur. Een
autochtone Belg is een persoon die de Belgische nationaliteit bezit en voordien
nooit een andere nationaliteit heeft gehad.

De volgende variabelen waren beschikbaar en omvatten de data:

• Persoonlijke variabelen (leeftijd, geslacht, nationaliteit en herkomst)

                                                     
3 Nomenclatuurcode 10 = werkend in loondienst, 20 = werkzoekend met tussenkomst van de RVA,

30 = niet beroepsactief en 40 = onbekend.
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• De positie op de arbeidsmarkt (nomenclatuurcode: werkenden-werklozen)

• Loon, sector en arbeidsstatuut, grootte en statuut van de onderneming

• Opleiding, duur van de werkloosheid, eerste inschrijving van de werklozen bij
de RVA

Binnen dit onderzoeksluik wordt zodoende een summier beeld geschetst van de sta-
tistische verdeling van verschillende bevolkingscategorieën: de concrete positie van
vreemdelingen en nieuwe Belgen op de Brusselse arbeidsmarkt in 2001. Op basis van
die gegevens zullen de over- en ondervertegenwoordiging van deze categorieën in
bepaalde sectoren, statuten, loongroepen enz. duidelijk worden.

In voorgaande onderzoeken werd op basis van gegevens van juni 1997 een soortgelijke
analyse gemaakt voor loontrekkenden en werklozen in Brussel en in de belangrijkste
Vlaamse arrondissementen (Verhoeven, 2000). Op basis hiervan kunnen we reeds een
aantal verwachtingen of hypothesen vooropstellen. Verhoeven ondersteunt de
etnostratificatiehypothese, die stelt dat (1) de arbeidsmarkt kan worden onderverdeeld
in verschillende hiërarchische segmenten of strata en (2) allochtonen en vreemdelingen
geconcentreerd zijn in het laagste segment. Binnen de onderzoekspopulatie konden
duidelijke strata worden onderscheiden:

• Het eerste stratum: de autochtonen en de mensen afkomstig van de buurlan-
den.

• Het tweede stratum: allochtone Belgen (geen onderverdeling), mensen af-
komstig van de restcategorie, Italianen en Zuid-Europeanen.

• Het derde stratum: Marokkanen en Turken.

De conclusie was dat sommige groepen vreemdelingen een specifieke, inferieure po-
sitie op de arbeidsmarkt innamen: een oververtegenwoordiging in de werkloosheid en
een ondervertegenwoordiging op de loontrekkende arbeidsmarkt, een sterkere
concentratie in bepaalde sectoren (secundaire arbeidsmarkt) en statuten en lagere
gemiddelde lonen. De groep allochtone Belgen werd – wegens het feit dat hun her-
komst niet gekend was – in zijn geheel bekeken en bevond zich in het middelste stra-
tum.

In het kader van dit onderzoek wordt voor het eerst de herkomst van de 'nieuwe'
Belgen (= allochtone Belgen) opgenomen, zodat ook kan worden nagegaan of gena-
turaliseerde personen van bepaalde herkomstgroepen andere arbeidsmarkttrajecten
ontwikkelen en andere arbeidsmarktposities bekleden. Meer concreet willen we een
antwoord bieden op de volgende vragen:

(1) Welke zijn de belangrijkste kenmerken (geslacht, leeftijd, herkomst) van het
arbeidsaanbod van 'nieuwe' Belgen en vreemdelingen?

(2) Hoe verhouden de loontrekkenden zich tot de werklozen?

(3) In welke sectoren (NACE-code) zijn de nieuwe Belgen en vreemdelingen te-
werkgesteld?
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(4) Welke zijn de kenmerken van de tewerkstellingsregeling (statuut en bezoldi-
ging)?

(5) Welke zijn de kenmerken van de werklozen? De belangrijkste indicatoren
hiervan zijn het opleidingsniveau en de duur van de werkloosheid.

De centrale onderzoeksvraag luidt: in welke mate verschillen de kenmerken van
'nieuwe' Belgen, vreemdelingen en autochtone Belgen en van de verschillende groepen
van allochtone Belgen en vreemdelingen (mannen/vrouwen, jongeren/ouderen, EU-
onderdanen/geen EU-onderdanen,...) van elkaar? Zijn er binnen een groep van
herkomst wezenlijke verschillen tussen de allochtone Belgen en de vreemdelingen of
hebben nieuwe Belgen een betere positie dan personen met een vreemde nationaliteit?

In een eerste paragraaf worden de demografische gegevens (verdeling naar etnische
herkomst, geslacht en leeftijd) van de onderzoekspopulatie in kaart gebracht. In een
volgende paragraaf wordt de arbeidssituatie naar etnische herkomst behandeld
(loontrekkenden versus werklozen). Een derde paragraaf beschrijft de arbeidsmarkt-
positie van de loontrekkende respondenten en gaat na in welke sectoren de verschil-
lende herkomstgroepen tewerkgesteld zijn. In een vierde paragraaf worden de ver-
deling volgens statuut (arbeider, bediende of ambtenaar) en de bezoldiging van de
loontrekkenden besproken en in een laatste paragraaf wordt de positie van de
werklozen van naderbij bekeken. Aan de hand van de duur van de werkloosheid en
van het opleidingsniveau wordt nagegaan of er wezenlijke verschillen bestaan tussen
de herkomstgroepen en de autochtone Belgen.

4.2. Demografische gegevens over de onderzoekspopulatie

In totaal werden 84.180 personen in het onderzoek opgenomen. Dit aantal omvat drie
categorieën (a) Belgen, (b) 'nieuwe' Belgen – met andere woorden vreemdelingen die
intussen de Belgische nationaliteit hebben verworven en die wij hier gemakshalve
'allochtone Belgen' noemen – en (c) vreemdelingen. Tabel 4 geeft een overzicht van de
etnische herkomst van deze mensen. De deelpopulaties andere Aziaten, andere
Afrikanen, andere Europeanen, andere Oost-Europeanen, andere en onbepaalde
worden in wat volgt samengevoegd tot een restcategorie en dus niet apart behandeld.
(Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het volledige eindrapport op CD-
rom).

Terwijl in de populatie 'allochtone Belgen' de Marokkaanse Belgen domineren, gevolgd
door Belgen van Turkse en van andere Afrikaanse afkomst, staan bij de vreemdelingen
de Zuid-Europeanen en de personen uit de buurlanden bovenaan.

Marokkanen en Turken zijn gemiddeld jonger dan de andere herkomstgroepen en ook
het aandeel mannen ligt in die groepen gemiddeld hoger. Deze tendens is echter meer
uitgesproken bij de niet-genaturaliseerde Marokkanen en Turken dan bij de Belgische
Marokkanen en Turken.
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Tabel 4: Verdeling van de steekproef volgens nationale herkomst ‒ Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, juni 2001

Herkomst
Steekproef-
populatie

Totale actieve
populatie

% totale actieve
populatie

Totaal 272.025 100

België - 2.230 166.113 61,07

Allochtone Belgen 10.399 20.798 7,65
Marokko

Vreemdelingen 11.495 11.495 4,23

Allochtone Belgen 3.177 6.354 2,34
Turkije

Vreemdelingen 4.206 4.206 1,55

Allochtone Belgen 1.003 2.006 0,74
Italië

Vreemdelingen 9.504 9.504 3,49

Allochtone Belgen 1.355 2.710 1,00
Buurlanden

Vreemdelingen 11.862 11.862 4,36

Allochtone Belgen 869 1.738 0,64
Zuid-Europeanen

Vreemdelingen 13.504 13.504 4,96

Allochtone Belgen 2.680 5.360 1,97
Andere Afrikanen

Vreemdelingen 2.682 2.682 0,99

Allochtone Belgen 1.541 3.082 1,13
Andere Aziaten

Vreemdelingen 1.227 1.227 0,45

Allochtone Belgen 167 334 0,12
Andere Europeanen

Vreemdelingen 955 955 0,35

Allochtone Belgen 1.344 2.688 0,99Andere Oost-
Europeanen Vreemdelingen 1.389 1.389 0,51

Allochtone Belgen 514 1.028 0,37
Andere

Vreemdelingen 1.035 1.035 0,38

Allochtone Belgen 913 1.826 0,67
Onbepaalde

Vreemdelingen 129 129 0,05

Allochtone Belgen 23.962 47.924 17,61
Totaal

Vreemdelingen 57.988 57.988 21,32

Bron: Kruispuntbank Sociale Zekerheid Arbeidsmarkt (Datawarehouse, eigen bewerkingen
Departement Sociologie K.U.Leuven)
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4.3. Arbeidssituatie naar etnische herkomst

We stellen vast dat de arbeidssituatie van de Marokkaanse, Turkse en andere Afri-
kaanse deelpopulaties enigszins verschilt van die van de overige herkomstgroepen.4

Het aandeel loontrekkenden in deze groepen is aanzienlijk kleiner en vooral in de
jongere leeftijdsklassen geconcentreerd.

Tabel 5: Overzicht van de arbeidssituatie van de onderzoekspopulatie per herkomst-
groep ‒ Brussels Hoofdstedelijk Gewest, juni 2001

Herkomst
N

%
loontrekk.

%
werkloos

%
beide

%
andere

%
onbep.

België - 2.230 68 15 2 8 6

A* 10.399 52 29 3 11 4
Marokko

V** 11.495 43 29 2 12 14

A 3.177 44 35 3 14 4
Turkije

V 4.206 39 35 2 13 11

A 1.003 75 11 3 6 5
Italië

V 9.504 63 21 3 7 6

A 1.355 75 13 2 4 6
Buurlanden V 11.862 64 15 2 6 13

A 869 77 11 2 5 4
Zuid-Europeanen

V 13.504 67 7 2 7 8

A 2.680 52 18 3 13 11
Andere Afrikanen

V 2.682 42 13 1 17 27

A 4.479 64 18 2 7 9
Restcategorie

V 4.735 39 10 1 9 21

Bron: Kruispuntbank Sociale Zekerheid Arbeidsmarkt (Datawarehouse, eigen bewerkingen
Departement Sociologie K.U.Leuven). * A = Allochtone Belg; ** V = Vreemdeling

Ook de verhouding werkenden/werklozen ligt opmerkelijk lager en is bij vrouwen en
ouderen frequent kleiner dan 1. Marokkaanse en Turkse loontrekkenden zijn ge-
middeld jonger en er is in sprake van een grote ondervertegenwoordiging van vrouwen
op de arbeidsmarkt. De vreemdelingen zijn in grotere mate dan de allochtone Belgen
ondervertegenwoordigd op de loontrekkende arbeidsmarkt.

De arbeidssituatie van mensen afkomstig uit Zuid-Europa, de buurlanden en Italië
komt relatief goed overeen met de situatie van de autochtone Belgen. Deze groepen

                                                     
4 De bevindingen voor de deelpopulatie 'andere Afrikanen' worden vertekend doordat een groot

aandeel Afrikanen geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering en bijgevolg niet bij de RVA is
ingeschreven. Deze mensen zijn niet in de onderzoekspopulatie opgenomen, waardoor de resultaten
voor deze groep met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.
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worden gekenmerkt door een grote concentratie loontrekkenden in de middelste
leeftijdsgroepen en een kleiner aandeel werklozen.

4.4. In welke sectoren werken ze (niet)?

Globaal genomen zijn de tertiaire en quartaire sectoren de belangrijkste tewerkstel-
lingssectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien we de demografische
variabelen leeftijd en geslacht in aanmerking nemen, zien we dat er in de quartaire
sector relatief meer vrouwen en oudere loontrekkenden tewerkgesteld zijn en dat de
tertiaire sector aantrekkelijker is voor jongere werkenden. De secundaire sector is meer
in trek bij mannen en wint aan belang naarmate de leeftijd toeneemt. In de primaire
sector, ten slotte, zijn vaker mannen en jonge loontrekkenden actief.

Bepaalde sectoren worden gekenmerkt door een sterke concentratie van bepaalde
etnische herkomstgroepen en de belangrijkste tewerkstellingssectoren verschillen ook
naargelang van de nationaliteit en/of de herkomst. De theorie van de etnostratificatie
van de arbeidsmarkt, die stelt dat etnische minderheden in een maatschappij
voornamelijk wegens hun etnische afkomst meer kans hebben om in een specifiek
segment van de arbeidsmarkt terecht te komen, wordt dus niet tegengesproken. In de
primaire en secundaire sectoren zijn voornamelijk Marokkanen, Turken en Italianen
actief en zijn de vreemdelingenpopulaties steevast groter dan de populatie van
allochtone Belgen.

Allochtone Belgen en vreemdelingen van Marokkaanse en Turkse afkomst zijn in grote
mate geconcentreerd in een beperkter aantal sectoren en zijn op een frappante manier
oververtegenwoordigd in de industriële reiniging, de bouwsector en de horeca, sectoren dus
waar het gemiddelde dagloon relatief laag ligt.5 In Tabel 6, waar de verdeling van de
loontrekkenden in de hoge-loonsectoren wordt weergegeven, zien we dat loon-
trekkenden van Marokkaanse en Turkse afkomst in die betreffende sectoren sterk
ondervertegenwoordigd zijn.

Turkse vreemdelingen en allochtone Belgen zijn nagenoeg niet aanwezig in de quar-
taire sector. Bij de vreemdelingen kan dit worden verklaard door de wettelijke natio-
naliteitsvereiste die voor sommige functies in die sectoren geldt. Ook bij de allochtone
Belgen zien we echter dat hun aandeel in de quartaire sector beduidend lager ligt dan
het globale aandeel. Bij de Marokkanen is er, weliswaar in mindere mate, eveneens
sprake van ondervertegenwoordiging in de quartaire sectoren.

De verdeling van Belgische loontrekkenden van allochtone afkomst uit Italië, Zuid-
Europa, de buurlanden en ander Afrika over de (hoofd)sectoren loopt – behoudens
enkele uitzonderingen – min of meer gelijk met de verdeling op de globale arbeids-
markt.

                                                     
5 Zie bijlage 4.8.
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Tabel 6: Verdeling van de herkomstgroepen in de sectoren met de hoogste gemid-
delde daglonen
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Gemiddeld loon*** 23,70 23,67 23,37 22,62 21,89 20,81 20,05

Globaal % 1,18 1,78 3,75 2,08 2,06 5,47 3,12

%A.B. 0,85 0,09 0,85 0,91 1,03 0,51 1,52
Marokko

% Vr. 0,72 0,06 0,27 0,27 1,03 0,25 1,03

%A.B. 0,79 0,33 0,92 0,39 1,18 0,50 1,11
Turkije

% Vr. 0,57 / 0,17 0,29 0,57 0,36 0,69

%A.B. 1,00 0,88 4,52 1,38 2,89 1,17 2,63
Italië

%Vr. 1,19 0,90 2,09 1,30 1,87 1,30 0,92

%A.B. 0,56 0,46 3,15 1,39 2,69 1,48 2,23
Buurlanden

%Vr. 2,00 1,75 2,80 3,09 5,36 3,88 2,24

%A.B. 0,99 0,99 3,95 1,27 2,26 0,89 1,55Zuid-
Europa % Vr. 1,12 1,67 1,61 1,20 2,25 1,22 0,79

%A.B. 0,76 1,02 1,40 1,40 1,46 1,08 2,17Ander
Afrika % Vr. 0,26 1,71 0,43 0,86 1,46 1,71 1,37

Bron: Globaal %: RSZLATG, RSZPPO (Bewerking Steunpunt WAV),
Overige percentages en gemiddeld loon: Datawarehouse, eigen bewerkingen K.U.Leuven
A.B. = Allochtone Belgen; Vr. = Vreemdelingen

* Financiële diensten= verzekeringswezen + financiële instellingen
** Advies en bijstand aan ondernemingen en personen= verzameling van de sectoren advies

en bijstand aan de bedrijfswereld + technisch advies, architecten en ingenieurs + technische
tests en analyses

*** Gemiddeld loon: we baseren ons op de gemiddelde daglonen van de autochtone werkende
Belgische mannen. De variabele 'dagloon' telt 35 loonklassen, die elk een 'range' van € 5
hebben. Een gemiddeld dagloon van 20 betekent dus dat een persoon € 100 per dag
ontvangt.

Voor allochtone Belgische vrouwen uit Italië, de buurlanden, Zuid-Europa en ander
Afrika zijn de quartaire sectoren openbaar bestuur, gezondheidszorg en onderwijs
belangrijke sectoren van tewerkstelling. Ook de allochtone Belgische mannen uit deze
herkomstgroepen blijken in vergelijking met hun Turkse en Marokkaanse
tegenhangers actiever in quartaire sectoren.
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In vergelijking met de allochtone Belgen zijn de mannen uit de vreemdelingenpopu-
laties actiever in de secundaire sector. De vrouwen met een vreemde nationaliteit zijn
in grotere mate aanwezig in de tertiaire sector.

4.5. Statuut en bezoldiging

Op basis van de verdeling volgens statuut kunnen we vaststellen dat zowel vreem-
delingen als allochtone Belgen ondervertegenwoordigd zijn in het ambtenarenstatuut
en oververtegenwoordigd in het arbeidersstatuut. Dit geldt voor beide geslachten en
voor de drie leeftijdsgroepen. Voor personen van Marokkaanse en Turkse afkomst zijn
deze tendensen meer uitgesproken dan voor Italianen en Zuid-Europeanen en
loontrekkenden uit de buurlanden. Andere Afrikanen bevinden zich tussen deze twee
clusters van deelpopulaties. Terwijl het aandeel Marokkanen en Turken met een
ambtenarenstatuut maximum 6% bedraagt, loopt dit bij mensen uit de buurlanden en
bij Zuid-Europeanen op tot 15%.

Loontrekkenden met een andere etnische herkomst verdienen gemiddeld minder en de
verschillen worden groter naarmate de leeftijd toeneemt. De hierboven vermelde
clusters van groepen zijn ook hier weer dezelfde. Marokkanen en Turken verdienen
dus gemiddeld het minst. Wanneer het gemiddelde dagloon van arbeiders en be-
dienden echter apart wordt beschouwd, blijken de verschillen in gemiddeld dagloon
voor een groot deel te kunnen worden toegeschreven aan de verschillende statuten-
verdeling van de herkomstgroepen. Allochtone Belgen en vreemdelingen met een
arbeidersstatuut verdienen gemiddeld meer dan de autochtone arbeiders, maar de
personen met een bediendestatuut hebben een lager gemiddeld dagloon. Het dagloon
van loontrekkenden met een bediendestatuut ligt daarenboven aanzienlijk hoger dan
dat van de arbeiders. Bedienden van Marokkaanse en Turkse afkomst ontvangen het
laagste gemiddelde dagloon. Bij de Zuid-Europeanen, Italianen en personen uit de
buurlanden zijn de verschillen met de autochtone bedienden minder groot. De andere
Afrikanen vormen op dit punt een tussencategorie.

In dit deel wordt het dus opnieuw duidelijk dat loontrekkenden van Marokkaanse en
Turkse afkomst een 'aparte' positie innemen op de arbeidsmarkt.

4.6. Positie van de werklozen

In dit hoofdstuk wordt de positie van de werklozen in de onderzoekspopulatie be-
sproken. Hier omvat de analyse iedereen die in juni 2001 bij de RVA was ingeschreven
en op dat ogenblik tussen 18 en 55 jaar oud was, ongeacht hun statuut bij de RVA, dus
meer bepaald: (1) personen die in loondienst werken met tussenkomst van de RVA, (2)
personen die werk zoeken met tussenkomst van de RVA en (3) personen die niet
beroepsactief zijn met tussenkomst van de RVA.



21

Er wordt nagegaan of werklozen onderlinge verschillen vertonen voor een aantal
wezenlijke kenmerken, namelijk opleidingsniveau en werkloosheidsduur.

Bij de analyse van de opleidingsgegevens kon worden vastgesteld dat werklozen van
Marokkaanse, maar vooral van Turkse afkomst gemiddeld lager opgeleid zijn dan de
autochtone werklozen. In tegenstelling tot wat het geval is voor de autochtonen, zijn de
vrouwen in die groepen gemiddeld lager opgeleid dan de mannen. Vreemdelingen
scoren gemiddeld lager dan allochtone Belgen.

Het aantal werkloze Belgen afkomstig uit Italië, Zuid-Europa en de buurlanden is
relatief klein, waardoor de resultaten mogelijkerwijs kunnen worden vertekend. In de
tabellen van die herkomstgroepen is er geen duidelijke lijn zichtbaar: de werklozen zijn
soms hoger en dan weer lager opgeleid. Vreemdelingen zijn – op enkele uit-
zonderingen na – lager opgeleid. Allochtone Belgen én vreemdelingen van andere
Afrikaanse afkomst en uit de restcategorie hebben voor beide geslachten en over de
drie leeftijdsgroepen gezien gemiddeld een hoger studieniveau dan de autochtone
werklozen.

Als we de gemiddelde werkloosheidsduur bekijken, stellen we vast dat de gemiddelde
duur voor de autochtone werklozen stijgt en dat de verschillen tussen mannen en
vrouwen kleiner worden naarmate de leeftijd toeneemt. Bij de Marokkaanse en Turkse
mannen is het opvallend dat de jongste groep gemiddeld langer werkloos is dan de
oudere leeftijdsgroepen en dat die duur gemiddeld veel hoger ligt dan bij de
autochtone mannen. De gemiddelde werkloosheidsduur bij vrouwen ligt dichter bij die
van de autochtone werkloze vrouwen en is dus kleiner dan bij de mannen. In te-
genstelling tot de mannen, waar alleen de jongste groep vreemdelingen langer
werkloos is, zijn vrouwen van Marokkaanse en Turkse nationaliteit over de drie leef-
tijdsgroepen gezien gemiddeld langer werkloos dan hun Belgische tegenhangers.

Ook bij de Italianen, de werklozen uit de buurlanden en de Zuid-Europeanen bevinden
de jongste mannen zich over het algemeen in de slechtste positie. De gemiddelde
werkloosheidsduur van de vrouwen van Italiaanse afkomst en uit de buurlanden is
ongeveer gelijk aan die van de autochtone vrouwen. Bij de Zuid-Europese vrouwen is
de verdeling niet eenduidig. Het kleine aantal mannen dient bij die groepen nog steeds
in aanmerking te worden genomen.

De andere Afrikanen en de restcategorie sluiten zich bij het rijtje aan. Ondanks een
gemiddeld hoog studieniveau zijn ook hier de mannen gemiddeld veel langer werk-
loos. In de twee oudere leeftijdsgroepen daalt de gemiddelde werkloosheidsduur
echter tot het niveau van de autochtone werklozen. Vrouwen, ten slotte, zijn vooral bij
de andere Afrikanen - gemiddeld minder lang werkloos dan autochtone vrouwen.
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4.7. Conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat er een duidelijke etnostratificatie is van de ar-
beidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sommige etnische herkomstgroepen
bekleden systematisch een inferieure positie voor het merendeel van de hierboven
besproken kenmerken (sectoren, statuut, bezoldiging, studieniveau, werk-
loosheidsduur).

Aangezien we de herkomst van de 'nieuwe' Belgen (= allochtone Belgen) kennen,
kunnen we de drie strata die bij het onderzoek van Verhoeven (2000) naar voren
kwamen, verder specificeren.

De rangorde van sterke naar zwakke arbeidsmarktpositie ziet er als volgt uit:

• Stratum 1: autochtone Belgen en vreemdelingen en 'nieuwe' Belgen afkomstig
van de buurlanden

• Stratum 2: genaturaliseerde Italianen en Zuid-Europeanen

• Stratum 3: Italianen en Zuid-Europeanen

• Stratum 4: genaturaliseerde andere Afikanen

• Stratum 5: andere Afrikanen

• Stratum 6: genaturaliseerde Marokkanen en Turken

• Stratum 7: Marokkanen en Turken

Uit deze hiërarchie blijkt dat de 'nieuwe' Belgen zich voor alle herkomstgroepen één
stratum hoger bevinden dan de vreemdelingen en het dus nauwelijks beter doen op de
arbeidsmarkt. Naturalisatie blijkt dus geen oplossing te zijn voor de problemen die
sommige deelpopulaties ondervinden. Genaturaliseerde Marokkanen en Turken
blijven in dezelfde sectoren geconcentreerd als hun niet-genaturaliseerde tegenhan-
gers. Dit zijn meestal sectoren die de precaire positie van die groepen in de hand
werken: veel uitzendarbeid, onderaanneming, ongezonde werkomstandigheden, on-
regelmatige uren, veel zwartwerk en weinig investering in menselijk kapitaal.

Kortom, een arbeidsmarkt die wordt gekenmerkt door diversiteit en niet langer door
etnostratificatie lijkt nog veraf te zijn.
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4.8. Bijlagen

Tabel 7: Belangrijkste tewerkstellingssectoren bij loontrekkenden van Marokkaanse
afkomst naar geslacht ‒ Brussels Hoofdstedelijk Gewest, juni 2001

Allochtone Belgen Vreemdelingen

C.I. Sector % C.I. Sector %

T 1.62 Vervoer ter land 11.96 T 6.24 Industriële reiniging 18.43

T 4.00 Industriële reiniging 11.78 T 2.12 Hotels en restaurants 14.09

T 1.57 Hotels en restaurants 10.41 S 1.99 Bouwnijverheid 11.56

S 1.63 Bouwnijverheid 9.44 T 2.43 Interimkantoren en
tijdelijke tewerkstelling

8.66

M
an

ne
n

T 1.11 Groothandel en
handelsbemiddeling,
excl.*

5.25 T 0.70 Vervoer ter land 5.17

Q 1.67 Gezondheidszorg en
maatschappelijke
dienstverlening

23.16 T 9.14 Industriële reiniging 31.34

T 5.32 Industriële reiniging 18.24 Q 1.39 Gezondheidszorg en
maatschappelijke
dienstverlening

19.27

T 1.21 Kleinhandel, excl.*

Reparatie van
consumentenartikelen

9.90 T 0.99 Hotels en restaurants 11.41

T 1.75 Hotels en restaurants 8.65 T 0.96 Kleinhandel, excl.*

Reparatie van
consumentenartikelen

7.86

V
ro

uw
en

T 1.84 Interimkantoren en
tijdelijke tewerkstelling

6.32 T 1.33 Interimkantoren en
tijdelijke tewerkstelling

4.58

Bron: Kruispuntbank Sociale Zekerheid Arbeidsmarkt (Datawarehouse, eigen bewerkingen
Departement Sociologie K.U.Leuven).

C.I.= concentratie-index: deze index geeft weer in welke mate een deelpopulatie vertegen-
woordigd is in een sector. Het is met andere woorden de verhouding van het percentage
werkenden van een bepaalde herkomstgroep in een sector tot het percentage tewerkgestelden
op de globale arbeidsmarkt in die sector.
S = secundaire sector    T = tertiaire sector    Q = quartaire sector
Excl.* = excl. Auto's en motorrijwielen
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Tabel 8: Belangrijkste tewerkstellingssectoren bij loontrekkenden van Turkse
afkomst naar geslacht ‒ Brussels Hoofdstedelijk Gewest, juni 2001

Allochtone Belgen Vreemdelingen

C.I. Sector % C.I. Sector %

T 6.70 Industriële reiniging 19.74 T 9.39 Industriële reiniging 27.69

S 2.79 Bouwnijverheid 16.16 S 4.50 Bouwnijverheid 26.08

T 1.11 Hotels en restaurants 7.38 T 0.78 Hotels en restaurants 5.17

T 1.17 Groothandel en
handelsbemiddeling,
excl.*

5.53 T 0.78 Kleinhandel, excl.*

Reparatie van
consumentenartikelen

3.73

M
an

ne
n

T 0.67 Vervoer ter land 4.99 S 2.37 Vervaardiging van
metaalproducten

3.13

T 13.03 Industriële reiniging 44.70 T 20.30 Industriële reiniging 69.63

Q 0.65 Gezondheidszorg en
maatschappelijke
dienstverlening

9.11 T 1.14 Hotels en restaurants 5.68

T 0.84 Kleinhandel, excl.*

Reparatie van
consumentenartikelen

6.95 T 0.84 Kleinhandel, excl.*

Reparatie van
consumentenartikelen

4.44

T 1.30 Hotels en restaurants 6.46 Q 0.30 Gezondheidszorg en
maatschappelijke
dienstverlening

4.26V
ro

uw
en

Q 0.40 Openbaar bestuur en
defensie, verplichte
sociale verzekeringen

4.47 Q 0.14 Openbaar bestuur en
defensie, verplichte
sociale verzekeringen

1.60

Bron: Kruispuntbank Sociale Zekerheid Arbeidsmarkt (Datawarehouse, eigen bewerkingen
Departement Sociologie K.U.Leuven).

C.I.= concentratie-index
S = secundaire sector    T = tertiaire sector    Q = quartaire sector
Excl.* = excl. Auto's en motorrijwielen
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Tabel 9: Belangrijkste tewerkstellingssectoren bij loontrekkenden afkomstig uit de
buurlanden naar geslacht ‒ Brussels Hoofdstedelijk Gewest, juni 2001

Allochtone Belgen Vreemdelingen

C.I. Sector % C.I. Sector %

Q 0.96 Openbaar bestuur en
defensie; Verplichte
sociale verzekeringen

9.11 T 1.61 Hotels en restaurants 10.70

T 1.22 Hotels en restaurants 8.07 T 1.46 Groothandel en
handelsbemiddeling,
excl.*

10.24

T 1.03 Groothandel en
handelsbemiddeling,
excl.*

7.25 T 1.16 Advies en bijstand aan
de bedrijfswereld

8.18

Q 1.06 Onderwijs 7.04 T 1.51 Informatica en
aanverwante
activiteiten

4.32

M
an

ne
n

T 0.87 Vervoer ter land 6.42 S 0.68 Bouwnijverheid 3.96

Q 0.94 Gezondheidszorg en
maatschappelijke
dienstverlening

13.11 Q 0.80 Gezondheidszorg en
maatschappelijke
dienstverlening

11.10

Q 0.85 Onderwijs 12.27 T 1.41 Advies en bijstand van
ondernemingen en
personen

11.00

T 1.11 Kleinhandel, excl.*

Reparatie van
consumentenartikelen

9.08 T 1.51 Hotels en restaurants 7.47

Q 0.87 Openbaar bestuur en
defensie

9.08 Q 2.63 Diverse verenigingen 7.02

V
ro

uw
en

T 1.43 Hotels en restaurants 7.06 T 0.85 Kleinhandel, excl.*

Reparatie van
consumentenartikelen

6.97

Bron: Kruispuntbank Sociale Zekerheid Arbeidsmarkt (Datawarehouse, eigen bewerkingen
Departement Sociologie K.U.Leuven).

C.I.= concentratie-index
S = secundaire sector    T = tertiaire sector    Q = quartaire sector
Excl.* = excl. Auto's en motorrijwielen
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Tabel 10: Belangrijkste tewerkstellingssectoren bij loontrekkenden van andere Afri-
kaanse afkomst naar geslacht ‒ Brussels Hoofdstedelijk Gewest, juni 2001

Allochtone Belgen Vreemdelingen

C.I. Sector % C.I. Sector %

T 2.42 Hotels en restaurants 16.05 T 3.26 Hotels en restaurants 21.66

Q 2.05 Gezondheidszorg en
maatschappelijke
dienstverlening

8.82 Q 2.54 Gezondheidszorg en
maatschappelijke
dienstverlening

10.96

Q 0.94 Openbaar bestuur en
defensie; Verplichte
sociale verzekeringen

8.21 T 2.71 Interimkantoren en
tijdelijke tewerkstelling

9.63

T 1.25 Vervoer ter land 7.23 T 1.04 Kleinhandel, excl.*

Reparatie van
consumentenartikelen

4.95M
an

ne
n

T 1.65 Interimkantoren en
tijdelijke tewerkstelling

5.88 Q 0.55 Openbaar bestuur en
defensie; Verplichte
sociale verzekeringen

4.68

Q 2.49 Gezondheidszorg en
maatschappelijke
dienstverlening

34.62 Q 2.61 Gezondheidszorg en
maatschappelijke
dienstverlening

36.19

Q 0.96 Openbaar bestuur en
defensie; Verplichte
sociale verzekeringen

10.61 T 2.84 Hotels en restaurants 14.05

T 1.77 Hotels en restaurants 8.75 T 2.98 Industriële reiniging 10.24

T 1.84 Interimkantoren en
tijdelijke tewerkstelling

7.29 Q 0.62 Openbaar bestuur en
defensie; Verplichte
sociale verzekeringen

6.67

V
ro

uw
en

T 1.58 Industriële reiniging 5.44 T 1.56 Interimkantoren en
tijdelijke tewerkstelling

6.19

Bron: Kruispuntbank Sociale Zekerheid Arbeidsmarkt (Datawarehouse, eigen bewerkingen
Departement Sociologie K.U.Leuven).

C.I.= concentratie-index
S = secundaire sector T = tertiaire sector Q = quartaire sector
Excl.* = excl. Auto's en motorrijwielen
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5. LUIK 2: DE FREQUENTIE WAARMEE EN DE MATE WAARIN
JONGERE WERKZOEKENDEN MET DISCRIMINATIE WORDEN

GECONFRONTEERD EN DE MECHANISMEN DIE ZIJ ALS REACTIE
HIEROP ONTWIKKELEN

5.1. Een nieuwe methode voor situatietests

In het kader van dit onderzoeksluik werd getracht voort te bouwen op de methodo-
logie zoals die werd ontwikkeld in het kader van de studie uitgevoerd door het In-
ternationale Arbeidsbureau (zie Arrijn, e.a., 1997). De methode van het IAB maakt
vermoedelijk de meest objectieve meting van discriminatie mogelijk. Toch heeft het feit
dat een experimentele, kunstmatige situatie wordt gecreëerd enkele nadelen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de kandidaten niet gemotiveerd of geloofwaardig genoeg
overkomen bij de werkgever. In werkelijkheid beogen ze de functie waarvoor ze sol-
liciteren immers niet en beschikken ze ook niet over het gevraagde profiel.

Anderzijds is het ook mogelijk dat de sollicitanten te gemotiveerd zijn om discriminatie
aan te tonen. Ze worden immers vooraf opgeleid om erg aandachtig te zijn voor alle
mogelijke vormen van differentiële behandeling. Daardoor kunnen ze onbewust de
resultaten vertekenen (Riach & Rich, 2002: 482-485).

Daarnaast kunnen met deze methode geen uitspraken worden gedaan over reële ver-
schillen in sollicitatiecontext tussen allochtonen en autochtonen op het gebied van, bij-
voorbeeld, sollicitatiegedrag en factoren in de persoonlijke situatie die het zoeken van
werk bemoeilijken. Ook fenomenen als autodiscriminatie en demotivatie, die in de
realiteit aan het moment van vergelijking bij de sollicitatie voorafgaan, worden niet in
kaart gebracht. Nochtans bepalen deze in grote mate de context waarbinnen eventuele
vaststellingen dienen te worden geplaatst.

Deze contextvariabelen worden verder ook beïnvloed door eventuele ervaringen met
discriminatie. Het bestuderen van die variabelen is aldus noodzakelijk om een beter
zicht te verwerven op de mechanismen die in werking treden na ervaringen met dis-
criminatie.

Om aan de opgesomde nadelen tegemoet te komen, werd de methodologie van het
IAB toegepast in een niet-experimenteel kader. Daartoe werden reële werkzoekenden
geselecteerd uit de databanken van de BGDA. Die werkzoekenden werden op basis
van nationaliteit opgedeeld in twee populaties: populatie A met de Marokkaanse,
Turkse, Oost-Europese of Zwart-Afrikaanse nationaliteit en controlepopulatie Z met
de Belgische nationaliteit.
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De selectieprocedure resulteerde in 38 respondenten uit populatie A die gedurende de
volledige onderzoeksperiode meewerkten. Van die respondenten waren er 24 die in
principe konden worden 'gematcht' met een respondent uit populatie Z.

Zevenendertig respondenten uit populatie A solliciteerden gedurende de volledige
onderzoeksperiode minstens één keer en stelden de onderzoekers daarvan op de
hoogte. Zeven respondenten werkten gedurende de volledige onderzoeksperiode mee,
maar solliciteerden geen enkele keer.

Dit alles leidde tot 321 sollicitaties, op basis waarvan een dossier kon worden opge-
maakt.

5.2. Discriminatie bij de aanwerving

Uit het vorige deel bleek dat er uiteindelijk 321 dossiers werden geopend.
Drieëntachtig procent van de geopende dossiers kon echter niet worden gematcht. Dit
was het gevolg van het feit dat een aantal studieprofielen van de respondenten uit
populatie A niet bleken voor te komen bij de respondenten uit populatie Z. Verder
bleek ook de matching op individueel niveau erg moeilijk: zelfs indien de opleiding en
de werkervaring overeenkwamen, bleken er vaak nog verschillen te bestaan met
betrekking tot de kennis van het Nederlands, het al of niet hebben van een rijbewijs
etc… Aangezien ook de niet-gematchte dossiers vaak zeer interessante informatie
opleverden, werd besloten om die dossiers toch in het onderzoek op te nemen.

Het grote aantal spontane sollicitaties (telefoongids, Vlan, Parkmail, …) en het
overwegende gebruik van niet-gespecialiseerde bronnen verklaren ook het aanzienlijke
aantal dossiers waarop geen reactie van de werkgever kwam. Slechts op 93 van de 267
niet-gematchte dossiers werd door de werkgever gereageerd. Van de 54 gematchte
dossiers werden er ten slotte 32 als ongeldig geklasseerd, omdat geen van beide
respondenten een reactie kreeg of beide respondenten op de hoogte werden gebracht
van het feit dat de vacature reeds ingevuld was.

Dit hele proces resulteerde in 115 bruikbare dossiers (22 gematchte, geldige dossiers en
93 niet-gematchte dossiers waarop een reactie van de werkgever kwam). Van deze
dossiers gaven er 84 geen aanleiding tot een vermoeden van ongelijke behandeling op
grond van etnische afkomst. Negentien dossiers impliceerden wel een vermoeden van
ongelijke behandeling wegens etnische afkomst en in 12 dossiers werd deze ongelijke
behandeling onomstotelijk vastgesteld.

In Figuur 2 wordt dit alles schematisch samengevat.



Figuur 2: Overzicht verdeling dossiers over de verschillende categorieën
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Bij de dossiers die aanleiding gaven tot een vermoeden van ongelijke behandeling
waren er aanwijzingen dat er effectief sprake was van ongelijke behandeling. Deze on-
gelijke behandeling kon echter niet zonder uitsluitsel worden bewezen. Het betrof hier
vooral dossiers waarin de respondent rapporteerde onvriendelijk te zijn behandeld
zodra de werkgever werd geconfronteerd met de vreemde naam of de huidskleur van
de respondent. Aangezien de werkgever voor die dossiers echter geen enkele expliciete
opmerking maakte over de afkomst van de respondenten, kon de ongelijke behande-
ling wegens etnische afkomst niet worden bewezen. Bij een groot aantal dossiers ver-
schilde de reactie van de werkgever ten aanzien van de respondenten uit populatie A
en uit populatie Z of verliep de sollicitatieprocedure verschillend. Verder zijn er ook
een aantal dossiers waarin de kandidaten perfect voldeden aan de eisen die in het va-
caturebericht werden vermeld, maar stelde de werkgever bijkomende eisen zodra hij
zich realiseerde dat hij te maken had met een kandidaat van allochtone afkomst. Ten
slotte is er ook één dossier waarin een allochtone kandidaat werd aangeworven onder
arbeidsomstandigheden die niet strookten met de rechten van de kandidaat.

De dossiers waarin de ongelijke behandeling wegens etnische afkomst ontegenspre-
kelijk kon worden bewezen, betreffen voornamelijk dossiers waarin de werkgever leu-
genachtige verklaringen aflegde. De werkgever vertelde de respondent uit populatie A
bijvoorbeeld dat de functie reeds was ingevuld, terwijl hij aan de respondent uit po-
pulatie Z meedeelde dat de functie nog vacant was. Daarnaast zijn er een aantal dos-
siers waarin respondenten vlakaf werden afgewezen omdat zij een hoofddoek droe-
gen, wegens hun huidskleur of wegens hun herkomst en de daaraan verbonden nega-
tieve stereotypes. Eén dossier, ten slotte, had betrekking op een geïnstitutionaliseerde
ongelijke behandeling: voor bepaalde overheidsfuncties dient de kandidaat immers
over de nationaliteit van een EU-lidstaat te beschikken.

Samenvattend kunnen we stellen dat er in 27% van de dossiers sprake is van hetzij een
aanleiding tot een vermoeden van, hetzij een effectieve ongelijke behandeling we-
gens etnische afkomst. Indien alleen de gematchte dossiers in aanmerking worden ge-
nomen, loopt dit percentage op tot 45%.

Als het niveau van de respondenten wordt beschouwd, werden in totaal 18 respon-
denten op hun zoektocht naar werk één of meer keren geconfronteerd met één of an-
dere vorm van ongelijke behandeling wegens etnische afkomst. Gedurende de drie
maanden durende informatieverzamelingsfase voor dit onderzoek werd dus bijna één
op de twee respondenten bij een sollicitatie gediscrimineerd.

In de Tabel 11 wordt de verdeling van de respondenten naar geslacht en opleidingsni-
veau weergegeven.
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Tabel 11: Aantal respondenten uit populatie A die werden geconfronteerd met een of
andere vorm van ongelijke behandeling wegens etnische afkomst, naar
geslacht en opleidingsniveau

Respondenten die met ongelijke
behandeling werden geconfronteerd

Respondenten die minstens 1 maal
solliciteerden

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

Laagopgeleid 6 6 14 14

Hoogopgeleid 1 5 3 6

Totaal 7 11 17 20

Bron: Departement Sociologie

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen ondervond ongeveer de helft van de respon-
denten met een lage of gemiddelde opleiding één of andere vorm van ongelijke behan-
deling. Terwijl één op de drie mannen met een hoge opleiding met een ongelijke be-
handeling wegens etnische afkomst werd geconfronteerd, bleef slechts één van de drie
hoogopgeleide vrouwen daarvan gespaard. Hoewel het wegens de kleine aantallen
niet mogelijk is om gegronde uitspraken te doen, is dit toch een aanwijzing voor het
feit dat de stelling, dat hooggeschoolde allochtonen en vrouwen van allochtone
herkomst minder met discriminatie worden geconfronteerd, niet lijkt te kloppen.

5.3. Sollicitatiecontext en overlevingsmechanismen van de respondenten uit
de populaties A en Z

In punt 5.2. werden de ervaringen van de respondenten uit populatie A met racisme en
discriminatie beschreven. Zoals in punt 5.1. werd beschreven, was het voordeel van het
uitvoeren van situatietests in een niet-experimentele setting echter dat niet alleen
inzicht werd verkregen in het fenomeen van discriminatie, maar ook in de con-
textvariabelen van die discriminatie als sollicitatiegedrag, factoren in de persoonlijke
situatie die het solliciteren bemoeilijken en strategieën die men ontwikkelt om met die
factoren om te gaan. Bovendien kan worden nagegaan in welke mate er met betrekking
tot deze contextvariabelen verschillen optreden tussen de respondenten uit populatie
A en populatie Z.

Algemeen beschouwd werden de respondenten geconfronteerd met de volgende facto-
ren die het solliciteren bemoeilijkten: wanhoop en ontmoediging, een beperkt netwerk,
moeilijke familiesituaties, zwangerschap en kinderen, financiële problemen, problemen
met huisvesting, administratieve problemen, gebrek aan kennis en informatie, zwart-
werk en autodiscriminatie.

Om hun situatie te verbeteren, ontwikkelden ze de volgende overlevingsstrategieën:
het volgen van een opleiding, een verandering van het sollicitatiepatroon en het aan-
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vaarden van werk onder hun niveau, naturalisatie, zwartwerken of verhuizen. Ten
slotte hanteerden een aantal respondenten ook ontwijkings- en vluchtstrategieën.

De mate waarin bepaalde problemen worden ervaren en bepaalde strategieën ontwik-
keld, blijkt sterk afhankelijk te zijn van het opleidingsniveau van de respondenten.
Daarom wordt in hetgeen volgt een onderscheid gemaakt tussen de groep hoogge-
schoolden en de groep met een lage en gemiddelde scholingsgraad.

Opvallend is dat de hooggeschoolden uit populatie A betrekkelijk weinig te maken
krijgen met familiale moeilijkheden en de daaraan gerelateerde problemen. Wel be-
schikken ze slechts over een beperkt netwerk. Meer dan de helft van hen wordt verder
geconfronteerd met gevoelens van ontmoediging, ondanks het feit dat het merendeel
van de hooggeschoolden verhoudingsgewijs nog niet zo lang werkloos is. De ontmoe-
diging komt voort uit het feit dat ze vaak veel solliciteren, zeer dikwijls spontaan en op
basis van niet-gespecialiseerde bronnen. Deze inspanningen worden echter niet be-
loond, gezien de respondenten hierop weinig positieve reacties krijgen.

Negen van de twaalf respondenten trachten met de situatie om te gaan door hun sollici-
tatiegedrag aan te passen: ze solliciteren namelijk voor functies die onder hun niveau lig-
gen. Vijf van de respondenten hebben ook daadwerkelijk een baan onder hun niveau
gevonden, die ze als een opstap naar beter werk beschouwden. Slechts één enkele per-
soon vond een baan op zijn niveau. De respondenten die een baan hebben gevonden,
waren hetzij zelf op zoek gegaan naar vacatures of hadden de hulp van vrienden en
kennissen ingeroepen.

Bij de respondenten met een lage of gemiddelde scholingsgraad uit populatie A
werden er bijzonder grote verschillen vastgesteld in het sollicitatiegedrag. Veertien laag-
geschoolde respondenten zochten veel, zelfs na een soms al heel lange periode van
werkloosheid en terwijl ze zich in een precaire situatie bevonden. Er werd zeer vaak
spontaan gesolliciteerd en bij het zoeken naar vacatures werd overwegend een beroep
gedaan op niet-gespecialiseerde bronnen. Bij deze groep was er niemand die op regel-
matige basis zwartwerk deed.

Zes van die respondenten zijn erin geslaagd werk te vinden via de hulp van vrienden
en kennissen. Drie van hen hebben echter wel werk aangenomen dat ze niet graag
doen en blijven uitkijken naar iets beters.

Daartegenover staat een groep van 26 laaggeschoolde respondenten die weinig tot niet
solliciteren. Minstens zes respondenten uit die groep verrichten op regelmatige basis
zwartwerk. Hoewel zij bevestigen dat ze een baan op de reguliere arbeidsmarkt zoeken,
doen ze er weinig moeite voor. Daarnaast zijn twaalf respondenten wel beschikbaar,
maar lijken enigszins stuurloos. Drie van hen hebben besloten hun studies te hervatten,
maar het grootste deel (9/12) weet ofwel niet precies hoe ze moeten zoeken, ofwel
nemen ze niet veel initiatief. Zes van hen zijn sterk ontmoedigd. Getuige hiervan ook vijf
respondenten die geen overlevingsstrategieën ontwikkelen of teruggrijpen op ontwij-
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kings- of vluchtstrategieën. Vijf respondenten hebben wel ernstige familiale, financiële
of andere problemen en kunnen als beperkt beschikbaar worden betiteld.

Slechts drie respondenten vonden werk via vrienden of hadden al een baan en bleven
daarnaast zoeken naar beter werk.

De respondenten uit populatie Z vertonen in grote lijnen hetzelfde sollicitatiegedrag
als de respondenten uit populatie A. Ze werden ook geconfronteerd met dezelfde fac-
toren die het solliciteren bemoeilijken, al is de mate waarin ze met dergelijke proble-
men worden geconfronteerd minder ernstig. Zij beschikken over het algemeen vaker
over sociale netwerken met voldoende draagkracht om de ondervonden moeilijkheden
op te vangen. Dit uit zich ten slotte ook in het feit dat de respondenten uit de populatie
Z veelal geen overlevingsstrategieën ontwikkelen.

Van de hooggeschoolden uit populatie Z vond geen enkele respondent werk. Zoals
eerder al vermeld, gaat het hier echter wel om een zeer beperkt aantal respondenten.
De tendens leek echter dat die respondenten, in tegenstelling tot de hooggeschoolden
uit populatie A, veel minder bereid waren om onder hun niveau te solliciteren.

Van de respondenten met een lage en gemiddelde scholingsgraad vonden tien res-
pondenten werk. Zes van die respondenten waren tevreden met hun werk, terwijl de
vier andere bleven uitkijken naar iets anders. De betrokken respondenten vonden hun
werk voornamelijk via vrienden en kennissen of door zelfstandig op zoek te gaan naar
vacatures. In tegenstelling tot de respondenten uit populatie A, heeft een interventie
van de BGDA voor de respondenten uit populatie Z in twee gevallen tot een tewerk-
stelling geleid.

5.4. Conclusie

Tijdens dit onderzoek werd getracht de methodiek die door het Internationale Ar-
beidsbureau werd ontwikkeld verder uit te diepen door deze toe te passen in een niet-
experimentele setting.

Daartoe werden uit de databanken van de BGDA twee groepen werkzoekenden gese-
lecteerd: een populatie A, bestaande uit jongeren afkomstig uit Marokko, Turkije,
ander-Afrika of Oost-Europa (die de Belgische nationaliteit niet hebben) en een con-
trolepopulatie Z, bestaande uit jongeren met een zo identiek mogelijk profiel, maar met
de Belgische nationaliteit. Vervolgens werden de sollicitaties van de respondenten uit
populatie A opgevolgd. Telkens werd aan een respondent uit populatie A een respon-
dent uit populatie Z gekoppeld, die dezelfde sollicitatieprocedure doorliep.

Op die manier kon worden vastgesteld in welke mate discriminatie optrad en onder
welke vorm. Gedurende de drie maanden durende opvolging van de respondenten
werd de helft van de respondenten geconfronteerd met discriminatie. In 27% van de
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sollicitatieprocedures was er sprake van een aanleiding tot een vermoeden van onge-
lijke behandeling of een daadwerkelijk vastgestelde ongelijke behandeling. Indien en-
kel de gematchte dossiers in aanmerking worden genomen, loopt dit percentage zelfs
op tot 45%.

De ongelijke behandeling uit zich voornamelijk in het aannemen van een onvriende-
lijke houding, een verschillende reactie van de werkgever tegenover de diverse kandi-
daten, het uiten van leugenachtige verklaringen en het vlakaf weigeren van een kandi-
daat wegens religie, afkomst en/of huidskleur.

De meerwaarde van het uitvoeren van situatietests in een niet-experimentele setting is
dat ook contextvariabelen als sollicitatiegedrag, factoren in de persoonlijke situatie die
het solliciteren bemoeilijken en overlevingsstrategieën in de analyse kunnen worden
opgenomen. Deze contextvariabelen gaan echter niet enkel aan de sollicitatiesituatie
vooraf, ze zijn ook het gevolg van eerdere ervaringen bij het solliciteren of van eerdere
ervaringen van familie en vrienden bij het solliciteren. De mechanismen die in werking
treden door ervaringen van discriminatie, moeten dan ook worden begrepen als een
wisselwerking tussen de contextvariabelen en de beleving van discriminatie.

De variabele geslacht blijkt van weinig invloed te zijn op de ontwikkelde mechanis-
men. Het opleidingsniveau, daarentegen, blijkt wel een relevant onderscheid op te le-
veren.

De groep hooggeschoolde respondenten uit populatie A wordt betrekkelijk weinig
geconfronteerd met problemen die betrekking hebben op hun familiale situatie, finan-
ciële problemen, kinderen en zwangerschap,… Wel is het zo dat ze slechts op een be-
perkt netwerk kunnen terugvallen. De belangrijkste problemen waarmee de hoogge-
schoolde respondenten te kampen hebben, zijn demotivatie, wanhoop en ontmoedi-
ging.

Deze demotivatie en ontmoediging zijn niet moeilijk te begrijpen als de hoge discrimi-
natiegraad in aanmerking wordt genomen. Daarnaast blijken ook de hooggeschoolde
respondenten zeer veel spontaan te solliciteren en doen ze vaak een beroep op niet-ge-
specialiseerde bronnen bij het zoeken naar vacatures. Hoewel spontane sollicitaties een
belangrijke bron van aanwervingen blijken te zijn voor bedrijven, hebben ze het nadeel
dat slechts op een erg klein deel van die sollicitaties een reactie van de werkgever
volgt. De respondenten uit populatie A interpreteren het uitblijven van een reactie van
de kant van de werkgever soms als een teken van discriminatie, wat de ontmoediging
verder in de hand werkt.

De hooggeschoolde respondenten uit populatie A trachten hun situatie voornamelijk te
verbeteren door onder hun niveau te solliciteren en ook onder hun niveau te werken.
Ze hopen dan binnen het bedrijf of vanuit hun huidige beroepssituatie door te groeien
naar een baan die beter overeenstemt met hun kwalificaties.
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Populatie Z bevatte slechts een zeer beperkt aantal hooggeschoolde respondenten,
waardoor moeilijk gegronde uitspraken kunnen worden gedaan. Toch lijkt de tendens
dat die respondenten veel minder vaak bereid zijn om onder hun niveau te solliciteren
en te werken. Zij kunnen het zich ook veroorloven langer werkloos te zijn omdat ze op
een breder netwerk van vrienden en familie kunnen terugvallen. Bovendien lijken ze
ook minder ontmoedigd, omdat ze hun werkloosheid eerder toeschrijven aan econo-
mische factoren en niet, zoals de respondenten uit populatie A, deels aan discriminatie.

De groep respondenten met een lage en gemiddelde scholingsgraad uit populatie A
heeft aanzienlijk vaker te maken met familiale problemen en de daarmee verbonden
financiële, administratieve en huisvestingsproblemen. Een beperkt netwerk en boven-
dien ook een netwerk dat zelf minder draagkracht heeft, versterkt hun problemen. Ook
in deze groep spelen ontmoediging, demotivatie en wanhoop een belangrijke rol. Het
zeer beperkte aantal reacties op spontane sollicitaties leidt in sommige gevallen ook tot
autodiscriminatie. Daarnaast interpreteren de respondenten uit populatie A de
problemen waarmee ze te maken krijgen vaak als een gevolg van discriminatie, wat het
gevoel van demotivatie nog versterkt.

Er kunnen echter twee reacties worden onderscheiden: één groep blijft ondanks soms
moeilijke omstandigheden en een lange periode van werkloosheid toch solliciteren of
probeert zijn situatie te verbeteren door te investeren in bijkomende vorming en oplei-
ding. Een tweede groep lijkt zich af te keren van de arbeidsmarkt en solliciteert
nauwelijks of niet. Een deel van die groep vindt een toevlucht in zwartwerk. Een ander
deel lijkt behoorlijk stuurloos en neemt nog weinig initiatief, soms ook wegens
autodiscriminatie ("Het heeft geen zin om te solliciteren, want ze willen me toch
niet…"). Vooral binnen deze groep worden ontwijkings- en vluchtstrategieën
vastgesteld.

Indien een vergelijking wordt gemaakt met de groep van respondenten met een lage
en gemiddelde scholingsgraad uit populatie Z, dan stellen we vast dat deze respon-
denten qua sollicitatiegedrag grotendeels hetzelfde patroon vertonen. Toch speelt ont-
moediging hier in mindere mate een rol, enerzijds omdat ze bij problemen toch meer
op hun netwerk kunnen teruggrijpen, anderzijds omdat de problemen als een gevolg
van de economische situatie worden verklaard en niet door te verwijzen naar discrimi-
natie.

Het feit dat problemen voor deze groep minder ingrijpend zijn, wordt ook weerspie-
geld in het feit dat een groot deel van die groep geen overlevingsstrategieën ontwik-
kelt.

Concluderend kan worden gesteld dat respondenten uit populatie A met een zeer hoge
discriminatiegraad worden geconfronteerd. De confrontatie met discriminatie of de
confrontatie met ervaringen van discriminatie bij familie en vrienden leidt ertoe dat
een deel van de respondenten uit populatie A zich afkeert van de arbeidsmarkt en of-
wel vervalt in inactiviteit, ofwel in zwartwerk. Een tweede groep vecht zich letterlijk
een weg tot binnen de bedrijfspoorten. De hooggeschoolden zijn hiertoe beter gewa-
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pend, aangezien zij de mogelijkheid hebben om onder hun niveau te solliciteren en te-
rug te vallen op lagere diploma's. De mensen met een lage en gemiddelde scholings-
graad kunnen zich weliswaar bijscholen, maar door hun persoonlijke levensomstan-
digheden en financiële situatie is dit niet altijd mogelijk.
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6. LUIK 3: DE KWALITATIEVE LONGITUDINALE ENQUÊTE

De doelstelling van dit luik van het onderzoek bestaat erin om, met een interval van
tien jaar, de inschakelingsprocessen in het beroepsleven en de eventueel aanwezige
discriminatiemechanismen te onderzoeken bij personen van allochtone afkomst die
zich voor het eerst op de arbeidsmarkt aanbieden. Het is de bedoeling van deze
vergelijking om de discriminatie- of uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt te
onderzoeken bij intreders (in het verleden, namelijk in 1991, en vandaag, namelijk in
2004) en deze mechanismen te onderscheiden van dezelfde processen met betrekking
tot vreemdelingen of personen van vreemde afkomst die reeds sinds langer op de
arbeidsmarkt aanwezig zijn. Het gaat er hierbij dus om de hypothese te verifiëren dat
er verschillende discriminatieprocessen aanwezig zijn op de arbeidsmarkt voor
intreders en voor personen van vreemde afkomst, waarbij de twee processen overigens
ook in combinatie kunnen voorkomen6.

Ons onderzoek bouwt voort op een longitudinale enquête die gedurende een periode
van 24 maanden, tussen 1991 en 1993, in het Brussels Gewest werd uitgevoerd7. Deze
enquête had betrekking op 689 jonge Brusselaars (Belgen, vreemdelingen en Belgen
van allochtone afkomst) tussen de achttien en de tweëntwintig jaar oud. Deze
longitudinale enquête is uniek in zijn soort en heeft ons in staat gesteld om de trajecten
van jongeren te reconstrueren over een periode van tien jaar (met inbegrip van de
schooltrajecten) en om een inschakelingstypologie op te stellen gebaseerd op criteria
(nationaliteit, geslacht en type diploma) die tot discriminatie van deze werkzoekenden
zouden kunnen leiden bij de toegang tot de werkgelegenheid. De resultaten van deze
enquêtes hebben er aldus in doorslaggevende mate toe bijgedragen de
maatschappelijke en professionele situatie van de jonge Brusselaars te verduidelijken.
Daarnaast hebben ze ook de complexiteit van het fenomeen aangetoond, meer bepaald
hoe de verschillen in schoolloopbaan, maatschappelijke situatie of geslacht even
bepalend zijn gebleken als de etnische afkomst of de nationaliteit.

Het interval van meer dan tien jaar beslaat een periode die lang genoeg is om na te
gaan welke de effecten van het Brusselse beleid zijn op de inschakelingstrajecten van
37 Brusselaars die in 1991 werden ondervraagd en van wie we na een lange zoektocht
het adres hebben kunnen terugvinden8. Tijdens interviews van een tot twee uur hebben

                                                     
6 Wij gaan eveneens uit van het algemene postulaat dat de arbeidsmarkt per definitie discriminerend is,

aangezien het permanent om de selectie van werkzoekenden en werknemers gaat.
7 Zie in dit verband de synthese van de resultaten van het onderzoek van Ouali & Rea (1995).
8 De enquête werd uitgevoerd over een periode van drie jaar: 1991, 1992 en 1993. De aanvankelijke

steekproef bestond uit 945 personen en de uiteindelijke steekproef uit 689 individuen. Om diverse
redenen werden bij elke actualisering van de steekproef voor de nieuwe enquête ongeveer 150
personen verloren. De voornaamste kenmerken van de steekproef waren als volgt: van de 945 jongeren
waren er 38,6% Belg, 52,6% waren mannen; 54,4% kwamen uit het beroepsonderwijs, ongeveer 23,5%
uit het technisch onderwijs en 21,6% uit het algemeen vormend onderwijs).
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wij geprobeerd om informatie in te winnen over diverse aspecten van hun beroepsin-
schakelingsparcours in de afgelopen 11 jaar om antwoorden te vinden op de volgende
vragen: hebben de onzekere parcours zich gestabiliseerd en na hoeveel tijd?; welke
netwerken hebben geholpen bij het zoeken naar werk?; van welke voorzieningen en
middelen hebben de personen gebruik gemaakt bij de inschakeling in het beroepsle-
ven?; welke opleiding(en) of stage(s) hebben ze gevolgd?; welke studies hebben ze in
dag- of avondcursussen gevolgd?; welke nieuwe kwalificaties of know-how hebben ze
verworven?; met welke nieuwe eisen werden ze bij de aanwervingsprocedures gecon-
fronteerd?; hoeveel van de jonge allochtonen zijn sinds 1993 genaturaliseerd? enz. De
37 personen werden tussen mei en september 2004 bevraagd over de meer kwalitatieve
aspecten van hun beroepsinschakelingstraject (wijze van aanwerving, inschake-
lingsparcours, tewerkstellingsstatuut, beroepsopleiding, uurrooster, arbeidsomstan-
digheden, soort contract, ervaringen met discriminatie of racisme, eventuele stigmati-
serende effecten van de inschakelingsmaatregelen, soort uitgevoerde functies ...).

6.1. De steekproef van de enquête

6.1.1. Selectieprocedure op basis van de steekproef uit 1993

De informatie van de longitudinale enquêtes uit de periode 1991 tot 1993, verschafte
ons inlichtingen over de beroepstrajecten (24 maanden) en de schooltrajecten (minstens
7 jaar), alsook over de migratie- en gezinstrajecten van 689 personen. Uit deze ruime
steekproef hebben wij bij de aanvang een substeekproef geselecteerd op basis van drie
criteria: het geslacht, de nationaliteit van herkomst en het kwalificatieniveau (lager
secundair onderwijs, hoger secundair onderwijs, hoger onderwijs van het korte of
lange type)9.

De selectie van de 37 bevraagde personen werd gemaakt op basis van het werklozen-
bestand van de BGDA en van de telefoongids van 2004. Na afloop van deze moeizame
procedure werd van 37 personen, op vrijwillige basis, een diepgaand interview
afgenomen, nadat ze een schriftelijke verbintenis hadden ondertekend, zoals voorzien
door de wetgeving op de bescherming van de privé-sfeer.

Zoals aangekondigd in het onderzoeksvoorstel, werden de personen in het begin voor-
namelijk gekozen onder de personen die in de typologie nr. 4 waren ondergebracht,
namelijk 'stabilisatie  in de werkloosheid', met andere woorden personen die tijdens de
volledige observatieduur (23 maanden) nooit werk hebben gehad of die gedurende een

                                                     
9 Zoals werd aangetoond door de diverse onderzoeken die in Europa werden uitgevoerd, lijkt de

discriminatie immers het sterkst te zijn voor personen van allochtone afkomst met een hoger
kwalificatieniveau. De afstammelingen van migranten spreken in dit verband over 'het verschillende
rendement' van het diploma. Zie hierover Ouali & Veinstein, 2002; Alaluf e.a. , 2004.
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periode van minder dan zes maanden werk hebben gehad10. In de praktijk hebben wij
de adressen opgezocht van de 162  mensen die sinds mei 1993 werkloos waren. Om de
steekproef te vervolledigen, en gezien het grote aangetoonde belang van het kwali-
ficatieniveau bij de beroepsinschakeling, hebben wij alle personen gecontacteerd die in
1993 hogere studies van het korte type of universitaire studies hadden aangevat, na-
melijk 255 personen.

Tabel 12: Situatie van de respondenten in mei 1993 naar geslacht

Situatie mei 1993 Mannen % Vrouwen % Totaal %

Secundaire studies 17 4,7 31 9,4 48 7,0

Niet-universitaire hogere studies 81 22,5 117 35,6 198 28,7

Universitaire hogere studies 27 7,5 30 9,1 57 8,3

Vast werk 91 25,3 44 13,4 135 19,6

Onzeker werk 43 11,9 26 7,9 69 10,0

Werkzoekend 84 23,3 78 23,7 162 23,5

Anderen 17 4,7 3 0,9 20 2,9

Totaal 360 100,0 329 100,0 689 100,0

Bron: Ouali & Rea, 1995

In totaal hebben wij de adressen van 424 personen opgezocht (via de BGDA en vooral
via de telefoongids) en hebben wij telefonisch contact opgenomen met 253 mensen
(tussen 1 en 5 pogingen) om uiteindelijk 37 effectieve interviews over te houden. Om
dieper in te gaan op de situatie van mensen afkomstig uit Zwart-Afrika, hebben wij de
17 personen van Zaïrese (Kongolese) afkomst uit de oorspronkelijke steekproef van
1991 bijkomend opgezocht. Wij hebben er 4 teruggevonden, maar slechts één enkele
persoon was bereid om aan de enquête deel te nemen. Van de 14 mensen die per brief
door de BGDA werden gecontacteerd, hebben er slechts 9 hun akkoord gegeven om
aan de enquête deel te nemen.

De kenmerken van de steekproef van de 37 bevraagde personen vloeien zowel voort
uit het toeval als uit de bereidheid van de personen om aan de enquête deel te nemen.
Die personen werden echter wel geselecteerd op basis van twee belangrijke criteria:
werkloos zijn geweest of hogere studies hebben gevolgd gedurende minstens zes
maanden tussen juni 1992 en mei 1993.

                                                     
10 De categorieën die indertijd werden onderscheiden, waren: de stabilisatie in de werkgelegenheid, de

stabiele inschakeling, de onzekere inschakeling, de stabilisatie in de werkloosheid en de hervatting van
de studies.
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Ter informatie11 zullen wij in tabellen 13, 14 en 15 de kenmerken van de steekproef van
2004 vergelijken met die van de steekproef van 1993 wat de nationaliteit, het geslacht
en het kwalificatieniveau betreft.

Tabel 13: Verdeling naar nationaliteit van de steekproef in 1993 en in 2004

Steekproef
Oorspronkelijke nationaliteit

1993 % 2004 %

België 346 36,6 9 24,3

Frankrijk 21 2,2 0 0,0

Italië 63 6,7 3 8,1

Spanje 41 4,3 2 5,4

Andere EU 27 2,9 3 8,1

Marokko 302 32,0 14 37,8

Turkije 67 7,1 4 10,8

Zaïre 16 1,7 1 2,7

Andere 62 6,6 1 2,7

Totaal 945 100,0 37 100,0

Bron: Ouali & Rea, 1995 en TEF-ULB 2004

In 2004 stellen wij globaal een oververtegenwoordiging vast van genaturaliseerde
vreemdelingen, in het bijzonder Marokkanen, Turken en EU-onderdanen, evenals een
ondervertegenwoordiging van de Belgen ten opzichte van de steekproef van 1993.

Tabel 14: Verdeling naar geslacht van de steekproef in 1993 en in 2004

Steekproef
Geslacht

1993 % 2004 %

Mannen 360 52,2 17 45,9

Vrouwen 329 47,8 20 54,1

Totaal 689 100,0 37 100,0

Bron: Ouali & Rea, 1995 en TEF-ULB 2004

In de steekproef van 2004 stellen wij een oververtegenwoordiging van vrouwen vast
ten opzichte van 1993.

                                                     
11 De steekproef van 2004 omvat slechts 37 personen. Omwille van dit beperkte aantal individuen

kunnen wij geen percentages berekenen. Daarom geven wij de relatieve verhoudingen alleen ter
informatie, om te zien waarin de huidige steekproef zich al dan niet van de steekproef uit 1993
onderscheidt.
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Tabel 15: Verdeling naar kwalificatieniveau van de steekproef in 1993 en in 2004

Steekproef
Kwalificatieniveau

1993 % 2004 %

Laaggekwalificeerd 54 33,3 6 16,2

Hoger secundair 92 56,8 13 35,1

Hoger onderwijs 16 9,9 18 48,6

Totaal 162 100,0 37 100,0

Bron: Ouali & Rea, 1995 en TEF-ULB 2004

Voor 1993 wordt het studieniveau weergegeven van de 162 personen die werkloos
waren. Behoren tot de categorie ‘hoger onderwijs’ betekende niet dat het niveau werd
voltooid, maar wel dat het werd aangevat en dan afgebroken. In mei 1993 volgden 255
van de 689 personen hoger onderwijs (198 niet-universitair en 57 universitair, van wie
de meerderheid vrouwen, namelijk 57,7%).

6.1.2. De kenmerken van de steekproef van 2004

Na afloop van dit lange zoekproces naar de personen uit de steekproef van 1993
vermelden wij in tabel 16 de verdeling van de 37 personen die wij hebben terug-
gevonden, naar geslacht, leeftijd, oorspronkelijke nationaliteit, huidige nationaliteit,
opleidingsniveau in 1993 en in 2004.

Van de 37 bevraagde personen wonen er 34 in het Brussels Gewest, 2 in het
VlaamsGewest (Tervuren, Antwerpen) en 1 in het Waals Gewest (Binche). Twee van de
drie laatstgenoemde personen werken in het Waals Gewest, ondanks het feit dat het
bedrijf waarbij een van die personen is tewerkgesteld zijn zetel in Brussel heeft. Van de
37 personen zijn er 20 vrouwen en 17 mannen; 28 van hen zijn van vreemde afkomst en
9 van Belgische afkomst.

Wat de diploma's betreft, zijn 6 personen laaggekwalificeerd. Zij hebben met andere
woorden een diploma van het lager secundair onderwijs behaald. Verder behaalden 13
respondenten een diploma van het hoger secundair onderwijs en 18 een diploma van
hoger onderwijs: 7 een diploma van het niet-universitair hoger onderwijs en 11 een
diploma van het universitair onderwijs.

Van de 6 laaggekwalificeerde personen zijn er 2 Belgen en 4 personen van Marok-
kaanse afkomst. Van de 13 personen met een diploma van het secundair onderwijs,
zijn er 5 van Marokkaanse afkomst, 3 van Italiaanse afkomst, 2 van Turkse afkomst, 1
van Spaanse afkomst, 1 van Albanese afkomst en 1 van Malinese afkomst. Van de 18
gediplomeerden van het hoger onderwijs, ten slotte, zijn er 5 personen van Marok-
kaanse afkomst, 7 van Belgische afkomst, 2 van Turkse afkomst, 1 van Griekse afkomst,
1 van Joegoslavische afkomst, 1 van Spaanse afkomst en van 1 van Zaïrese/Kongolese
afkomst.
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Tabel 16: Kenmerken van de 37 personen geïnterviewd tussen mei en september 2004

Nr. Voornaam12 Geslacht Leeftijd
Oorspronkelijke

nationaliteit
Huidige

nationaliteit
Opleidingsni-
veau in 1993

Opleidingsni-
veau in 2004

1 Farid M 34 M B 3B 3B
2 Naïma V 32 M B HNU 7B
3 Zineb V 31 M B HNU HNU
4 Pierre M 32 B B CEHR CEHR
5 Najia V 33 M B 4B 4B
6 Estelle V 32 B B CEHR CEHR
7 Angelo M 33 I B 6T 6T
8 Mehmet M 33 T B 6T 6T
9 Nadia V 34 M B 6B Geen diploma

10 Tahsin M 33 T B UNI UNI
11 Nora V 35 M B 3B 3B
12 Jamal M 32 M B 4T 4T
13 Touré M 38 Mal B 6A Geen diploma
14 Souad V 31 M B UNI UNI
15 Lorenzo M 34 E E HNU HNU
16 Hadijé V 31 T B UNI UNI
17 Daniel M 33 B B HNU HNU
18 Guy M 31 B B UNI UNI
19 Manuelle V 32 B B HNU HNU
20 Dominique M 35 Z B HNU HNU
21 Heléni V 30 G B UNI UNI
22 Rachid M 34 M B 6A 6B
23 Sylvie V 33 B B HNU HNU
24 Matéo M 32 I I 7B 7B
25 Esteban M 31 E E HNU 6T
26 Khalid M 34 M B 7B 7B
27 Zahia V 37 M B 6B 6B
28 Nuri V 32 Alb B 7B 7B
29 Albert M 31 B B HNU HNU
30 Jeanne V 31 B B HNU HNU
31 Ali M 33 T B 7B 7B
32 Anne V 33 B B HNU HNU
33 Myriam V 32 Y B HNU HNU
34 Fadila V 31 M B UNI UNI
35 Rizlaine V 32 M B UNI HNU
36 Nouzha V 33 M B HNU HNU
37 Giovanni M 34 I I 6B 6B

B = België, M = Marokko, I = Italië, T = Turkije, E = Spanje, G = Griekenland, Z = Ex-Zaïre (nu DR Kongo),
Y = Joegoslavië, Alb = Albanië, Mal = Mali, 4B = 4de BSO, 4T = 4de TSO, 6A = 6de ASO, CEHR = CEFA
(Centre d'éducation et de formation en alternance / Centrum voor alternerend leren), HNU = hoger niet-
universitair, UNI = universitair.

Bron: TEF-ULB 2004

Van de 10 werkloze personen zijn er 4 laaggekwalificeerd (2 Belgen en 2 personen van
Marokkaanse afkomst), hebben er 4 een diploma van het hoger secundair onderwijs (2
van Marokkaanse afkomst, 1 van Turkse afkomst en 1 van Albanese afkomst) en 2 een

                                                     
12 Alle in dit rapport gebruikte voornamen zijn fictief.
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diploma van het niet-universitair hoger onderwijs (1 Belg en 1 persoon van Marok-
kaanse afkomst). Geen enkele universitair is werkloos.

Tabel 17: Steekproef 2004 naar kwalificatieniveau, studieniveau , geslacht en herkomst

Kwalificatieniveau Studieniveau Mannen Vrouwen Totaal

6 laaggekwalificeerden 3B
4B
4T

CEFA

1 (M)

1 (B)

1 (M)
1 (M)
1 (M)
1 (B)

2
1
1
2

13 hoger secundair onderwijs 6B 1 (M)
1 (I)

3 (M) 5

6T 1 (I)
1 (T)

2

6A 1 (Mal) 2

7B 1 (E)
1 (M)
1 (I)
1 (T)

1 (Alb) 5

18 hoger onderwijs Universitair 1 (T)
1 (B)

2 (M)
1 (T)
1 (G)

6

Niet-universitair 2 (B)
1 (Z)
1 (E)

3 (M)
1 (Y)
4 (B)

11

Totaal 17 20 37

B = België, M = Marokko, I = Italië, T = Turkije, E = Spanje, G = Griekenland, Z = Ex-Zaïre (nu DR Kongo),
Y = Joegoslavië, Alb = Albanië, Mal = Mali, 4B = 4de BSO, 4T = 4de TSO, 6A = 6de ASO, CEHR = CEFA
(Centre d'éducation et de formation en alternance / Centrum voor alternerend leren), HNU = hoger niet-
universitair, UNI = universitair.

Bron: TEF-ULB 2004

Van de 25 personen die in loondienst werken, hebben er 6 een contract van bepaalde
duur (6 personen van Marokkaanse afkomst) en 19 een contract van onbepaalde duur
(van wie 3 ambtenaren: 2 Belgen en 1 Spanjaard). Van die personen werken er 12 in de
privé-sector (bank, verzekeringen, industrie, huishoudelijke hulp), 3 in de
verenigingssector (onderwijs, maatschappelijk werk), 10 in de openbare sector
(gezondheid, vervoer, onderwijs, politie, administratie). Er zijn ook 2 zelfstandigen: 1
van Malinese afkomst en 1 van Italiaanse afkomst, respectievelijk in de sector van de
privé-beveiliging en de haartooi.

De maatschappelijke herkomst van de ouders is zeer homogeen voor de personen van
allochtone afkomst: van de 28 mensen van buitenlandse afkomst hebben er 25 een ar-
beidersachtergrond, van 2 personen zijn de ouders zelfstandigen en van 1 is de vader
een hoger kaderlid. Alleen de vader van de persoon van Zaïrese/Kongolese afkomst
heeft universitaire studies gedaan.



44

Van de 9 Belgen hebben er 4 een arbeidersachtergrond (door de vader), hebben er 4 een
vader die tot het middenkader of het hogere kader behoort en zijn de ouders van 1 per-
soon zelfstandig.

6.2. Voorstelling van de resultaten

De voornaamste hypothese die wij in dit luik van het onderzoek wilden nagaan, is dat
de inschakeling in het beroepsleven moeilijker verloopt voor intreders van allochtone
afkomst doordat ze zich pas recent op de arbeidsmarkt hebben aangeboden. Wij gin-
gen immers uit van de veronderstelling dat het gebrek aan inschakeling of de moeilijke
inschakeling van jongeren van allochtone afkomst slechts een overgangsfase was in het
inschakelingsproces en dat het inschakelingsparcours na verloop van tijd zou evolue-
ren en tot een betere inschakeling (meer bepaald wat de activiteitensector en de ar-
beidsomstandigheden betreft) en een grotere stabiliteit zouden leiden.

De doelstelling van dit luik beoogt elementen aan te brengen die een vergelijking mo-
gelijk maken tussen de evolutie van de loopbaan van de intreders in 1991 die onder het
traject 'stabilisatie  in de werkloosheid'13 waren ondergebracht en die van de personen
die zich voor het eerst als werkzoekende op de arbeidsmarkt aanbieden en door de
BGDA in luik 2 van het onderzoek werden opgevolgd. Het gaat er dus om de discrimi-
natie- of uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt voor personen van allochtone
afkomst te identificeren, eventueel specifiek voor intreders.

Aangezien het determinerende effect van het diploma op de inschakeling op de ar-
beidsmarkt in de wetenschappelijke literatuur over de beroepsinschakeling van
jongeren ruimschoots werd aangetoond, hebben we daarnaast eveneens 18 jonge
Belgen en Belgen van allochtone afkomst geïnterviewd die in 1993 hogere studies
volgden. Dit heeft ons in staat gesteld om hun geslaagde of mislukte studietrajecten en
hun eerste stappen op de arbeidsmarkt te analyseren, al dan niet gewapend met hun
diploma van universitair of hoger niet-universitair onderwijs.

Hier stellen wij de resultaten van de transversale analyse van de verschillende trajecten
van de 37 personen van Belgische en allochtone afkomst voor. Zoals wij eerder al heb-
ben aangegeven, hebben wij in de steekproef ook personen van Belgische afkomst op-
genomen. Dit is namelijk de enige objectieve manier om de invloed van de etnische of
allochtone afkomst in de selectie- en discriminatieprocessen te kunnen nagaan.

                                                     
13 Onder 'stabilisatie  in de werkloosheid' worden de individuele trajecten gegroepeerd van jongeren die

gedurende de volledige observatieperiode van 23 maanden hetzij nooit werk hebben gehad, hetzij
slechts gedurende een periode van minder dan zes maanden hebben gewerkt.
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6.2.1. De algemene vaststellingen

6.2.1.1. De invloed van het diploma

Indien er uit de analyse van de 37 bestudeerde trajecten één bijzonder opmerkelijk
kenmerk naar voren komt, dan is het precies het verband tussen een minder gunstige
positie van individuen op de arbeidsmarkt en het behaalde studie- en kwalificatieni-
veau. We herinneren eraan dat wij in de kwantitatieve enquête van 1993 over de volle-
dige periode van 24 maanden al hadden vastgesteld dat personen met een laag kwalifi-
catieniveau de grootste moeilijkheden kenden bij de inschakeling in het beroepsleven.

Tabel 18: Verdeling van de jongeren op de arbeidsmarkt naar studieniveau

Studieniveau Tewerkgesteld geweest Nooit tewerkgesteld geweest Totaal

4B 57,1% 42,9% 100,0%

6T 73,1% 26,9% 100,0%

6B 75,9% 24,1% 100,0%

7B 75,7% 24,3% 100,0%

CEFA* 55,6% 44,4% 100,0%

LC** 88,6% 11,4% 100,0%

Totaal 70,0% 30,0% 100,0%

*CEFA: Centre d'éducation et de formation en alternance (Centrum voor alternerend leren).

**LC: leercontract

Bron: Ouali & Rea, 1995

Uit het parcours van de 6 laaggekwalificeerde personen blijkt dat hun beroepstraject
zich in 2004 voornamelijk in de werkloosheid heeft afgespeeld. De trajecten van de
twee mannen (Farid en Pierre) en de drie vrouwen (Najia, Nora en Estelle) worden ge-
kenmerkt door zowel lange fasen van werkloosheid, frequente perioden van zwart-
werk, de moeilijkheid om hun plaats te vinden op de arbeidsmarkt, fasen van ontmoe-
diging en demotivatie, alsook fasen van het verlies van zelfvertrouwen. Deze personen
hebben hun traject van 'stabilisatie  in de werkloosheid' ononderbroken voortgezet in
de 11 jaar na het laatste onderzoek van 1993. Jamal vormt de uitzondering op de regel:
in het secundair onderwijs was hij een jonge student-arbeider, die de school heeft
verlaten omdat hij er de voorkeur aan gaf te gaan werken en zo zijn gezin een inkomen
te bezorgen. Tijdens zijn 11 jaar durend traject heeft hij vaker gewerkt dan dat hij
werkloos is geweest en heeft hij een manier gevonden om zich verder te bekwamen om
zo uit het zwartwerk en de onzekere en laaggekwalificeerde tewerkstelling weg te
geraken. Bovendien heeft Jamal een aanzienlijk voordeel op de arbeidsmarkt: hij is
perfect tweetalig, in tegenstelling tot de vijf andere laaggeschoolden.
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Het parcours van de 13 personen met een diploma van het hoger secundair onderwijs
worden gekenmerkt door "chaotische"14 trajecten, met een opeenvolging van contracten
van bepaalde duur, bijna uitsluitend via interimkantoren of via de BGDA, en van korte
perioden van werkloosheid. Voor sommigen waren deze contracten van bepaalde duur
nuttig, omdat ze hen in staat hebben gesteld met een grotere zekerheid te kiezen in
welke betrekking en/of in welke ondernemingen ze zich wensten te engageren (Naïma,
Khalid, Giovanni, Nadia, Zahia, Nuri). Na een aantal jaar willen zij echter een zekere
stabiliteit bereiken, die op zich laat wachten. Voor anderen blijft het parcours echter
een onophoudelijke strijd. Volgens hen getuigt dit van een van de facetten van het
discriminatieproces. Het kan in de volgende zin worden samengevat: "De beste banen
(de meest stabiele) worden aan Belgen aangeboden en wij (de vreemdelingen) krijgen alleen het
vuile werk of de contracten die de Belgen niet willen".

De 18 gediplomeerden van het hoger onderwijs hebben voor het merendeel (16/18), een
parcours afgelegd dat overwegend werd gekenmerkt door tewerkstelling. De perioden
van werkloosheid zijn zeldzamer, merkelijk korter (enkele weken) en houden zeer
sterk verband met de studierichting van het diploma (menswetenschappen of exacte
wetenschappen), met de activiteitensector waarvoor men zich kandidaat stelt en met
de periode tijdens dewelke men solliciteert. Zo is Fadila, bijvoorbeeld, een licentiate
Romaanse filologie die in de verenigingssector is tewerkgesteld, vaker werkloos ge-
weest dan Souad, een licentiate Oosterse filologie die in de banksector werkt. Jeanne
heeft rond het einde van de jaren '90 gesolliciteerd in de farmaceutische sector, die toen
enorm veel laboranten aanwierf. Guy werd aangeworven in het begin van 2000, op een
moment dat de verzekeringssector actuarissen zocht, die zeldzaam werden. Volgens
deze twee personen zijn er tegenwoordig slechts weinig aanwervingen in de genoemde
sectoren.

De gediplomeerden van het hoger onderwijs hebben op dit ogenblik ook het grootste
aantal contracten van onbepaalde duur (14/18), en dit terwijl zij zich minder lang op de
arbeidsmarkt bevinden dan de laaggekwalificeerden en de gediplomeerden van het
hoger secundair onderwijs. Twee uitzonderingen op de regel zijn Rizlaine en Ann die,
om verschillende redenen, nooit hebben gewerkt in het domein waarvoor ze zijn
opgeleid (respectievelijk gegradueerde in de logopedie en in toerisme) en die meer
periodes van werkloosheid hebben gekend dan de andere gegradueerden.

In het algemeen beantwoorden de beklede functies meestal aan de gevolgde opleiding,
behalve dan voor de afgestudeerden van het hoger secundair onderwijs, waar de dis-
crepantie tussen de twee het grootst is, in het bijzonder voor de mannen.

6.2.1.2. De invloed van de nationaliteit

In 1993 stelden wij een overduidelijk onderscheid op basis van de nationaliteit vast in
het stabiliseringsproces van de jongeren in de tewerkstelling. Een vaste tewerkstelling

                                                     
14 In de typologie van 1993 werden in de categorie "chaotische inschakeling" alle individuele trajecten

gegroepeerd die bestanden uit periodes van werk afgewisseld met werkloosheid. De totale duur van
de tewerkstelling was hoger dan de totale duur van de werkloosheid.
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kwam frequenter voor bij de Belgen (32,8%) dan bij de allochtonen uit de EEG (26,7%)
en de allochtonen die niet uit de EEG afkomstig waren (17%). Deze hiërarchisering
tekende zich al na 11 maanden af. Na verloop van tijd bleek dat de stabilisatie in de
tewerkstelling erop vooruitging voor de Belgen en de niet-EEG-allochtonen en lichtjes
terugliep voor de EEG-allochtonen. De niet-EEG-allochtonen die hun eerste baan reeds
later vonden dan de andere jongeren, slaagden er ook na 23 maanden niet in om een
even groot aandeel personen in een stabiele tewerkstelling te bereiken.

Tabel 19: De typologie van de trajecten volgens nationaliteit en diploma

Stabilisatie
in de

tewerkstelling

Onstabiele
inschakeling

Onzekere
inschakeling

Stabilisatie
in de

werkloosheid

Hervatting
van de
studies

Totaal

4B Belg 18,2% 18,2% 27,3% 36,4% - 100,0%

EEG - 12,5% 37,5% 50,0% - 100,0%

Niet-EEG 7,0% 18,6% 20,9% 48,8% 4,7% 100,0%

6T Belg 42,1% 28,9% 18,4% 5,3% 5,3% 100,0%

EEG 6,7% 20,0% 40,0% 33,3% - 100,0%

Niet-EEG 17,9% 17,9% 25,0% 35,7% 3,6% 100,0%

6B-7B Belg 29,5% 38,6% 18,2% 13,6% - 100,0%

EEG 44,0% 24,0% 16,0% 16,0% - 100,0%

Niet-EEG 22,5% 18,8% 23,8% 31,3% 3,8% 100,0%

CEFA Belg 15,4% 23,1% 23,1% 38,5% - 100,0%

EEG 25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0%

Niet-EEG 22,2% 25,9% 7,4% 44,4% - 100,0%

LC Belg 52,9% 23,5% 17,6% 5,9% - 100,0%

EEG 38,5% 38,5% 15,4% 7,7% - 100,0%

Niet-EEG - 55,6% 33,3% 11,1% - 100,0%

Bron: Ouali & Rea, 1995

In 2004 hebben wij voor de laaggeschoolden geen duidelijke verschillen kunnen vast-
stellen tussen Belgen en personen van buitenlandse afkomst. Het blijkt dat de argu-
menten van de werkgevers die weigeren om deze mensen in dienst te nemen voor dit
kwalificatieniveau identiek zijn: ontbrekende kwalificaties, gebrek aan beroepservaring
en aan talenkennis. Het is verwonderlijk dat op dit niveau talenkennis wordt vereist
voor uitvoerende beroepen waarvoor het gebruik van talen niet onontbeerlijk is: "ik zal
toch geen Vlaams spreken tegen mijn bezem of mijn clark". Nagenoeg iedereen heeft aange-
geven zonder enige moeilijkheid werk te vinden indien ze echt zouden willen. De rem
op het aanvaarden van werk ligt hier in de lonen die worden aangeboden voor lage
kwalificatieniveaus: de lonen liggen immers amper hoger dan het bedrag van de
werkloosheidsuitkeringen die ze ontvangen. Onder deze omstandigheden zijn
werkloosheid en eventueel zwartwerk soms te verkiezen boven een betrekking die de
financiële situatie van de werknemer (meestal werkneemster) verslechtert, vooral
wanneer het om een alleenstaande met kinderen ten laste gaat.
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Voor de gediplomeerden van het hoger secundair onderwijs kunnen wij de situaties
tussen Belgen en mensen van vreemde afkomst niet vergelijken, want het toeval bij de
selectie en de instemming van de gecontacteerde personen heeft ertoe geleid dat er zich
onder de 13 geïnterviewde personen geen Belgen bevonden. Toch is gebleken dat er
een grotere instabiliteit is onder de personen van niet-Europese afkomst die op dit
ogenblik hetzij werkloos zijn (Nadia, Zahia, Nuri, Mehmet), hetzij nog altijd in een on-
zekere tewerkstelling met contracten van bepaalde duur zitten (Naïma, Khalid).

Voor de afgestudeerden van het hoger onderwijs stellen wij vast dat er in de groep
van de 11 personen van buitenlandse afkomst 8 een contract van onbepaalde duur
hebben, terwijl in de groep van de 7 personen van Belgische afkomst 6 mensen het-
zelfde type van contract hebben. Het relatieve aandeel Belgen met een contract van on-
bepaalde duur is groter dan bij de personen van allochtone afkomst. Deze vaststelling
kan echter niet worden veralgemeend, aangezien we niet over voldoende
respondenten beschikken en op een dergelijke basis geen duidelijke conclusies kunnen
trekken met betrekking tot het al dan niet bestaan van eventuele discriminatie. Wij
hebben daarentegen wel vastgesteld dat er een snelle beroepsinschakeling plaatsvindt
in de meest stabiele betrekkingen met de beste arbeidsvoorwaarden voor
gediplomeerden van Belgische afkomst: van de 7 gediplomeerden van het hoger
onderwijs hebben er 6 een contract van onbepaalde duur gekregen vanaf hun eerste of
tweede baan, hetzij onmiddellijk, hetzij na een proefperiode van zes maanden, hetzij na
een jongerenstagecontract van 6 maanden dat eventueel éénmaal werd verlengd. Bij de
allochtonen met een diploma van het hoger onderwijs geldt dit slechts voor 2 vrouwen
(van Joegoslavische en Griekse afkomst) op 12 personen. Bij de gediplomeerden van
het hoger secundair onderwijs bevinden zich slechts twee mannen (een Marokkaan en
een Italiaan) op 13 in dezelfde situatie

Verder stellen wij ook een verschil vast in de activiteitensectoren waar de mensen zijn
tewerkgesteld. De Belgen werken in de openbare sector en in beursgenoteerde privé-
bedrijven, met andere woorden waar de arbeidsvoorwaarden gunstiger zijn (far-
maceutische nijverheid, verzekeringsmaatschappijen en bedrijfsrevisoren). De mensen
van vreemde afkomst worden ingeschakeld in de sociale sector, de gezondheidssector
en de diensten aan ondernemingen. Deze verdeling moet eveneens worden geanaly-
seerd vanuit het oogpunt van het geslacht, om na te gaan of er geen belangrijker effect
van het geslacht is dat met de oorspronkelijke nationaliteit wordt gecumuleerd (zie
volgend punt). Volgens de getuigenissen van de oorspronkelijke Belgen die in de
'goede' sectoren zijn ingeschakeld, is de aanwezigheid van mensen van vreemde af-
komst daar relatief beperkt, zo niet onbestaande. Dit wijst indirect op een etnostratifi-
catie van de tewerkstelling en doet een vermoeden van discriminatie rijzen dat verder
zou moeten worden nagegaan. Het argument van het kwalificatieniveau kan deze af-
wezigheid niet systematisch verklaren. Voor de farmaceutische sector, bijvoorbeeld, is
gezien het aanzienlijk aantal allochtonen dat in de diverse wetenschappelijke branches
is opgeleid (scheikunde, biologie, farmacie enz.) het argument van een tekort aan
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vreemde arbeidskrachten niet geldig15. Onderzoek dat in Frankrijk werd uitgevoerd,
heeft aangetoond dat de deskundigheid wel degelijk aanwezig is, maar dat deze wordt
aangewend in minderwaardige tewerkstelling, zowel door de privé- als door de open-
bare sector (cf. supra).

6.2.1.3. De invloed van het geslacht

Ongeacht de nationaliteit en het kwalificatieniveau zijn er ook invloeden van het ge-
slacht op de inschakelingstrajecten merkbaar. De plaats die door het gezin wordt be-
kleed in de individuele geschiedenis (familiale problemen), in de organisatie van het
werk of in de loopbaanperspectieven wegen zwaarder op de parcours van de vrouwen.
Het gezin is een immens belangrijke zorg voor de vrouwen. Alle vrouwen hebben aan-
gehaald dat ze hun gezinsleven en hun privé-leven wensen te combineren met hun
beroepsperspectieven en rekening hebben gehouden met het huidige of toekomstige
familiale aspect. Bij laaggeschoolde personen neemt het belang van de familiale
problemen (echtscheiding, scheiding van tafel en bed, ziekte, kinderopvang enz.)
immense proporties aan. Soms wordt het dagelijkse leven van de personen in kwestie
er zelfs volledig door in beslag genomen, zodat dit een aanzienlijke hinderpaal kan
vormen bij het zoeken naar werk of het volgen van een opleiding. Vijf van de zes
laaggeschoolden kennen zeer zware familiale problemen, die ertoe leiden dat ze
objectief gezien niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Ze krijgen er een
schuldgevoel door en stellen hun beroepsinschakeling uit, die daardoor nog
problematischer wordt. Op dit punt worden de mannen en de vrouwen met dezelfde
moeilijkheden geconfronteerd.

                                                     
15 De cijfers van de volkstelling betreffende de verdeling van de bevolking naar opleidingsniveau en naar

regio wijzen erop dat het percentage buitenlanders zonder diploma duidelijk hoger ligt dan bij de
totale bevolking. Bovendien zijn de universitair gediplomeerden proportioneel minder talrijk in de
bevolkingsgroep van buitenlandse afkomst dan in de totale bevolking, en dit ongeacht het Gewest.
Sinds de volkstelling is het aandeel afgestudeerden van het hoger onderwijs in de bevolking van
buitenlandse afkomst echter eveneens aan het stijgen. In de studie over de studentenpopulatie in de
Franse Gemeenschap (Droesbeke et al., 2001) hebben de onderzoekers vastgesteld dat er een grotere
toegang is tot de universiteit van allochtone studenten, die ze van de 'expatriats' hebben kunnen
onderscheiden aan de hand van de herkomst van hun diploma van het secundair onderwijs. Het is
overigens onmogelijk genaturaliseerde gediplomeerde universitairen afkomstig uit de Maghreb en
Turkije te onderscheiden, die precies door die naturalisatie meer kansen hopen te verwerven op een
inschakeling in de arbeidsmarkt. Wat het totale aantal universitair gediplomeerden in Franstalig België
betreft, is het aantal afgestudeerden aan de ULB tussen 1995 en 2000 lichtjes afgenomen (-4,7%). Deze
daling was duidelijker bij de mannen (-7,6%) dan bij de vrouwen (-2%). In de periode tussen 1995 en
2000 blijft het aantal afgestudeerde vrouwen globaal hoger dan het aantal mannen. Verhoudingsgewijs
behalen meer vrouwen dan mannen een diploma van de tweede cyclus en hun relatieve aandeel in de
derde cycli en de doctoraten (30,6%) blijft lager dan bij de mannen (39,8%). Wat de categorieën van
uitgereikte diploma's betreft, wordt een toename vastgesteld van het aantal diploma's van de tweede
cyclus (+2,6%), van DES/GGS (+112%), van DEA/GAS (+29%) en van doctoraten (+11,4%). Dit lijkt de
tendens tot een verlenging van de studies te bevestigen die ook in andere onderzoeken werd
vastgesteld. Wat de buitenlanders uit de Lidstaten van de Europese Unie betreft, is het aantal 2de cycli
beduidend toegenomen: +12,5% voor de mannen en +7,4% voor de vrouwen, terwijl voor de
buitenlanders van buiten de EU het aandeel van de 3de cycli (DES/GGS en DEA/GAS) toeneemt,
voornamelijk bij de mannen (+9,1%). (Ouali & Veinstein, 2002).
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Het effect van segmentering op basis van het geslacht komt voor bij 27 personen die op
dit ogenblik tewerkgesteld zijn. Wij stellen immers vast dat de mannen en de vrouwen
aanwezig zijn in activiteitensectoren die bekend staan als 'mannelijk' of 'vrouwelijk'. De
vrouwen hebben vaker een baan in sectoren als de gezondheidszorg, de vereni-
gingssector, het bankwezen, huishoudelijke hulp en de farmaceutische nijverheid. De
mannen zijn vaker aanwezig in sectoren als de privé-beveiliging, het openbaar vervoer,
de industrie, de verzekeringssector en de telecommunicatie. De segmentering van de
tewerkstelling is ook het resultaat van de segmentering van de opleidingen, voorna-
melijk in het secundair onderwijs en in de graduaatsopleidingen: kantoorwerk, kle-
ding, gezins- en sanitaire hulp, etalage, secretariaat, verpleegkunde, logopedie, marke-
ting, biologie en toerisme worden vooral gevolgd door vrouwen. Mechanica, carrosse-
rie, elektriciteit, elektronica, bouw, scheikunde en industriële automatisering zijn op-
leidingen die zich voornamelijk tot mannen richten. De lerarenopleidingen (regentaat
literatuur, onderwijzer en kleuteronderwijzer) worden voornamelijk door mannen ge-
volgd.

6.2.2. De inschakelingsstrategieën

Het doorslaggevende belang van structurele effecten, zoals de sociale achtergrond, op
het schoolparcours en de inschakelingstrajecten werd duidelijk aangetoond in weten-
schappelijke onderzoeken (cf. supra). De interviews tonen aan dat de individuen en de
groepen (gezin) ook economische en maatschappelijke doelstellingen kunnen bepalen
en op een min of meer bewuste manier middelen kunnen aanreiken die hen in staat
stellen om deze doelstellingen te verwezenlijken. Op dezelfde manier waarop de soci-
ale afkomst van de gezinnen negatief kan doorwegen op de trajecten, kunnen de am-
bitie van en de hoop op sociale mobiliteit ook een positieve uitwerking hebben en het
individuele lot van alle of bepaalde gezinsleden veranderen. Dit is uiteraard een zeer
complex fenomeen, waarvan wij enkele uitingen hebben kunnen vaststellen in de 37
interviews die wij hier voorstellen. Om de differentiëring van de beroepstrajecten te
begrijpen, is het dan ook belangrijk om zowel rekening te houden met de effecten van
systemen (gezin, school, arbeidsmarkt) als met de individuele en de groepsdynamiek
die wordt omgezet in strategieën die erop gericht zijn om zijn eigen lot in een bepaalde
richting te sturen en bepaalde negatieve gevolgen ervan tegen te gaan.

6.2.2.1. De studies

Een van de elementen die een differentiëring van de trajecten van de diverse geïnter-
viewde personen teweegbrengen, is de bepaling van het studieproject dat uiteindelijk
tot een goede beroepsinschakeling moet leiden. Deze toegepaste strategieën komen
zowel bij personen van buitenlandse afkomst als bij Belgen, en zowel bij mannen als bij
vrouwen voor. In onze steekproef komen ze echter vaker voor bij Belgen dan bij perso-
nen van buitenlandse afkomst, en dit zowel bij gediplomeerden als bij mensen met een
lage of middelmatige scholingsgraad.

Deze studiestrategieën worden doorgaans in het gezin bepaald, zonder daarom nood-
zakelijkerwijs expliciet te zijn. Ze komen tot uitdrukking in de keuze van de school, de
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keuze van de studierichting en in de ondersteuning of omkadering die aan de kinderen
wordt geboden om ervoor te zorgen dat ze slagen op school, maar ook in de keuze van
de wijk waar men gaat wonen. Het feit dat het gezin en de kinderen vanaf het begin
een studieproject op middellange of lange termijn vastleggen of dat de gezinstraditie
wordt voortgezet (ouders die universitaire studies hebben gedaan), vormt een essenti-
eel bestanddeel van de familiale en individuele strategieën. Alle gezinnen, voor het
merendeel arbeidersgezinnen, van de 18 personen met een hoger studieniveau en van
de 13 personen die het hoger secundair onderwijs hebben voltooid, beschouwden stu-
dies als een evidente en noodzakelijke stap in het parcours van hun kinderen.

6.2.2.2. De tewerkstelling

Doorgaans wordt een verschil qua inschakelingsstrategie vastgesteld naargelang van
het niveau van het behaalde diploma. De inschakelingsstrategie van mensen met een
laag of middelmatig opleidingsniveau betreft een zeer korte termijn-strategie en is ge-
kenmerkt door een permanente aanpassing van de beroepsdoelstellingen aan de gebo-
den tewerkstellingsmogelijkheden. Farid, Najia, Nora, Estelle en Pierre met name heb-
ben moeilijkheden om hun plaats te vinden, zowel op persoonlijk als op beroepsvlak
en ze hebben er moeite mee om naar de toekomst te kijken. Ze formuleren geen enkele
inschakelingsstrategie en gaan zonder enige regelmaat, naargelang van de omstandig-
heden te werk. Daarbij gaan ze in op externe sollicitaties van instellingen (BGDA,
PWA) of op voorstellen vanuit hun directe omgeving. Zo kan Najia, bijvoorbeeld, geen
inschakelingsstrategie definiëren, wat toe te schrijven is aan haar tragische persoonlijke
geschiedenis. Ze neemt de betrekking aan die wordt aangeboden als ze dit psycholo-
gisch aankan. Ze aanvaardt voornamelijk werk als ze zich in een dringende of noodsi-
tuatie bevindt. Na tien jaar afwisselende perioden van werkloosheid en tewerkstelling
verlangt ze nu naar professionele en persoonlijke stabiliteit. Ze slaagt er echter niet in
om de sociale netwerken waarmee zij door haar werk in contact komt (magistraten, een
senator, politieke verantwoordelijken enz.) te laten ‘renderen', zodat ze haar helpen om
een stabiele en kwalitatief hoogstaande tewerkstelling te vinden, zoals die welke ze
had in de Hoge Raad voor de Magistratuur. Deze personen doen haar alleen maar be-
loftes die nooit concreet worden.

De strategie van de gediplomeerden van het hoger onderwijs, daarentegen, is veel
beter uitgestippeld en werd door de ouders reeds voorbereid tijdens de studies. De
strategie van Tahsin, Hadijé, Heléni, Myriam en Rizlaine, bijvoorbeeld, kadert in een
perspectief van sociale en professionele promotie. Enerzijds bestaat deze strategie erin
om zoveel mogelijk potentieel 'faciliterende' elementen voor een beroepsinschakeling
(bijvoorbeeld naturalisatie16) te verenigen. Anderzijds wordt veel belang gehecht aan
de analyse en een beter bewustzijn van de werking van de maatschappij en de ar-
beidsmarkt, en bijgevolg ook van de 'risico's' van discriminatie, waartegen ze zich
zullen proberen te wapenen. Zo worden bijvoorbeeld de eisen met betrekking tot de

                                                     
16 Wij wijzen erop dat behalve drie buitenlanders van Europese afkomst (1 Spanjaard en 2 Italianen), alle

andere allochtonen in de afgelopen 11 jaar genaturaliseerd zijn. Ook dit kadert in een beroepsinschake-
lingsstrategie, want vaak zijn het de ouders die de stappen voor de naturalisatie hebben gezet.
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afstemming tussen de opleiding en de tewerkstelling door personen van buitenlandse
afkomst eerder aan de kant geschoven. Zij zullen er veeleer voor opteren om eerst op
de werkvloer binnen te geraken en vervolgens proberen om van binnenuit hun vaar-
digheden en hun opleiding te valoriseren om een betere betrekking te krijgen. Op dit
punt ligt het niveau van de eisen die door personen van Belgische afkomst wordt ge-
steld hoger en in 8 van de 9 gevallen die wij hebben bestudeerd is dit ook lonend ge-
bleken.

Aangezien ze zich eveneens bewust zijn van het belang van beroepservaring, bestaat
het doel voor personen van buitenlandse afkomst erin om zoveel mogelijk ervaring op
te bouwen om die vervolgens in andere betrekkingen te valoriseren, zelfs indien de
opgedane ervaring niet noodzakelijk overeenstemt met hun studieniveau. Sommige
gediplomeerden van buitenlandse afkomst (Tahsin, Hadijé, Zineb, Souad) hebben be-
grepen dat een traject in de werkloosheid bijzonder ongunstig is voor hun imago en
dus voor een toekomstige inschakeling op de arbeidsmarkt. Bovendien wordt de ver-
scheidenheid van ervaringen positief geïnterpreteerd, niet alleen om deze te valorise-
ren bij een toekomstige tewerkstelling, maar ook omdat allerhande kennis wordt
vergaard die voor een eerder persoonlijk project, al dan niet professioneel, kan worden
gebruikt.

Een ander bestanddeel van de strategie van personen van buitenlandse afkomst bestaat
er precies in om de hinderpalen veroorzaakt door stigmatisering te vermijden. Terwijl
personen met een lage of middelmatige opleiding zich meer vernederd voelen door
een eventuele verwijzing van de werkgever naar hun afkomst, voorkomen mensen met
een hoger diploma dit of spelen zelfs in op hun afkomst. Het bewustzijn dat hun maat-
schappelijke achtergrond of etnische afkomst eventueel een moeilijkheid kan stellen,
zorgt ervoor dat ze voorbereid zijn en zich tegen dit soort obstakels wapenen. Zo heeft
Tahsin zijn afkomst positief kunnen aanwenden om een betrekking vast te krijgen in
de telecommunicatiesector. Tahsin en Hadijé beginnen zelf over hun etnische afkomst
zodra ze hun naam uitspreken en soms zelfs met humor. Dit geeft hen het gevoel dat
ze de situatie zelf 'controleren', wat veel 'comfortabeler' is dan op vragen of insinuaties
van de werkgever over hun etnische afkomst te moeten antwoorden .

Daarnaast zijn de meeste personen van buitenlandse afkomst, ongeacht hun diploma,
ervan overtuigd dat ze meer moeten doen dan hun Belgische tegenhangers om te
worden geapprecieerd en geloofwaardig over te komen tegenover de werkgever, de
hiërarchische meerdere en sommige collega's. Bijgevolg wordt hun betrokkenheid bij
het werk vaak omschreven als zeer geëngageerd, want ze staan veel meer bloot aan op-
merkingen en controle dan de Belgen. Meerdere van hen hebben voorbeelden aange-
haald die daarvan getuigen (Souad, Farid, Angelo, Najia, Rizlaine) en in het bijzonder
van de bevoordeling van sommige van hun Belgische collega's (cf. infra).

De inschakelingsstrategieën worden gekenmerkt door een min of meer grote mate van
teruggrijpen op netwerken van familiale en sociale relaties. Voor de gediplomeerden
van Belgische afkomst hebben we kunnen vaststellen dat er een essentiële ondersteu-
nende rol is weggelegd voor de sociale netwerken van de ouders, die volop worden
gemobiliseerd. Die ouders zijn meestal ook in het beroepsleven ingeschakeld en heb-
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ben 'natuurlijk' een beroep gedaan op hun relaties. Dit is doorgaans zeer vruchtbaar
gebleken, soms zelfs zonder dat aan die relaties rechtstreeks iets werd gevraagd. Het
geval van Albert voor zijn tewerkstelling in het onderwijs is hiervoor exemplarisch,
aangezien de verantwoordelijke van de inrichtende macht zijn dossier heeft behandeld
en hem prioritair heeft aangeworven, omdat hij zijn vader kende, zonder dat deze
laatste hem had gecontacteerd.

Op dit punt is de situatie van personen van vreemde afkomst ongunstiger, aangezien
de meeste ouders niet op de arbeidsmarkt actief zijn (invalide, vervroegd gepensio-
neerd, gepensioneerd, werkloos). Bijgevolg staan ze veel meer alleen en worden ze aan
hun lot overgelaten om de noodzakelijke tussenpersonen te vinden. Velen vermelden
dan ook het gebruik van 'kruiwagens', die ze niet hebben, om aan een baan te geraken,
waardoor zij in grotere mate afhankelijk zijn van de tussenkomst van de openbare
arbeidsbemiddelingsdiensten en van organisaties voor beroepsinschakeling. Een
onderzoek in Frankrijk heeft de zeer bepalende invloed van het familiaal netwerk
aangetoond, in het bijzonder om toegang te krijgen tot overheidsdiensten. Terwijl één
derde van de vaders en de helft van de moeders van de studenten van de Centres de
préparation (voorbereidingscentra) in overheidsdienst werkt, heeft geen enkel
migrantenkind een vader die bij een overheidsdienst is tewerkgesteld. Dit is ook het
geval voor enkele moeders die geen migrant zijn (Peres, 2004)17.

Ook de houding tegenover de voortgezette of beroepsopleiding maakt deel uit van de
verschillende strategieën. De gediplomeerden van het hoger onderwijs beschouwen
een investering in opleiding als normaal. Ze zijn bijgevolg meer bereid om opleidingen
te volgen en zelfs met eigen middelen te financieren dan de personen met een lage en
middelmatige opleiding. Voor deze laatsten staat een opleiding gelijk met een grote
investering qua tijd die vaak als ondoeltreffend wordt beschouwd omdat ze toch niet
tot tewerkstelling leidt. De houding tegenover het leren van Nederlands is in dit op-
zicht veelzeggend. Zelfs de personen met een lage of middelmatige scholingsgraad die
taal als een belangrijk selectiecriterium en een onoverkomelijke hinderpaal beschou-
wen, volgen toch niet de noodzakelijke opleidingen om dit nadeel te verhelpen. Toch
stellen we, vooral bij de huismoeders van Marokkaanse afkomst uit de steekproef, een
steeds vaker voorkomende tendens vast om hun kinderen naar Nederlandstalige
scholen te sturen teneinde deze hinderpaal in de toekomst te voorkomen. De personen
met een lage of middelmatige opleiding profiteren overigens van het feit dat hun kin-
deren school lopen om cursussen Nederlands te volgen die door die scholen worden
ingericht. Overigens maken die scholen de inschrijving van de kinderen afhankelijk
van het feit of de ouders een taalcursus volgen. De moeders zijn daarover overigens
behoorlijk tevreden want ze stellen - waarschijnlijk gemotiveerd door het feit dat ze de
schoolprestaties van hun kinderen willen volgen – op enkele maanden tijd een aan-
zienlijke vooruitgang in hun talenkennis vast, terwijl de meesten onder hen al jaren
Nederlands hadden gevolgd op school.

                                                     
17 Deze vaststelling geldt ook voor België. Zie in dit verband Ceulemans, e.a., 2004.
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De gediplomeerden van het hoger onderwijs hebben deze hinderpaal doorgaans voor-
zien en hebben dus geïnvesteerd in dag- of avondcursussen, opleidingen in bedrijven
of privé-cursussen. We benadrukken hier dat het taalcriterium voor de werkgevers –
gezien de overvloed aan kandidaten (vooral laaggeschoolden) - voor een betrekking
een essentieel selectiecriterium is, terwijl het in perioden van een tekort aan arbeids-
krachten als een positief, maar niet noodzakelijk onontbeerlijk element van het curri-
culum wordt beschouwd.

Wat, ten slotte, de strategie van de hervatting van de studies betreft om de werkloos-
heid te ontlopen, hebben we vastgesteld dat geen van de 37 geïnterviewde personen
dit soort traject heeft gevolgd (in het bijzonder de personen met een lage en middel-
matige opleiding), terwijl we in 1993 hadden vastgesteld dat de hervatting van de stu-
dies18 van de weinig gekwalificeerden (hoger secundair) een uitgestelde inschakelings-
strategie vormde na een lange werkloosheidservaring.

6.2.2.3. De werkloosheid

Geen van de bevraagde personen van Belgische afkomst is in zijn gezin of zelfs in zijn
naaste omgeving (neven, vrienden) met werkloosheid in aanraking gekomen. Deze er-
varing wordt zelfs als onaanvaardbaar beschouwd. "Nog eerder onder zijn kwalifica-
ties gaan werken dan te gaan stempelen", kregen we meermaals te horen, vooral door
gediplomeerden van het hoger onderwijs (Albert, Jeanne, Sylvie, Manuel, Guy,
Daniel). Hier is werkloosheid geen fataliteit en dus moet worden gereageerd om dit te
vermijden.

De laaggekwalificeerden nemen een meer afwachtende houding aan, in het bijzonder
tegenover openbare arbeidsbemiddelingsinstellingen, maar ook tegenover
interimkantoren of tegenover hun omgeving. Ze beleven hun werkloosheid als een
fataliteit, want ze zien geen uitweg en wachten tot hen een baan of een opleiding wordt
aangeboden. Ze begrijpen de regels van de arbeidsmarkt noch de werking van de
maatschappij waarin ze leven, want ze leven te zeer aan de rand van die maatschappij.
Hun wereld is een wereld van onzekerheid, van kwetsbaarheid, van ziekte, van
maatschappelijke problemen en van onveiligheid.

Werkloosheid betekent voor talrijke vrouwen een zekere manier om het beroepsleven
met het privé-leven te verzoenen, vooral wanneer ze alleenstaand zijn of wanneer ze -
indien ze gehuwd zijn - een pauze willen nemen om het gezin uit te breiden. Zo heb-
ben vele vrouwen, in het bijzonder de minst gekwalificeerden (Nora, Ann, Rizlaine,
Najia, Estelle, Zahia, Nadia, Nuri), van hun werkloosheid 'geprofiteerd' om een kind te
krijgen of om een zeer jong kind op te voeden. Zo konden ze niet alleen het razend-
snelle tempo van het beroepsleven vermijden, maar tegelijk ook de aanzienlijke finan-
ciële of gezondheidskosten van privé- of openbare kinderopvang die zwaar op het ge-
zinsbudget wegen. De gediplomeerde vrouwen die ingeschakeld zijn in de tewerkstel-

                                                     
18 De hervatting van de studies was van toepassing voor 3,3% van de jongens en 3,8% van de meisjes. Dit

kwam frequenter voor bij de Belgen en bij personen van niet-Europese afkomst, in het bijzonder
meisjes, maar was totaal onbestaande bij personen van Turkse afkomst.
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ling profiteren van deeltijds werken of van loopbaanonderbreking om zich aan hun
gezin te wijden. Dat is in zekere zin een discriminatie onder de vrouwen die verband
houdt met de kwaliteit van de betrekking die zij op de arbeidsmarkt hebben. Het is
echter ook een discriminatie ten opzichte van de mannen, doordat de vrouwen in de
meeste gevallen nog de gezinslast dragen, wat zeer waarschijnlijk een weerslag zal
hebben op hun loopbaan.

6.2.3. De ervaring met discriminatie

In de loop van de enquête die bij de 37 geïnterviewde personen werd uitgevoerd, werd
hen zonder onderscheid gevraagd om hun eventuele ervaringen met discriminatie mee
te delen. Wij gingen er immers van uit dat discriminatie niet noodzakelijk het 'voor-
recht' is van vreemdelingen of mensen van allochtone afkomst, maar dat er wegens de
betekenis die hieraan wordt gegeven een aantal criteria zijn die daaraan ten grondslag
liggen (geslacht, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, sociale achtergrond enz…) en
dat discriminatie door haar subjectieve dimensie een ervaring is die algemener en meer
verspreid is dan men denkt. Het gaat om een sociologisch fenomeen dat waarschijnlijk
samenhangt met de opkomst van de rechtsmaatschappij en een individualistische
samenleving.

De vormen en de gevolgen van discriminatie die wij hier voorstellen, berusten essenti-
eel op de verhalen en de percepties van diverse personen. Het betreft hier geen objec-
tieve discriminatie, die is vastgesteld op basis van praktijken die werden waargenomen
bij werkgevers of selectiebedrijven, maar wel een weergave van de discriminatie die de
personen tijdens hun dagelijks leven vaststellen. Het is dus een proces dat in alle
levensfasen wordt gevoed door verschillende zowel individuele als collectieve erva-
ringen, die door de leden van het gezin (de ervaring van de ouders, broers en zussen)
of van de groep of groepen waarmee de personen zich identificeren (Italianen, Turken,
Zwarten, Afrikanen, Arabieren, Marokkanen, Islamieten, vrouwen, arbeiders, Fransta-
ligen enz…) werden ervaren. Het gaat er hier dus niet om de ultieme waarheid te ver-
kondigen noch om te oordelen over de gegrondheid van de ervaringen die aan ons
werden meegedeeld. Het gaat er wel om op basis van de gelijkenissen tussen de ver-
halen en de feiten, maar ook op basis van de lichamelijke, mentale en emotionele im-
pact op de diverse personen, te bekijken of er een vermoeden van discriminerende
praktijken kan zijn, in het bijzonder tegenover personen van buitenlandse afkomst.

We weten hoe moeilijk het is om discriminatie vast te stellen en te bewijzen. De ont-
wikkeling van het juridische apparaat en van instrumenten die de waakzaamheid be-
vorderen (de oprichting van groepen, centra of observatoria ter bestrijding van racisme
en discriminatie), hebben naast de berichtgeving in de media over racistische, xenofobe
of discriminerende daden of houdingen, het laakbare karakter ervan aangetoond en in
het bijzonder de werkgevers en de aanwervingsverantwoordelijken bewust gemaakt
van het feit dat ze het risico lopen om juridische problemen te krijgen in geval van
flagrante discriminatie. We weten dat de wet het verschijnsel dat hij probeert te regelen
niet kan uitschakelen, want de wet alleen kan de mentaliteit niet wijzigen. Daarom
blijven de werkgevers ondanks de wet de werkzoekenden discrimineren, in het
bijzonder wegens hun huidskleur of hun allochtone afkomst. Racisme en discriminatie
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blijven bestaan, maar worden geniepiger en geslepener, omdat ze tot vergelding en
veroordelingen kunnen leiden.

In 1991 en in 1993 hadden wij aan de jonge allochtonen en de jongeren van buiten-
landse afkomst die zich op de arbeidsmarkt wilden aanbieden of reeds hadden aange-
boden gevraagd of zij dachten het slachtoffer te zullen zijn van discriminatie bij de
aanwerving of dit al waren geweest. De meerderheid was van mening dat de toegang
tot de werkloosheid een lastige ervaring was die voor alle jongeren gemeenschappelijk
was, maar toch waren er nuances naargelang van de nationaliteitengroepen en het ge-
slacht: "De meerderheid van de jongeren denken dat de ervaring voor iedereen dezelfde is.
Nochtans zijn de jonge allochtonen afkomstig van buiten de EEG meer dan de andere jongeren
van mening dat de nationaliteit van herkomst de toegang tot de werkgelegenheid bemoeilijkt.
Dit gevoel is veel uitgesprokener bij de jongeren van buitenlandse nationaliteit dan bij degenen
die de Belgische nationaliteit hebben verworven. 30% van de jonge allochtonen van buiten de
EEG is van oordeel dat hen een baan werd geweigerd omdat ze buitenlander zijn. Dit gevoel
komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Voor de jonge Belgen is het de leeftijd die als een
belangrijk discriminatiecriterium wordt beschouwd. De jonge Belgische jongens zijn, net als de
genaturaliseerde allochtonen, eveneens van mening dat de legerdienst – die sindsdien niet meer
verplicht is – discriminerend werkt. De discriminatie van meisjes bij de aanwerving wordt
daarentegen praktisch niet vermeld, zelfs niet door de betrokkenen. Ze halen echter wel vaker
dan de jongens het feit dat ze jong zijn als discriminerende factor aan."

6.2.3.1. Afwezigheid en ontkenning van discriminatie

In 2004 bevestigen 19 van de 37 personen uit onze steekproef dat ze nooit met discri-
minatie op de arbeidsmarkt in aanraking gekomen zijn. Het betreft hier 13 vreemde-
lingen of personen van allochtone afkomst en 6 personen van Belgische afkomst die
een laag (1), middelmatig (4) en hoger (14) kwalificatieniveau hebben. Zo is bijvoor-
beeld Dominique, een halfbloed van Kongolese afkomst, een van de personen die be-
vestigt dat hij nooit werd gediscrimineerd, maar hij stelt tegelijk vast dat de voornaam-
ste slachtoffers van discriminatie tegenwoordig de Marokkanen zijn, die daarmee in
alle aspecten van het dagelijks leven te maken krijgen: op school, op het werk, wanneer
ze naar de discotheek gaan, bij het huren van een woning, in de relaties met de buurt,
op het openbaar vervoer enz. Dominique verzekert ons zelfs dat zijn Kongolese af-
komst een positieve rol heeft gespeeld om een baan te krijgen bij het telecommunica-
tiebedrijf waar hij tewerkgesteld is, omdat hij de eerste kleurling is die daar werkt.

Vanuit het oogpunt van de arbeidsomstandigheden (loon, voordelen, uurregeling),
hebben de gediplomeerden vaker het gevoel dat ze op een gelijke manier worden be-
handeld, al stellen ze soms wel 'voortrekkerij' vast in de arbeidsomstandigheden, wat
tot uiting kan komen in een geringere werklast. In werkelijkheid is het moeilijk om de
situaties van verschillende personen met elkaar te vergelijken, behalve dan in de over-
heidssector, waar in principe vaste barema's gelden. In de privé-sector maken de loon-
voorwaarden en de uurregelingen deel uit van de contractonderhandelingen. Op dit
punt hebben we vastgesteld dat de personen van buitenlandse afkomst minder over
hun arbeidsvoorwaarden onderhandelen dan de Belgen.
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Het feit dat bewezen situaties van discriminatie ontbreken, betekent echter niet nood-
zakelijk dat er geen discriminatie is. De antwoorden die op onze vragen werden gege-
ven, tonen aan dat de perceptie van het verschijnsel van individu tot individu verschilt
naargelang van de manier waarop zij die ervaring, bewust of onbewust, hebben ge-
analyseerd en geïntegreerd. Het is immers mogelijk dat personen discriminatie perfect
hebben geïntegreerd in hun positie als kind van migranten en dat deze discriminatie
bijgevolg als een wezenlijk bestanddeel van hun maatschappelijke en beroepservaring
wordt ervaren. Hadijé, Tahsin, Dominique of Fadila bijvoorbeeld, zijn zich perfect be-
wust van de realiteit van dit fenomeen, maar ze vermelden discriminatie niet voor hun
eigen situatie, behalve dan misschien onrechtstreeks.

Ten slotte kunnen we eveneens veronderstellen dat discriminatie, als een soort indivi-
dueel verdedigingsmechanisme, soms wordt ontkend. Van de personen die verklaar-
den dat ze nooit het slachtoffer waren geweest van discriminatie, waren er enkele
(Tahsin, Hadijé, Giovanni, Fadila, Zineb) wat uit hun lood geslagen door de vraag en
gaven uiteindelijk toe dat ze er niet zeker van waren. Alle anderen daarentegen verze-
kerden categoriek dat ze niet met discriminatie waren geconfronteerd.

6.2.3.2. De ervaringen met discriminatie

Van de 37 personen waren er daarentegen 18 die verklaarden dat ze wel ervaringen
hadden gehad met discriminatie bij de aanwerving of op het werk, of dat ze toch het
gevoel hadden gehad te zijn gediscrimineerd. Het betreft 14 personen van buitenlandse
nationaliteit of van buitenlandse afkomst en 4 Belgen. Naargelang van het geval was
deze bewering gebaseerd op afzonderlijke of gecumuleerde criteria: de huidskleur
(Touré), de etnische afkomst (Nora, Farid, Mehmet, Rachid, Khalid, Ali, Souad,
Rizlaine, Zahia, Angelo), het diploma (Jamal, Rizlaine), de sociale achtergrond (Najia,
Angelo), het geslacht (Jeanne, Farid, Lorenzo), de leeftijd (Sylvie, Ann, Nora), het
uiterlijk (Esteban), de taal en de ervaring (Pierre, Estelle, Farid, Mehmet, Khalid, Ali,
Rizlaine). Van de betrokken personen zijn er 5 laaggekwalificeerd, hebben er 8 een
gemiddelde opleiding en 5 een diploma van het hoger onderwijs. Van de 18 situaties
waarin discriminatie is voorgekomen, hebben er 13 betrekking op discriminatie bij de
aanwerving en 3 op discriminatie op het werk, wat gepaard ging met morele pesterijen
vanwege de hiërarchische meerdere (2) of de collega's (1), attitudes die als racistisch
kunnen worden bestempeld.

Uit de getuigenissen blijkt dat discriminatie sterker wordt ervaren wanneer de persoon
niet over de beste troeven beschikt om een baan te vinden (diploma, kennis, vaardig-
heden …). Voor laaggeschoolden zijn de verwachtingen op het vlak van inschakeling
en maatschappelijke en professionele erkenning des te belangrijker omdat hun kwalifi-
catieniveau laag is en hun vermogen om een mislukking bij de inschakeling in het be-
roepsleven te rationaliseren kleiner. Vaak leidt dit zelfs tot een verlies van houvast en
een nog groter onbegrip van de regels van de arbeidsmarkt.

• De discriminatie bij de aanwerving



58

Touré is op school in aanraking gekomen met discriminatie vanwege sommige leer-
krachten. Vanaf het begin van zijn beroepsloopbaan is hij het slachtoffer geweest van
discriminatie bij de aanwerving wegens zijn huidskleur. Dit heeft zich regelmatig ge-
manifesteerd, bijvoorbeeld, in het feit dat een bepaalde functie na positieve telefonische
contacten plots niet meer vacant was toen hij de verantwoordelijke voor de aanwer-
ving persoonlijk ontmoette. Dit is gebeurd in een bedrijf dat containers vervaardigt,
waar hij als eerste kandidaat door de VDAB naartoe werd gestuurd. Toen hij zich aan-
bood, antwoordde men hem dat de betrekking net aan een andere persoon was toege-
kend en dat men hem op de hoogte zou houden over eventuele andere betrekkingen.
Ook voor een fastfoodbedrijf nam hij deel aan een informatiedag die door de VDAB
was georganiseerd voor de opening van een nieuwe zaak in Antwerpen. Na het
onderhoud werd zijn kandidatuur geselecteerd, maar op de vooravond van de opening
belde men hem op om te zeggen dat het team compleet was en dat hij in de
wervingsreserve was geplaatst.

Aan Rachid werd door een interimkantoor een betrekking als elektricien geweigerd
onder het voorwendsel dat ze net voor hij aankwam aan iemand anders was toege-
kend. 's Anderendaags werd dezelfde werkaankondiging echter opnieuw aangeplakt.
Hij is van oordeel dat men dergelijke houdingen moet negeren en hij rationaliseert dit
door voordeel te halen uit de situatie. Hij verkiest immers om niet voor een baas te
werken die hem vanaf het begin al niet moet, want dit vermindert de stress aanzienlijk.

Rizlaine is een uniek geval van discriminatie bij de aanwerving wegens haar hoofd-
doek en haar naam. Alhoewel haar bekwaamheden bij telefonische contacten met
scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en interimkantoren worden gewaardeerd,
heeft ze herhaalde malen een duidelijke verandering in de houding bemerkt vanaf de
eerste ontmoeting omdat ze een hoofddoek draagt. Dit uit zich in het antwoord "we
zullen later opnieuw contact met u nemen", dat zonder gevolg blijft.

In het begin van haar beroepsloopbaan wierf een interimkantoor mensen aan om via
de telefoon verzekeringscontracten te verkopen. Ze spreekt goed Frans en lijkt over de
vereiste vaardigheden te beschikken. De verantwoordelijke van het interimkantoor
deelde haar mee dat haar aanwerving niet alleen afhing van het feit dat ze geen hoofd-
doek mocht dragen, maar dat ze ook haar voornaam moest veranderen. Ze mocht de
naam Rizlaine niet meer gebruiken, maar moest zich Valérie noemen. Dat heeft
Rizlaine categoriek geweigerd. Ze was wel nog bereid om haar hoofddoek af te laten,
maar zeker niet om haar identiteit te veranderen.

Mehmet begrijpt niet waarom hij ondanks alle inspanningen die hij heeft geleverd om
zich in de maatschappij te integreren (studies, naturalisatie, hard en slecht betaald
werk willen aanvaarden) nog altijd geen baan heeft gevonden. Zonder dat hij overtui-
gende elementen kan aanhalen die discriminatie aantonen, leidt hij uit zijn langdurige
werkloosheid (9 jaar op 11) af dat de werkgevers hem niet willen. De talrijke spontane
sollicitaties die zonder antwoord zijn gebleven en zijn mislukkingen bij examens heb-
ben ervoor gezorgd dat hij een weinig bevredigend zelfbeeld heeft. Hij vraagt zich bo-
vendien af waarom hij bij de stedelijke vervoersmaatschappij wel goed genoeg was om
als steward met een onzeker arbeidscontract van bepaalde duur te werken in het kader
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van 'Rosetta', maar na afloop van dit contract plots niet meer 'geschikt' was voor een
'normale' betrekking als bus- of tramchauffeur. Voor Mehmet heeft discriminatie ten
slotte ook te maken met het ontbreken van sociale netwerken en van de onontbeerlijke
'kruiwagens' die men tegenwoordig nodig heeft om een baan te vinden.

Angelo heeft kennis gemaakt met discriminatie bij de aanwerving wegens zijn natio-
naliteit. Bij het begin van zijn loopbaan heeft men hem herhaalde malen duidelijk ge-
maakt dat men Belg moest zijn om een baan te vinden. Dat is overigens de reden
waarom hij zich heeft laten naturaliseren. Dit heeft zijn situatie echter helemaal niet
veranderd. Als technicus in elektronica heeft Angelo het werk waarvoor hij was opge-
leid nooit uitgevoerd en de werkgevers die de afgestudeerden bij de school (Arts et
Métiers – Kunsten en Ambachten) komen aanwerven, hebben hem nooit een baan
voorgesteld. Het werk voor de afgestudeerden van deze eertijds prestigieuze opleiding
was voorbehouden aan 'zonen van Belgen en aan bourgeois'.

Het professionele parcours van Angelo is doorspekt met episodes van overduidelijke
discriminatie. Hij legt uit dat het taalkundige argument of het feit dat men Vlaming
moet zijn vaak een selectiecriterium is geweest, ook voor de Franstalige Belgen, en dat
hij in de loop van zijn traject in de afgelopen vijf jaar een duidelijke strategie van 'ver-
vlaamsing' van de tewerkstelling in Brussel heeft vastgesteld. Het volstaat immers niet
om Nederlands te spreken, zegt hij, men moet de taal spreken als een Vlaming, "met
andere woorden, men moet Vlaming zijn, en het is onmogelijk om er een te worden".

De talenkennis, in het bijzonder de kennis van het Nederlands, is een selectie- of dis-
criminatiecriterium dat vaker wordt vermeld door personen met lage of middelmatige
kwalificaties. Het speelt vooral mee als er een overvloed aan arbeidskrachten is. Als er
een tekort is, is het geen objectieve voorwaarde om te kunnen werken.

Farid bevestigt dat hij in de afgelopen 13 jaar met discriminatie in aanraking is geko-
men, maar dat het voornamelijk om een onduidelijk gevoel van racisme en discrimina-
tie gaat dat in alle sferen van het privé-leven aanwezig is. Hij is geschokt door en onge-
rust over het dagdagelijkse racisme waarmee hij en zijn gezin sinds de aanslagen van
11 september 2001 te maken krijgen. Verder heeft Farid het gevoel dat discriminatie
vooral een ervaring is die door mannen wordt opgedaan. Hij is ervan overtuigd dat de
werkgevers de voorkeur geven aan de beroepsinschakeling van meisjes van Marok-
kaanse afkomst omdat ze zich gemakkelijker lijken aan te passen en (zo geeft hij toe)
ook effectief gemakkelijker aanpassen, mooier en beleefder zijn dan de jongens, die
minder gedisciplineerd

 en beïnvloedbaarder zijn. Nora en Ali vermelden geen discriminerende situatie in het
bijzonder, maar hebben het eveneens over een vaag, latent racisme dat zeer
verontrustend is en een gevoel van onveiligheid geeft. Discriminatie bij de aanwerving
is volgens hen slechts één van de vormen van een veralgemeend racisme. Ali heeft
eronder geleden en heeft zijn beroep van carrossier nooit kunnen uitoefenen, terwijl hij
grote ambities had in zijn beroep, zoals het openen van zijn eigen garage.

Jamal en Rizlaine zijn, maar wel op een tegengestelde manier, van oordeel dat de dis-
criminerende factor voor de toegang tot de tewerkstelling te maken heeft met het
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diploma. Terwijl Jamal van mening is dat het gebrek aan kwalificaties de voornaamste
hinderpaal is voor de toegang tot werk, meent Rizlaine dat de discriminatie duidelijker
wordt naarmate het diploma hoger is. Ze baseert zich op haar eigen ervaringen van
gegradueerde in de logopedie en op die van haar zussen die universitair zijn en verge-
lijkt die met de situatie van haar broers die hoger secundair technisch onderwijs heb-
ben gestudeerd en geen moeilijkheden hebben ondervonden met de inschakeling in het
beroepsleven. De onderliggende boodschap die zij hierin ziet, is de aanmaning aan het
adres van de migranten en hun kinderen om in een ondergeschikte positie te blijven op
de arbeidsmarkt, waar iedereen zijn plaats moet kennen, met andere woorden om
arbeider te blijven.

Sylvie, Ann en Nora halen discriminatie op basis van de leeftijd aan. Sylvie heeft dat
meegemaakt in verband met haar recht op werkloosheidsuitkeringen na afloop van
haar studies. Aangezien ze ouder was dan 26 jaar, werd haar wachttijd, volgens het
reglement, met verscheidene maanden verlengd. Ann is ervan overtuigd dat haar leef-
tijd van 33 jaar een echte handicap betekent, vooral in de toeristische sector, waar jong
zijn een belangrijk criterium vormt. Haar leeftijd beperkt dus zeer sterk haar kansen op
inschakeling op de werkvloer. Nora werd als kinderverzorgster geweigerd in de
scholen waar zij heeft gesolliciteerd wegens het feit dat ze 35 jaar oud was en een ge-
brek aan ervaring had.

Esteban heeft zich beklaagd over de discriminatie waarmee hij op school werd gecon-
fronteerd wegens zijn uiterlijk, met name zijn imposante neus, waardoor vaak met hem
werd gespot. Dit was ook later op het werk het geval. Het gaat hier echter niet om een
echte discriminatie bij de aanwerving, maar wel om een stigmatisering wegens zijn
uiterlijk.

Het gebrek aan beroepservaring die op de arbeidsmarkt aan een werkgever kan wor-
den geboden en dus de duur van de werkloosheid vormt een selectiecriterium en zelfs
een discriminatiecriterium dat door talrijke geïnterviewde personen vaak werd ver-
meld. Ali was bij de MIVB getuige van een weigering tot aanwerving van een persoon
van Marokkaanse afkomst omdat een werkloosheidsduur van 2 jaar als veel te lang
werd beschouwd.

Lorenzo heeft kennis gemaakt met discriminatie op basis van het geslacht. Als kleuter-
onderwijzer weigerden sommige gemeenten hem aan te nemen op het ogenblik van de
zaak Dutroux. Men gaf hem te verstaan dat mannen voor problemen zorgden in de
omgang met peuters en kleuters, wat hij als bijzonder kwetsend ervaren heeft. Hij
wilde een leerkracht vervangen die met pensioen ging in een klas waar hij stage had
gelopen, maar dat werd hem geweigerd omdat mannen toentertijd schrik inboezem-
den. Lorenzo heeft geen enkel schriftelijk spoor of tastbaar bewijs voor deze houdin-
gen. Zijn bewering steunt op vertrouwelijke mededelingen, vermoedens en geruchten
die hij heeft opgevangen.

• De discriminatie op de werkvloer

Het feit dat mensen van buitenlandse afkomst als het ware tot sommige segmenten van
de arbeidsmarkt worden beperkt, een verschijnsel dat 'etnostratificatie' wordt ge-
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noemd, kan als een vorm van discriminatie worden ervaren. Paradoxaal genoeg wordt
de etnische afkomst hier als een positief aanwervingscriterium beschouwd, omdat
wordt uitgegaan van de kennis van de taal en van de identiteitsreferenten van deze
bevolkingsgroepen, die net de vereiste kwaliteiten zijn voor de aangeboden banen. Nu
is het zo dat die voor die banen voornamelijk met contracten van bepaalde duur wordt
gewerkt en dat de betrekkingen en functies vaag omschreven en slecht betaald zijn.
Het gaat hier bijvoorbeeld om werkgelegenheid die werd geschapen in het kader van
de ontwikkeling van het stedelijk beleid19, met het oog op het controleren van de bevol-
kingsgroepen van buitenlandse afkomst in de 'onrustige wijken, waar Belgen niet wil-
len komen'. Dit is het geval van Jamal, Rizlaine en Mehmet, die werden aangeworven
in het kader van de veiligheidscontracten. Nadia, Fadila en Nora werden aangeworven
in het onderwijs of in een kinderdagverblijf omdat ze kunnen communiceren met het
publiek dat in hoofdzaak van Marokkaanse en Berberse afkomst is.

Zahia voelde zich niet welkom in het team van thuiszorgwerkers, waar ze het onthaal
verzorgde in het kader van het eerste contract van lange duur dat ze na 8 jaar van
zware beproevingen en afwisselende periodes van werkloosheid en interimwerk had
gevonden. Ze werd gepest door sommige van haar collega's, die onophoudelijk kritiek
leverden op haar werk, haar in diskrediet brachten en uiteindelijk hun beklag gingen
doen bij de (vrouwelijke) chef. De chef ontbood haar om haar attent te maken op de
talrijke klachten van collega's tegen haar. De oudste collega's, die op goede voet ston-
den met haar, vertelden haar dat ze niet de eerste Marokkaanse was die door een deel
van de gezins- en huishoudhulpen zo werd behandeld, aangezien al 4 Marokkaanse
meisjes vóór haar hetzelfde lot beschoren was. Zahia is niet alleen van Marokkaanse
afkomst, maar heeft bovendien ook het nadeel dat ze jong is, een van de meest gekwa-
lificeerde medewerksters (6B kantoorwerk) in huis en populair bij de klanten. Dat was
blijkbaar bijzonder ondraaglijk voor sommige van haar collega's, die haar als een groot
risico beschouwden dat tot hun eigen professionele declassering kon leiden. Na enkele
maanden van laster over haar werk, begon ze aan zichzelf te twijfelen en heeft ze een
baan laten schieten die ze bijzonder graag deed, voornamelijk wegens de contacten met
het publiek.

In de privé-sector werd Souad geconfronteerd met het probleem van ongelijke behan-
deling met betrekking tot haar arbeidscontract. De omvorming ervan in een contract
van onbepaalde duur liet op zich wachten en bij elke hernieuwing van haar contract
van bepaalde duur moest zij opnieuw testen afleggen (tot viermaal toe). Verder kreeg
ze een negatief beoordelingsverslag van haar chef en er werd nauwlettend toezicht ge-
houden op haar werk, dat overijverig werd gecontroleerd. Er werden weliswaar nooit
rechtstreekse opmerkingen gemaakt over haar afkomst, maar wel zeer regelmatig on-
schuldige opmerkingen over haar godsdienstbeleving. Wanneer men zich denigrerend

                                                     
19 In de jaren 1990 werden in deze sector talrijke banen geschapen, in het bijzonder in Brussel, hetzij in

het kader van de sociale of schoolbemiddeling, hetzij in het kader van het straatwerk en de
straatanimatie. Het is vaak via dergelijke contracten dat tal van jongeren hun eerste beroepservaring
hebben kunnen opdoen. Dit verschijnsel werd eveneens vastgesteld in Frankrijk.
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uitlaat over het werk van een collega van dezelfde afkomst als zij, interpreteert ze dat
alsof er kwaadgesproken wordt over haar.

Khalid heeft een diploma in industriële automatisering behaald en werd gedurende
twee jaar na afloop van zijn studies met discriminatie bij de aanwerving geconfron-
teerd. Daarna vond hij een betrekking in een bedrijf voor koeltechniek en kreeg hij te
maken met een meerdere die niet met vreemdelingen kon samenwerken. Dit uitte zich
in een strengere controle van en een strikter toezicht op zijn werk en zijn doen en laten,
het achterhouden van informatie of, erger nog, de verspreiding van verkeerde infor-
matie die tot een ernstige fout en tot zijn ontslag wegens grove nalatigheid had kunnen
leiden. Wegens de aanzienlijke stress die voortvloeide uit de permanente schrik om
fouten te maken, heeft Khalid zijn werk na 10 jaar dienst opgezegd en gesolliciteerd als
leraar in het beroepsonderwijs, waar de tewerkstelling onzekerder en minder goed
betaald is. Daarnaast is Khalid bij de uitvoering van zijn opdrachten voor het bedrijf
ook het slachtoffer van discriminatie geweest vanwege klanten die niet wilden dat Ma-
rokkanen naar de werf zouden worden gestuurd.

Jeanne vermeldt het discriminatieproces in de tewerkstelling van vrouwen die geen
promotie kunnen maken omdat zij nog hoofdzakelijk de verantwoordelijkheden bin-
nen het gezin op zich nemen. Deeltijdse tewerkstelling (bijvoorbeeld vier vijfden, om
op woensdag bij de kinderen te kunnen zijn) en de onbeschikbaarheid 's avonds en in
het weekend betekenen een rem op promotie in hun loopbaan.

6.2.4. De gevolgen van de discriminatie

Ervaringen met discriminatie en werkloosheid leiden altijd tot vernietigende effecten
op de individuen en hun gezin, vooral wanneer dit lang blijft aanslepen en de mensen
niet over voldoende financiële of morele ondersteuningsstructuren beschikken om hen
te helpen deze beproevingen te doorstaan. Deze effecten uiten zich zowel in zeer aan-
zienlijke stress, spanningen binnen het gezin, het verlies van zelfvertrouwen, een ver-
andering van het maatschappelijk houvast, ontmoediging, demotivatie, depressies,
geweld tegenover zichzelf en een onduidelijk gevoel van onveiligheid. Deze toestan-
den leiden tot beduidende individuele en collectieve gevolgen voor onze samenleving,
waarvan de economische kost zou moeten kunnen worden geraamd om de volledige
omvang van de verborgen kosten van werkloosheid en discriminatie te kunnen
bepalen.

6.2.4.1. Stress

Alle personen die het slachtoffer zijn van discriminatie maken melding van de aan-
zienlijke stress die dit teweegbrengt, hetzij door de ervaring van werkloosheid, hetzij
in de arbeidsrelaties. De problemen van lichamelijke of geestelijke gezondheid waartoe
deze stress leidt, worden eveneens vermeld: nervositeit, slapeloosheid, eczeem, spijs-
verteringsstoornissen, zware migraine enz.
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6.2.4.2. Verlies van zelfvertrouwen

Het ontbreken van een inschakeling in het beroepsleven of van de mogelijkheid om
zijn beroep uit te oefenen leidt niet alleen tot frustratie, maar ook tot een verlies van
zelfvertrouwen, een gevoel van nutteloosheid en van verspilling van de investering in
de studies. Het feit dat aan iemand werk wordt geweigerd en de opeenvolgende mis-
lukkingen bij examens worden als veel pijnlijker ervaren door de minst gekwalifi-
ceerde personen, want dit wordt aangevoeld als een totale afwijzing van de persoon en
niet als een negatieve ervaring. Dit leidt tot een onderwaardering niet alleen van het
behaalde diploma, maar ook van de eigen persoonlijkheid.

6.2.4.3. De professionele declassering

Mehmet, bijvoorbeeld, voelt zich niet meer nuttig in de samenleving. Hij ontwikkelt
een gevoel van onveiligheid, van verstoting en zelfs van racisme tegenover illegale
buitenlanders die hem op de arbeidsmarkt komen beconcurreren door oneerlijke con-
currentie, wat bijdraagt tot zijn professionele en maatschappelijke declassering. Hij
koestert dan ook een hardnekkige wrok tegen Oost-Europeanen en eist van de regering
dat prioriteit zou worden verleend aan de tewerkstelling van kinderen van migranten
die in België zijn geboren. Ook Najia gaat fel tekeer tegen de illegale vreemdelingen en
tegen de buitenlanders die hier pas zijn aangekomen in het kader van een gezinshere-
niging, want dit betekent voor haar concurrentie op de arbeidsmarkt. Najia et Mehmet
voelen zich dan ook in de steek gelaten door de overheid. Dezelfde schrik voor maat-
schappelijke declassering vinden we ook terug bij de laagst gekwalificeerde Belgen, die
de concurrentie aanvoelen van beter gekwalificeerde jongeren van buitenlandse af-
komst.

De professionele declassering kan ook worden afgemeten aan de veroudering van de
kwalificaties. Dit wordt geïllustreerd door de gevallen van Mehmet, Rizlaine en Ann,
die nooit een baan hebben gevonden die aan hun kwalificaties beantwoordde. Als ge-
diplomeerde van het 6de technische chemie, graduate in de logopedie en graduate in
toerisme voelen ze zich totaal voorbijgestoken door de evolutie van hun beroep en sla-
gen er niet meer in om een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt. Hun kwalificaties
zijn achterhaald, wat hen ertoe dwingt om zich in andere richtingen te oriënteren, die
niet evident zijn. De professionele declassering komt in het geval van Rizlaine tevens
tot uitdrukking in de hiërarchisering van de statuten en de functies tussen opvoeders
die in dezelfde school werken waar zij werkte, maar ook wegens het onduidelijke ge-
definieerde statuut, dat permanente polyvalentie en flexibiliteit veronderstelde.

6.2.4.4. Maatschappelijke declassering

We hebben vastgesteld dat slagen in de studies een belangrijk criterium is voor maat-
schappelijk succes en waardering in de bevolkingsgroep van herkomst. Voor de gezin-
nen van Tahsin en Hadijé hebben wij gezien dat dit succes een weerslag heeft op het
hele gezin, dat een referentiemodel wordt voor alle andere gezinnen van de wijk. In-
dien deze investering in een schoolopleiding echter niet in een verwachte positieve in-
schakeling in het beroepsleven uitmondt, leidt dit tot frustratie en tot verlies van ge-
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loofwaardigheid ten opzichte van de gelijken, die studies dan als een nutteloze investe-
ring gaan beschouwen.

De maatschappelijke situatie van de gezinnen en de jongeren bevindt zich permanent
in een broos en onzeker evenwicht. De vooruitgang die door de opleiding op school
werd geboekt en die positief kan zijn, voornamelijk tegenover de maatschappelijke
groep van herkomst, kan negatief uitdraaien als dit niet leidt tot een effectieve in-
schakeling in het beroepsleven die overeenstemt met de legitieme verwachtingen van
het gezin en de groep. De discrepantie tussen de twee kan leiden tot een sociale deva-
lorisering bij de groep van herkomst, die ‒ zoals in het geval van Mehmet ‒ als bijzon-
der pijnlijke kan worden ervaren.

Deze ervaringen kunnen bovendien ook een ongemakkelijke situatie teweegbrengen
binnen het gezin zelf. De individuele trajecten van de broers en zussen kunnen zeer
uiteenlopend zijn en het succes van sommigen leidt soms tot spanningen omdat er een
zekere concurrentie heerst tussen de kinderen. Een levensstandaard die soms sterk
afwijkt versterkt daarenboven het gevoel van mislukking bij personen die minder goed
op de arbeidsmarkt ingeschakeld zijn.

6.2.4.5. Stigmatisering

De stigmatisering, die wordt gekenmerkt door een dubbel proces van differentiëring
en devalorisering, heeft betrekking op de persoonlijke omstandigheden van de per-
soon, meer bepaald op de nationaliteit of etnische afkomst en/of op het belijden van
een bepaalde godsdienst. Alle attitudes die erin bestaan om de nationaliteit, de naam
of de godsdienst te vermelden bij Turken en Marokkanen, niet noodzakelijk op een
rechtstreekse manier, maar bijvoorbeeld ook in verband met actuele gebeurtenissen
(voor de Islamieten: de praktijk van de ramadan, de oorlog in Irak, het terrorisme enz.)
brengen deze mensen systematisch in een positie waarin ze zich moeten rechtvaardi-
gen om de werkgevers of de collega's ervan te overtuigen dat zij geen terroristen zijn of
zelfs simpelweg dat ze ongevaarlijk zijn.

Deze positie kan, naargelang van het opleidingsniveau en het vermogen van de
persoon om zich te verdedigen, tot zelfonderschatting en tot een sterk gevoel van
machteloosheid leiden.

6.2.4.6. Verlies van houvast in de samenleving

Het ontbreken van een inschakeling op de arbeidsmarkt, terwijl er inspanningen wer-
den geleverd om zich te integreren, leidt tot een verlies van houvast en tot de moeilijk-
heid om zijn plaats in de samenleving te vinden. Dit komt met name tot uitdrukking in
de twijfels die worden geformuleerd aan het adres van een samenleving die ervan
wordt verdacht gericht te zijn op assimilatie veeleer dan op integratie. Deze doelstel-
ling is onaanvaardbaar, want ondanks het feit dat men zich voegt naar de eisen van de
markt en de samenleving (opleiding, naturalisatie), blijkt dit niet efficiënt en zorgt voor
een veralgemeende twijfel aan zowel de doeltreffendheid van instellingen als scholen
of arbeidsbemiddelings- en opleidingsdiensten, van politieke partijen en vakbonden
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als aan de oprechtheid van de actoren die in naam van die instellingen optreden
(kruiwagens, vriendjespolitiek, racisme, discriminatie). Deze ervaring en deze kijk op
de wereld lijken gemeenschappelijk te zijn voor de Belgen en de mensen van
allochtone afkomst die het meest uitgesloten zijn (laaggekwalificeerde werklozen) en
kunnen leiden tot een radicalisering van de identiteiten en tot het zich in zichzelf
terugtrekken. Het zich in zichzelf keren of het terugplooien op het gezin of de groep
van herkomst moeten echter niet noodzakelijk samengaan met een terugtrekking in de
gemeenschap (in het bijzonder voor Islamitische personen van buitenlandse afkomst),
want in dit geval zijn het gezin en de groep de enige stabiele plaatsen, waar iemand
zich veilig voelt en die bescherming bieden tegen een op uitsluiting en verstoting
gerichte samenleving.

6.2.4.7. Identiteitsproblemen

De eis vanwege de werkgevers om van nationaliteit en/of van naam te veranderen,
alsook de ervaring om nooit te beantwoorden en dus nooit te voldoen aan de criteria
die op de markt worden vereist, leiden niet alleen tot een grote frustatie, maar op
termijn ook tot identiteitsstoornissen en tot een verregaande zelfvervreemding.

6.2.4.8. Ontmoediging, machteloosheid, demotivatie

Iedereen die een langdurige ervaring heeft gehad met werkloosheid, krijgt te maken
met een gevoel van ontmoediging en machteloosheid, die tot twijfel aan zichzelf en in
acute gevallen tot het zich terugtrekken in zichzelf leidt. De meeste jongeren die moei-
lijkheden ondervinden bij de inschakeling in het beroepsleven hebben melding ge-
maakt van dergelijke geestestoestanden die kunnen evolueren naar ergere situaties van
depressie, wanhoop of geweld tegen zichzelf, tegen de gezinsleden of tegen de maat-
schappij, via de delinquentie die Farid heeft aangehaald. Het bewustzijn dat men zijn
woede en frustratie uitwerkt op het gezin bezorgt de betrokkenen vaak heel wat leed
en door het schuldgevoel dat de reeds aanweizge stress nog verergert, komen ze in
uiterst verwarde situaties terecht.

6.2.5. De rol van de aanwervingsverantwoordelijken

De rol die de houding van de werkgevers en van de interimkantoren bij de discrimina-
tie speelt, werd in de interviews reeds herhaaldelijk vermeld. Wij vragen ons dan ook
af welke de rol van de BGDA en de sociale partners is bij de controle van de naleving
van de normen inzake openbare inschakelingsmaatregelen en de strijd tegen
discriminatie.

6.2.5.1. De rol van de werkgevers

Behalve de praktijken die reeds onder punt 6 werden aangehaald, hebben de getuige-
nissen van de personen die in de afgelopen 11 jaar diverse banen hebben gehad ons op
bepaalde gebruiken van werkgevers of hiërarchische meerderen gewezen ten
overstaan van werkzoekenden van allochtone afkomst.
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• De valstrik van de tewerkstellingsmaatregelen

De meest vermelde valstrik bestaat in het systematisch teruggrijpen op onzekere con-
tracten, ook in situaties waarin de werkgever de vaste aanwerving van een werknemer
had voorzien. Overigens hebben meerdere werkzoekenden die regelmatig met dit
soort vraag van werkgevers werden geconfronteerd uiteindelijk de gewoonte aange-
nomen om in hun CV de premies of contracten te vermelden die de werkgever kan
genieten (Rosetta, Jongerenstage, EWE, DSP enz.)20. In de conclusies van het
onderzoeksrapport uit 1993 hebben wij nochtans het grootste voorbehoud gemaakt
met betrekking tot tewerkstellingsmaatregelen. Ze zijn een troef voor de werkgever
maar ze brengen concurrentie-effecten tussen werknemers teweeg. "Om deze specifieke
discriminatie te bestrijden, blijken de campagnes van tewerkstellingspremies (federale
maatregel) niet het meest efficiënte middel. Ze beperken de aanwerving uitsluitend tot het
financiële voordeel en verscherpen in periodes van acute recessie de concurrentie en de wrok
tussen Belgische en buitenlandse jongeren."

Bovendien zet het Rosetta-plan de jongeren vast in een statuut dat hen soms verhindert
om andere mogelijke banen aan te nemen, zoals in het geval van Mehmet, die niet voor
andere betrekkingen als chauffeur kon solliciteren omdat het vervoerbedrijf eiste dat
hij zijn contract zou uitdoen om de premie waarop het recht had op zak te kunnen
steken.

• De chantage tijdens de tewerkstelling

De contracten van bepaalde duur zorgen ervoor dat talrijke werkgevers druk uitoefe-
nen op hun werknemers door hen de mogelijkheid voor te spiegelen dat hun contract
zal worden omgezet in een contract van lange duur. De jongeren engageren zich ten
volle en geven het beste van zichzelf in de hoop dit contract vast te krijgen, door
bijvoorbeeld onbetaalde overuren te presteren en/of functies of verantwoordelijkheden
op zich te nemen die niet de hunne zijn en geen recht geven op een financiële tegen-
prestatie (Angelo, Nora, Rizlaine, Mehmet, Naïma, Zineb). Ze ervaren hun onzekere en
instabiele situatie dan als een fataliteit en gebruiken – gezien het tekort aan arbeids-
plaatsen ‒ de uitdrukking: 'ik mag nog niet te veel klagen'.

• 'Onderworpenheid' in de arbeidsverhoudingen

We werden getroffen door de houding van sommige werkgevers, hiërarchische
meerderen of collega's tegenover vrouwen van allochtone afkomst. Nora, Rizlaine en
Souad hebben de arbeidsverhoudingen beschreven als autoritair of minachtend. Van
hen werd absolute toewijding en dankbaarheid geëist of er werd opgelegd om taken te
vervullen die niet officieel aan hen waren toegekend, overigens zonder eender welke
vorm van morele of financiële erkenning. Impliciet ervaren deze vrouwen dergelijke
houdingen als een specifieke eis tegenover hen, alsof ze iets verschuldigd zouden zijn
voor het feit dat zij werk hebben, hoogstwaarschijnlijk wegens hun buitenlandse af-
komst en wellicht ook wegens hun geslacht.

                                                     
20 EWE = Eerste werkervaring; DSP = Doorstromingsprogramma.
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6.2.5.2. Discriminatie bij volmacht

Een van de manieren waarop de discriminatie op de arbeidsmarkt tegenwoordig tot
uiting komt, is dat men het 'vuile' werk laat doen door interimkantoren. De werkgever
werft de werknemers dus niet langer zelf aan, maar wel het interimkantoor, dat om het
contract in de wacht te slepen, ingaat op de desiderata van de werkgever en een aantal
illegale selectiecriteria hanteert (wit, blauw, Belg, BBB). Het interimkantoor treedt hier
op als spreekbuis en overtreedt flagrant de wet, aangezien discriminatie verboden is,
ook voor hen. Ondanks de collectieve overeenkomst van de sector van de
interimkantoren tegen discriminatie, toont de praktijk aan dat discriminatie onder
druk van de werkgevers nog altijd voorkomt. Wij stellen ons hier vragen bij de manier
waarop deze collectieve arbeidsovereenkomst in de praktijk wordt omgezet, over de
efficiëntie ervan en over de rol van de sociale partners om deze te beoordelen en te
doen naleven en op te treden om deze praktijken in de sector hardhandig aan te
pakken.

6.2.5.3. Het misbruik van onzekere contracten

In talrijke gevallen hebben we gezien dat de inschakeling op de arbeidsmarkt voorna-
melijk gebeurt door middel van contracten van bepaalde duur, die vaak worden ver-
kregen via interimkantoren of via de BGDA. De bedrijven gebruiken en misbruiken
interimcontracten en beloven een contract van onbepaalde duur dat er doorgaans niet
komt. De wet op de arbeidscontracten wordt hier duidelijk overtreden en er wordt een
maximale druk uitgeoefend op de jongeren opdat ze het beste van zichzelf zouden ge-
ven tot aan het einde van hun contract van bepaalde duur.

Overigens werden meerdere personen ook geconfronteerd met het misbruik dat van
deze onzekere contracten of interimcontracten wordt gemaakt. De regel bepaalt bij-
voorbeeld dat een interimcontract slechts twee keer mag worden hernieuwd. Naïma en
Zineb hebben tot vier opeenvolgende interimcontracten gehad in meerdere instellingen
van de Europese Commissie. Instabiliteit was de regel en stabiele contracten de
uitzondering. In een poging om deze instabiliteit 'onder controle' te krijgen, stelt Zineb
een aantal voorwaarden, door een lijst van geografische plaatsen of bedrijven op te
stellen waar zij weigert te werken.

Geen enkele van de jongeren heeft vermeld dat ze eender welke actie hebben onder-
nomen bij vakbondsorganisaties of op een andere manier hebben gereageerd. Wij vra-
gen ons bijgevolg af wat de vakbondsorganisaties en de arbeidsinspectie van deze si-
tuaties afweten en welke actiestrategieën zij ontwikkelen om daartegen in te gaan.
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7. LUIK 4: DE EVALUATIE VAN DE BELEIDSMAATREGELEN
DOOR DE SOCIALE PARTNERS EN DE  INSCHAKELINGSACTOREN

In 1990 werden in Brussel de eerste inschakelingsvoorzieningen in het leven geroepen,
onder auspiciën van de Interministeriële Delegatie voor de sociaal-professionele
inschakeling, die vervolgens werd vervangen door de Interministeriële Delegatie voor
de stedelijke solidariteit. De Plaatselijke Opdrachten, de diverse actoren van de
inschakeling en de eerste inschakelingsprogramma's zagen het levenslicht en hadden
op dat ogenblik een voorlopig karakter. Ze werden beschreven en geanalyseerd in een
onderzoeksrapport (Ouali & Rea, 1992), dat eveneens een gedetailleerd onderzoek
bevatte van de evolutie van de werkgelegenheid in het Gewest tussen 1984 en 1990.
Eén van de beperkingen van de studie, waarop in 1992 werd gewezen, was dat het
beleid nog te recent was om het reeds te evalueren, aangezien het voor de objectieve
evaluatie van een beleidsmaatregel noodzakelijk is dat deze minstens 5 jaar voordien
in de praktijk werd gebracht. Tegenwoordig zijn alle voorwaarden vervuld om een
dergelijke evaluatie uit te voeren, aangezien deze maatregelen hetzij geconsolideerd
zijn, hetzij al sinds meerdere jaren opnieuw gedefinieerd. Anderzijds hebben de
actoren betrokken bij de inschakeling de eerste evaluaties van dit beleid uitgevoerd en
ter beschikking gesteld. Bovendien heeft het Brusselse tewerkstellingsbeleid zich in de
laatste jaren sterk toegelegd op de discriminatie bij de aanwerving van personen van
buitenlandse afkomst en diverse maatregelen genomen om deze discriminatie te
bestrijden. Daarom hebben wij de sociale partners, de bemiddelings- en
opleidingsinstellingen en de organisaties voor interimwerk ontmoet en hen verzocht
om hun kijk op de zaken in verband met discriminatie bij de aanwerving en de
middelen die moeten worden aangewend om dit fenomeen te bestrijden uiteen te
zetten.

De gesprekken met een vijftiental verantwoordelijken van de betrokken organisaties
hebben plaatsgevonden in april, mei, juni en oktober 2004. De volgende personen, die
wij van harte bedanken voor hun medewerking, werden geconsulteerd21:

                                                     
21 De volgende thema's werden behandeld:

- Hinderpalen waarmee allochtonen worden geconfronteerd bij het zoeken naar werk;
- Specifieke problemen van discriminatie bij aanwerving op de Brusselse arbeidsmarkt;
- Balans van de acties die in het Brussels Gewest sinds een tiental jaar worden ondernomen (successen,

tekortkomingen, mislukkingen; impact van de acties op de tewerkstelling, de ingesteldheid van de
betrokken personen, …; redenen voor de moeilijkheden waarmee de acties werden geconfronteerd);

- Perspectieven: welke acties moeten worden ontwikkeld?
- Welke acties werden door uw organisatie ondernomen?
- Specifieke vragen over de toegang tot overheidsbetrekkingen.
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* Eddy Courthéoux, Directeur-generaal van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor
Arbeidsbemiddeling (BGDA)

* Daniel Piersoel, Regionaal Brussels Secretaris van het Algemeen Christelijk
Vakverbond(ACV), Benoît Lambotte, Permanent Secretaris van de Christelijke Centrale van
de Openbare Diensten (-CCOD-ACV)

* Philippe Van Muylder, Interregionaal Brussels Secretaris van het Algemeen Belgisch
Vakverbond (ABVV)

* Jean Jacqmain, Juridische Dienst van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD-
ABVV)

* Philippe Vandenabeele, Regionaal Brussels Secretaris van de Algemene Centrale der
Liberale Vakbonden(ACLVB) en Irène Dekelper, verantwoordelijke voor externe
communicatie bij de ACLVB

* Philippe Calewaert, Directeur Wallonie – Brussel van de Federatie van Partners voor
Werk(FEDERGON)

* Frans De Keyser, Verbond van ondernemingen in Brussel (VOB)
* Suzanne Beer, Secretaris-generaal van de Fédération bruxelloise des Opérateurs de

l'Insertion socioprofessionnelle (FEBISP)
* Niels De Block, Overleg Opleidings- en Tewerkstellingsprojecten Brussel (OOTB)
* Kristel Pellens, Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding (BNCTO)
* Francine Devriese, verantwoordelijke van het Informatieloket over discriminatie bij de

aanwerving van de BGDA
* François Sant'Angelo en Laurent Jadoul (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor

Racismebestrijding)
* Anne-Françoise Theunissen, Raadgevende Commissie, "Formation-Emploi-Enseignement" –

Bruxelles-Formation
* Véronique Piret, OCMW van Schaarbeek

Wij hebben bovendien een korte vergelijking gemaakt tussen de standpunten die tij-
dens de enquête van 1992 (Ouali & Rea, 1992) tot uitdrukking werden gebracht en de
huidige standpunten. Hier stellen we de voornaamste conclusies voor die uit de inter-
views met de verschillende actoren naar voren zijn gekomen.

7.1. Vaststellingen met betrekking tot de hinderpalen bij de aanwerving

Indien we de hinderpalen bij de aanwerving willen beschrijven waarmee de personen
van allochtone afkomst worden geconfronteerd, kunnen we op basis van de informatie
ingewonnen bij de verschillende gesprekspartners die we hebben ontmoet een lijst van
moeilijkheden opstellen.

Eerst en vooral wordt melding gemaakt van de discrepantie tussen de administratieve
situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt tot de 19 gemeenten en zijn
sociaal-economisch hinterland, dat zich uitstrekt over (Waals- en Vlaams-) Brabant.
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Verder wordt ook het bestaan benadrukt van sterk verpauperde geografische zones
met 'gettovorming' binnen het Brussels Gewest.

De rol van de sociale stratificatie die door het onderwijssysteem wordt gespeeld alsook
de ontoereikende financiering en de onderwaardering van het technisch en het
beroepsonderwijs worden in de verf gezet. Het probleem van kwalificaties en in het
bijzonder van de talenkennis wordt regelmatig benadrukt, alhoewel de meningen over
de werkelijke rol ervan uiteenlopen.

In dit opzicht wordt verwezen naar de selectiepraktijken van de ondernemingen. Om
de risico's van een ongeschikte aanwerving tot een minimum te beperken, kunnen deze
laatste de lat voor de bekwaamheidsvereisten hoger leggen dan nodig is voor een
bepaalde functie. Daarnaast is het ook mogelijk dat de selectie- of preselectiecriteria
geen verband houden met de functie. Een andere selectiemethode bestaat erin de
informatie over de werkaanbiedingen vertrouwelijk te verspreiden. Gesteund op de
overtuiging dat de markt niet buitenspel kan worden gezet, weigeren bedrijven een
benadering te volgen die uitgaat van positieve acties en het beheer van de diversiteit.
Het argument dat regelmatig wordt aangehaald is dit van – werkelijke of veronder-
stelde – negatieve reacties van andere werknemers of van klanten bij de aanwerving
van personen van vreemde afkomst. Toch kunnen we vaststellen dat er in sommige
sectoren een evolutie merkbaar is, die ingegeven is door ethische of commerciële mo-
tieven, aangezien in Brussel een aanzienlijk deel van het cliënteel van allochtone af-
komst is.

Verder werd ook een evolutie beschreven die erin bestaat dat werkzoekenden onder
het niveau van hun opleiding gaan werken. Daarnaast werd benadrukt dat er proble-
men zijn met de gelijkschakeling van de diploma's voor niet-Europese allochtonen
alsook met de homologatie van de naschoolse opleidingen en de beroepservaringen
voor alle werkzoekenden.

Anderzijds worden moeilijkheden die verband houden met de situatie of de ervarin-
gen van werkzoekenden van allochtone afkomst vermeld, of het nu gaat om de geringe
doeltreffendheid van de sociale netwerken waarin die personen zijn ingeschakeld, de
gebrekkige kennis van de arbeidsmarkt en de informatiekanalen of de presentatie van
de personen. Er is ook sprake van autodiscriminatiegedragingen of een gebrek aan
motivatie, wat eventueel in verband kan staan met negatieve ervaringen bij het zoeken
naar werk of het ontbreken van een positief imago van het werk of zelfs van het
schoolbezoek in de sociale en gezinsomgeving.

Verder werd ook een evolutie beschreven die erin bestaat dat werkzoekenden onder
het niveau van hun opleiding gaan werken. Daarnaast werd benadrukt dat er proble-
men zijn met de gelijkschakeling van de diploma's voor niet-Europese allochtonen
alsook met de homologatie van de naschoolse opleidingen en de beroepservaringen
voor alle werkzoekenden.
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7.2. Evaluatie van de acties ondernomen in het Brussels Gewest

Wanneer wij het rapport van 1992 over de sociaal-professionele inschakeling in Brussel
(Ouali & Rea, 1992) nader bekijken, en in het bijzonder het hoofdstuk dat gewijd is aan
de standpunten van de actoren, dan merken we op dat de sociale partners uit die tijd
met geen woord repten over de problemen in verband met discriminatie bij de sociaal-
professionele inschakeling van migrantenjongeren. Anderen daarentegen verwezen
wel degelijk naar de mechanismen die ervoor verantwoordelijk waren dat de jongeren
van buitenlandse afkomst onvoldoende gekwalificeerd waren22 en hen met uitingen
van discriminatie confronteerden23, maar het ging veeleer om actoren op het terrein of
om mensen die in de sfeer van de politieke besluitvorming actief waren. Er is een groot
contrast met de situatie van tegenwoordig, waarin vele protagonisten, waaronder een
meerderheid van de sociale partners, de nadruk leggen op het belang dat zij aan
discriminatie bij de aanwerving hechten.

                                                     
22 A. Leduc, Afgevaardigde voor de sociaal-professionele inschakeling:"Quasi een volledige generatie

heeft geen aangepast onderwijs gevonden dat haar in staat stelde om een kwalificatie te verwerven en
een betrekking op basis van die kwalificatie. Deze generatie staat buiten de maatschappij. Naar mijn
mening is dit voornamelijk omdat de school twintig jaar lang niet in staat is gebleken om zich aan te
passen aan een bevolkingsgroep die bijzondere rijkdommen, bijzondere moeilijkheden, een bijzondere
geschiedenis had. Tot op vandaag, twintig jaar na dato, heerst er apartheid in de Franse Gemeenschap,
het omkaderingsgewicht is identiek voor een klas met 95% migranten en voor een school in Waver of
Waterloo, in Oudergem of in welgestelde milieus. Voor deze twee types van situaties wordt niets
anders voorzien. In een aantal wijken hebben massa's migrantenjongeren zich niet aan dit type van
schoolomgeving kunnen aanpassen; zeer velen van hen hebben niet eens een diploma van het lager
onderwijs of hebben dit behaald in het kader van het inhaalprogramma van het getuigschrift van
basisonderwijs tijdens de eerste jaren van het beroepsonderwijs, en hebben geen enkele
beroepskwalificatie voltooid. Deze jongeren waren het doelpubliek waartoe de acties van de Mission
locale van Sint-Gillis zich bij de oprichting vooral richtten, maar ook andere initiatieven in andere
gemeenten: in Anderlecht, Brussel-Stad, Molenbeek, Sint-Joost of Schaarbeek. Er moet ruimte worden
gevonden om de problemen van de migrantenjongeren die geen eerste kwalificatie hebben behaald te
beheren" (Ouali & Rea, 1992: 89).

23 B. Vinikas, Koninklijk Adjunct-Commissaris voor Migrantenbeleid, meent: "De oorzaken van de crisis
in de tewerkstelling zijn eenvoudig: er zijn onvoldoende banen en de grote economische crisis van de
jaren '70-'80 heeft een onomkeerbare invloed gehad op de massale vernietiging van laaggekwalificeerd
werk. Het verschil tussen de Marokkaanse jongeren en de Italiaanse jongeren is dat de Italiaanse
jongeren van de tweede generatie op de arbeidsmarkt zijn gekomen in een periode van economische
expansie. Ze konden arbeidsplaatsen innemen die werden vrijgemaakt door hun voorgangers, met
name hun vaders. Toen de jonge Marokkanen op de arbeidsmarkt zijn verschenen, middenin een
periode van tewerkstellingscrisis, waren er geen arbeidsplaatsen meer in te nemen, de arbeidsplaatsen
werden niet vrijgemaakt, ze werden vernietigd. Pas op dat moment heeft het probleem zich werkelijk
gesteld in termen van kwalificatie". Omdat men wilde aantonen dat de migrantenjongeren niet met
fundamenteel verschillende problemen worden geconfronteerd dan alle achtergestelde jongeren,
werden meer globale acties georganiseerd die zich speciaal tot jonge migranten richtten. Volgens Dhr.
Vinikas wordt ook vastgesteld dat ze statistisch gezien "weinig betrokken zijn, omdat men de
specifiekere problemen uit het oog verliest die in het algemeen het gevolg zijn van discriminatie, met
inbegrip van indirecte discriminatie, met andere woorden een hele reeks mechanismen die van het
sociaal-cultureel statuut een specificiteit maken die een handicap toevoegt aan de situatie van
achtergestelden" (Ouali & Rea, 1992: 90).
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Voor de woordvoerder van de Brusselse ondernemingen is het bestaan van discrimi-
natie niet aangetoond. Bijgevolg zijn de acties ter bestrijding van discriminatie ook
maar weinig productief. Aangezien ze van mening is dat discriminatie niet is bewezen
en ze haar leden tegen vermoedens van discriminatie verdedigt, legt de werkgeversor-
ganisatie de nadruk op andere maatregelen: een verhoging van het bekwaamheidsni-
veau, flexibiliteit, de noodzaak voor ongekwalificeerde kandidaten om minder gun-
stige arbeidsomstandigheden te aanvaarden. De argumentatie van de werkgeversor-
ganisatie benadrukt echter wel de bezorgdheid van de bedrijven om zich tegen de ri-
sico's van ongeschiktheid van hun werknemers voor de uitgeoefende functie te wape-
nen door de lat hoog te leggen wat de vereisten bij de aanwerving betreft, in de context
van een arbeidsmarkt met talrijke werkzoekenden. Niettemin vindt het Verbond van
Ondernemingen in Brussel het zeer belangrijk om aanwezig te zijn bij het debat en deel
te nemen aan de sensibiliseringsacties  van de werkgevers uit diverse sectoren.

De beroepsorganisatie van interim- en wervingsbedrijven (Federgon) herinnert eraan
dat zij in 1996 met de vakbondsorganisaties een collectieve overeenkomst heeft onder-
tekend, waarbij zij als private bemiddelaar van werkgelegenheid discriminerende
praktijken bant. Federgon gaat ervan uit dat de interimkantoren hun rol naar behoren
vervullen en alle discriminatie verbieden. Er kan echter worden getwijfeld aan de ef-
fectieve toepassing in de praktijk van die collectieve overeenkomst, gezien de getuige-
nissen van klanten van interimkantoren over discriminerende praktijken die in andere
luiken van deze studie worden aangehaald.

Zich baserend op de tewerkstellingscijfers van niet-Europese allochtonen, benadrukt
de vertegenwoordiger van de interimkantoren dat allochtonen oververtegenwoordigd
zijn in de tewerkstelling voorzien door interimkantoren.. Dit kan echter ook
geïnterpreteerd worden als een aanduiding voor de onzekere positie van
allochtonenvan niet-Europese afkomst op de arbeidsmarkt.

Federgon is, ten slotte, van oordeel dat een grotere mobiliteit van de werknemers bui-
ten de zone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gunstig zou zijn voor de tewerk-
stelling. Verder beveelt de organisatie ter bestrijding van de handicap van onvol-
doende kwalificaties korte en functionele opleidingen aan die aangepast zijn aan de
openstaande betrekkingen of aan de knelpuntberoepen24.

Voor de vakbondsmensen die wij hebben ontmoet, is discriminatie tegenwoordig
overduidelijk aanwezig. Er heerst ook unanimiteit over een positieve evaluatie van het
werk dat werd gedaan door de overheid, met name met de hulp van de vakbonden.
Voor de vakbondsorganisaties is dit echter slechts een eerste stap. Het is een werk van
lange adem, om de mentaliteit zowel van de werkgevers als van de werknemers te
veranderen. Er wordt ook gesuggereerd om meer te rekenen op de allochtone gemeen-
schappen om deze sensibilisering verder te ontwikkelen. Een beleid dat werkt met

                                                     
24 Dit zijn beroepen waarin openstaande vacatures moeilijk ingevuld raken ten gevolge van een tekort

aan voor deze beroepen opgeleide werknemers.
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quota's per nationaliteit en per onderneming is niet wenselijk. Dit wordt als
contraproductief en stigmatiserend ervaren. Het ABVV daarentegen dringt aan op de
noodzaak van sancties in geval van discriminerende handelingen van bedrijven, alsook
op de rol van de Arbeidsinspectie bij de controle van discriminerende praktijken. Wel
moet deze laatste de nodige middelen krijgen om deze nieuwe opdracht te kunnen
vervullen.

Alhoewel de vakbondsverantwoordelijken zich tegenwoordig bewust zijn van het be-
staan van discriminatiemechanismen, lijken de acties van de vakbonden te worden
ondernomen volgens de gevoeligheden van elke organisatie. De christelijke vakbond
besteedt veel aandacht aan de aanvaarding en de banalisering van het interculturele
aspect in zijn organen en interne werving, alsook in haar vormingscursussen in non-
discriminatie. De liberale vakbond heeft een overtuigingsactie gevoerd, meer bepaald
bij de opstelling van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen. Alhoewel ze
vormingscursussen inricht voor haar afgevaardigden, lijkt het ABVV de voorkeur te
geven aan grote campagnes. De organisatie legt er ook de nadruk op dat het beginsel
van non-discriminatie moet worden opgenomen in alle acties van het regionale
tewerkstellingsbeleid waarin zij deelnemende partij is.

We kunnen vaststellen dat de vakbondsorganisaties in Brussel zich weliswaar bewust
zijn van het probleem, maar dat het daarom nog lang niet zeker is dat het thema een
centrale plaats inneemt in hun eisenpakket, noch dat het collectieve aandacht krijgt.
Ten slotte werd benadrukt dat de vakbonden zelf acties kunnen ondernemen bij de
Arbeidsrechtbank wanneer de wet wordt geschonden, in het bijzonder door de
Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 38 betreffende de werving en selectie van
werknemers25 in te roepen, die bepaalt dat de werkgever kandidaten voor een bepaalde
betrekking niet discriminerend mag behandelen.

De openbare arbeidsbemiddelingsdienst krijgt te maken met werkelijke gevallen van
discriminatie van personen van buitenlandse afkomst. Hij ziet zijn rol van bemiddelaar
tussen werkgevers en werkzoekenden in belang toenemen. Daarbij komt de taak om de
overeenstemming van de werkaanbiedingen en de aanwervingsprocedures met de
sociale normen te controleren. De BGDA legt zich ook toe op tussenkomsten in
ondernemingen teneinde ervoor te zorgen dat de vereisten van de werkgevers
nauwkeuriger zijn afgestemd op de noden van de vacante functies.

De Organisaties voor sociaal-professionele inschakeling, die talrijke moeilijkheden
aanhalen waarmee hun doelpubliek –vooral nieuwkomers- te kampen heeft, , werken
in de praktijk precies aan de inschakeling van personen die vaak potentieel het
slachtoffer zijn van discriminatie. Ze zijn gematigder in hun oordeel over de
doeltreffendheid van de Brusselse beleidsmaatregelen tegen discriminatie bij de
aanwerving. Deze hebben een effect wanneer de conjunctuur gunstig is en de tewerk-
stelling stijgt, maar niet wanneer de situatie op de arbeidsmarkt verslechtert.

                                                     
25 Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983, op. cit.
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8. CONCLUSIES

Sinds de studie van het IAB (Arryn e.a., 1997) wordt algemeen aangenomen dat de on-
gelijke behandeling en zelfs de discriminatie van 'etnische categorieën' (migranten, al-
lochtonen, vreemdelingen) bij de aanwerving en in de tewerkstelling een waarneem-
baar, ervaren en zelfs meetbaar verschijnsel is. Deze feiten kunnen weliswaar niet
worden ontkend, maar de redenen die worden aangehaald om ze te verklaren of te
veroordelen, te rechtvaardigen of goed te praten verschillen.

De grote verscheidenheid van waarnemingen en standpunten draagt er ontegenzegge-
lijk toe bij dat er rond het fenomeen verwarring ontstaat. Sinds de studie van het IAB
wordt aangenomen dat ongelijke behandeling en discriminatie wel degelijk bestaan.
De definitie en het belang van het verschijnsel blijven echter moeilijk vast te stellen.
Voor sommigen is deze ongelijke behandeling nagenoeg onbestaande. Voor anderen
bestaat ze wel degelijk, maar is het belang ervan verwaarloosbaar. Voor nog anderen,
ten slotte, is het zeer zeker een reëel gegeven dat door middel van specifieke maatre-
gelen moet worden bestreden.

De overheden en de sociale gesprekspartners hebben dan ook besloten om in het kader
van het Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid van de Brusselaars een reeks concrete maat-
regelen in te voeren waaronder: een nieuwe studie over de discriminatie bij de aan-
werving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: "deze studie zal de balans opmaken van de
recente evolutie van het verschijnsel van discriminatie en zal de nadruk moeten leggen op de
problematiek voor de bevolkingsgroepen van verschillende afkomst die recent op de arbeidsmarkt
zijn gekomen" (Cahier Spécial des Charges/Bijzonder Lastenboek nr. 1/2003-BGDA).

Het zijn de resultaten van deze studie die we hier voorstellen.

8.1. De toegevoegde waarde van de studie en de verschillen met het IAB-
onderzoek

In het IAB-onderzoek werden de gegevens verzameld naar aanleiding van sollicitaties
die door Belgische kandidaten (acteurs) (zowel Belgen van afkomst als Belgen van
buitenlandse afkomst) werden uitgevoerd voor identieke betrekkingen. Zo heeft de
studie kunnen aantonen dat bij gelijke kwalificaties de kandidaten voor een tewerk-
stelling van buitenlandse afkomst vaker worden geweigerd dan hun collega's van Bel-
gische afkomst. De discriminatiegraad (gecumuleerd discriminatiepercentage) bedroeg
39% voor het Vlaamse Gewest, 27% voor het Waalse Gewest en 34% voor het Brussels
Gewest.
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In dit onderzoek werd de verzameling van gegevens op verschillende manieren uitge-
voerd. De gegevens zijn gevarieerder en vollediger, want ze werden op vier verschil-
lende niveaus en op vier verschillende manieren verzameld.

In een eerste luik (luik 1) hebben wij de gegevens van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (KSZ) geanalyseerd. Voor alle personen die tewerkgesteld zijn en
voor de uitkeringsgerechtigde werklozen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
wonen, hebben wij zowel de demografische kenmerken (geslacht, leeftijd, studieniveau
en kwalificatieniveau) als die van hun tewerkstelling (tewerkstellingssector, statuut,
loon enz.) geanalyseerd. Dankzij deze gegevens hebben wij 'concentratiepercentages'
kunnen opstellen voor de verschillende categorieën naargelang van de nationale
herkomst. De berekening van de kansen van die verschillende groepen om de ene of
andere baan vast te krijgen, stelt ons in staat om een precieze inhoudelijke invulling te
geven aan het concept 'statistische discriminatie'.

In een tweede luik (luik 2) werden de sollicitatiestappen van werkzoekenden gedurende
een periode van drie maanden gevolgd, geïnventariseerd en minutieus geanalyseerd.
Wanneer het mogelijk was om een kandidaat van Belgische afkomst te vinden, sollici-
teerde deze voor een betrekking waarvoor voordien een kandidaat van buitenlandse
afkomsthad gesolliciteerd. Meer dan driehonderd (321) sollicitaties werden aldus
zowel kwalitatief als kwantitatief geanalyseerd.

In het derde luik (luik 3) werd een vergelijkbare werkwijze gebruikt voor de inschake-
lingstrajecten en -strategieën van mensen die tien jaar geleden het onderwijssysteem
hadden verlaten. Deze analyse maakte het mogelijk om een tijdsvariabele in de analyse
in te bouwen en aldus de veranderingen van situaties en gedragingen doorheen de tijd
te bekijken.

In een vierde luik (luik 4), ten slotte, bestond het doel erin om de voornaamste verte-
genwoordigers van de actoren van de arbeidsmarkt te bevragen: werkgevers, vakbon-
den, opleidings- en begeleidingsinstellingen voor werkzoekenden. Het was de bedoe-
ling van dit luik om van deze actoren precieze informatie te krijgen over de perceptie
van het fenomeen van discriminatie bij de aanwerving en over de maatregelen die
werden genomen om de discriminatie in de tewerkstelling te voorkomen en te bestrij-
den (evaluatie van de genomen maatregelen).

De resultaten van dit onderzoek en die van de studie van het IAB zijn dus niet verge-
lijkbaar. De gegevens werden op een andere manier en met andere doelstellingen voor
ogen verzameld. Het was de bedoeling om aan de hand van de resultaten van dit on-
derzoek de omvang, de diepte en de duurzaamheid van de discriminatie bij de aan-
werving te meten en om de opinies van de institutionele actoren op te tekenen met be-
trekking tot de inschatting van het verschijnsel en de impact van de maatregelen die al
gedurende meerdere jaren worden genomen. De toegevoegde waarde ten opzichte van
de vorige studie is dus zowel kwalitatief als kwantitatief.
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8.2. De paradox van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opmerkelijk zijn de nagenoeg unanieme stellingnamen van alle betrokken partijen
(werkgevers, vakbonden, opleidings- en inschakelingsorganisaties, plaatsingsdiensten
enz.) om meer dwingende maatregelen af te wijzen die de verschillen en de ongelijke
behandelingen zouden kunnen tegenwerken. Op dit punt bestaat er ontegenzeggelijk
een grote unanimiteit. Dit wordt sterk benadrukt in het vierde luik van de studie.

Om de paradox tussen de erkenning van de feiten (ongelijke en discriminerende be-
handeling op basis van het toebehoren en de afkomst van specifieke sociaal-culturele
gemeenschappen) en de noodzaak, of zelfs de dringendheid om maatregelen te nemen
(algemeen of bijzonder, specifiek enz.) te overstijgen, zullen wij proberen deze 'pro-
blematiek' onder enkele nieuwe en onuitgegeven gezichtspunten te belichten.

Eerst en vooral zullen wij niet alleen nagaan waar een ongelijke en discriminerende
behandeling voorkomt, maar ook welke de gevolgen van deze praktijk zijn.

In een eerste luik (luik 1) kunnen wij vaststellen dat de verdeling van de banen (en hun
bijzondere kenmerken als het statuut, het loonniveau enz.) volgens sociaal-culturele en
nationale herkomst helemaal niet toevallig is.

In het tweede en derde luik (luik 2 en 3), worden de stappen die worden ondernomen
door de werknemers en de werklozen die het slachtoffer zijn van deze ongelijkheden
van naderbij bekeken en diepgaand geanalyseerd.

In een laatste luik, ten slotte, (luik 4) werd aan de institutionele actoren, die recht-
streeks of onrechtstreeks tussenkomen en de arbeidsmarkt omkaderen, gevraagd om
hun mening te geven over dit probleem.

Zo zal de aandachtige lezer niet alleen kunnen begrijpen waar, waarom en hoe de on-
gelijke behandeling zich voordoet, maar ook welke de omvang en de intensiteit ervan
zijn.

8.3. De omvang, de intensiteit en de duurzaamheid van de ongelijke verde-
ling van de banen

We hebben geprobeerd om het fenomeen aan de hand van drie stappen af te bakenen.
De eerste stap (luik 1) was voornamelijk kwantitatief, de volgende twee stappen (luik
2 en 3) waren deels kwalitatief en deels kwantitatief.

8.3.1. Voor de tewerkgestelden

Luik 1 toont de omvang van het verschijnsel van de 'etnische' verdeling van de banen,
de statuten en de lonen aan. Dit is wat wij de 'etnostratificatie' van de arbeidsmarkt
noemen. In het Brussels Gewest hebben de verschillende categorieën van werknemers
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en werklozen duidelijk niet dezelfde 'statistische' kansen om toegang te krijgen tot de
tewerkstelling noch tot de beste banen. De werknemers van Marokkaanse en Turkse
afkomst (ongeacht het feit of ze Belg zijn geworden of niet) bevinden zich vaker dan de
anderen (Italianen, Zuid-Europeanen, personen uit de buurlanden van België en au-
tochtone Belgen) in enkele welbepaalde tewerkstellingssectoren (diensten aan onder-
nemingen, interimkantoren, schoonmaakbedrijven, bouw, horeca, gezondheidszorg),
terwijl ze praktisch volledig afwezig (uitgesloten?) zijn in andere banen en zeker in ba-
nen waar de gemiddelde lonen het hoogst liggen (financiële diensten, informatica,
water-gas-elektriciteit, post- en telecommunicatie, chemie, studie- en consultingsbu-
reaus, openbare diensten …). In de sectoren van de industriële reiniging en van het in-
terimwerk hebben sommige etnische categorieën, in vergelijking met het geheel van de
bevolking, 'concentratie-indexen' van 10 tot 20 (en meer) (waarbij de index 1 een pro-
portionele verdeling aangeeft). In de financiële diensten, de informatica, de productie
en verdeling van water, gas en elektriciteit, de chemische nijverheid, de post- en tele-
communicatiesector en de studiebureaus hebben de werknemers van Marokkaanse en
Turkse afkomst (zelfs als ze de Belgische nationaliteit hebben) 'concentratie-indexen'
die nog altijd lager liggen dan 1, namelijk tussen 0,5 en 0.

De grote meerderheid van deze werknemers van Marokkaanse en Turkse afkomst wordt
'begiftigd' met een arbeidersstatuut en een tewerkstelling in de sectoren met lage lo-
nen. Minder benadeeld zijn de personen afkomstig uit de 'andere' landen van Afrika
(Zwart-Afrika), tenminste als ze een baan kunnen vastkrijgen. Daarna komen de
werknemers van Italiaanse en Zuid-Europese afkomst. De 'oorspronkelijke' Belgen
(autochtonen) en de allochtonen afkomstig uit de buurlanden (Nederland, Frankrijk,
Luxemburg, Duitsland, Verenigd Koninkrijk) genieten in ruime mate alle voordelen:
een bediendenstatuut als ambtenaar of kaderlid veeleer dan een arbeidersstatuut, in de
tertiaire en quartaire sector, met de hoogste looncategorieën enz. In de onderstaande
tabel (Tabel 20) worden deze gegevens op een synthetische manier weergegeven.

Tabel 20: Samenvattende tabel van de etnische stratificatie m.b.t. de tewerkstelling in
het Brussels Gewest

Nationale of etnische origine Tewerkstelling

Belgen (autochtonen)
Buitenlanders en Belgen uit de buurlanden (F,
L, GB, D, NL)

Tertiaire en quartaire sector
Overheidsdienst en onderwijs
Statuut: kaderlid, ambtenaar, bediende
Sector met hoge lonen

Buitenlanders en Belgen afkomstig uit Italië en
Zuid-Europa (E, P, GR)

Secundaire en tertiaire sector
Statuut: arbeider en bediende

Buitenlanders en Belgen afkomstig uit Turkije,
Marokko en Zwart-Afrika

Secundaire sector en diensten aan
ondernemingen
Statuut: arbeider en ondergeschikte bediende
Sectoren met lage lonen en onzekere
tewerkstelling

Bron: Departement Sociologie K.U.Leuven
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Op basis van de statistische analyses van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
(KSZ) van juni 2001 dienen drie belangrijke opmerkingen te worden gemaakt:

• De eerste opmerking heeft betrekking op de duurzaamheid van de ongelijke verde-
ling doorheen de tijd. Sinds de studie die op basis van de gegevens van juni 1997
werd uitgevoerd, hebben wij geen beduidende wijzigingen noch verschuivingen
vastgesteld in de etnische verdeling van de tewerkstelling en de loonvoordelen
(Verhoeven, 2000). De duur tast de stabiliteit van het fenomeen noch de
'voortzetting' ervan bij de jongere leeftijdscategorieën aan. Ondanks een hogere
kwalificatie blijven de categorieën die zich in de 'zwakke' sectoren bevinden daar
ook steken en de frequentie en de duur van de werkloosheid lijken er niet minder
op te worden.

• De tweede opmerking heeft betrekking op de bijzonder povere impact van de ver-
werving van de Belgische nationaliteit op de verdeling van de tewerkstelling. Ook
de verwerving van de Belgische nationaliteit wijzigt de etnische stratificatie niet
(fundamenteel). Zij die Belg zijn geworden, hebben zich "lichtjes verbeterd" binnen
het stratum waarbinnen ze zich vroeger bevonden en klimmen niet op naar een ho-
ger niveau dan dat van de vroegere categorie waarin ze zich bevonden (op het
ogenblik dat ze de Belgische nationaliteit nog niet hadden verworven).

• Terwijl het statuut van Belg geen invloed heeft op de oorspronkelijke positie van
werknemers van Marokkaanse of Turkse afkomst, vermindert het statuut van
vreemdeling geenszins de meer voordelige posities van de onderdanen van de
buurlanden en de personen uit Zuid-Europa. Deze denken er zelfs niet meer aan dat
het statuut van vreemdeling een negatieve invloed zou kunnen hebben op hun te-
werkstellingsmogelijkheden.

Deze drie opmerkingen zijn belangrijk omdat, met ondersteuning van cijfers, de over-
tuiging of het argument kan worden verworpen dat deze ongelijke verdeling van de
tewerkstelling tussen de sociaal-culturele en 'etnische' categorieën na verloop van tijd
zou kunnen afstompen en verdwijnen zodra de werknemer 'Belg zou zijn geworden'.
Spijtig genoeg moeten wij vaststellen dat dit niet het geval is.

8.3.2. Voor de werklozen

Wat de werkloosheid betreft, ten slotte, kunnen wij vaststellen dat deze zowel in aantal
als qua duur voor de jonge Marokkaanse en Turkse mannen (meer dan voor de andere
categorieën) het aanzienlijkst is. Zelfs personen met een hoger kwalificatieniveau ko-
men vaker in de werkloosheid terecht. Deze vaststelling geldt ook voor de personen uit
Zwart-Afrika.

Het geringere percentage werkloze jonge Marokkaanse en Turkse vrouwen, dat lager
ligt dan dat van de mannen, net als voor de personen afkomstig uit Zwart-Afrikaanse
landen, zou kunnen worden verklaard door de minder groter activiteitsgraad in deze
categorieën. Het is immers geweten dat de activiteitsgraad van de Turkse en Marok-
kaanse vrouwen en van de werknemers uit Zwart-Afrika op dit ogenblik bijzonder
laag is, wat zich ook kan weerspiegelen in een geringe werkloosheidsgraad.
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Hier moeten we opnieuw vaststellen dat het studie- en kwalificatieniveau amper een
invloed hebben op de onverbiddelijkheid noch op de duurzaamheid van de etnostrati-
ficatie van de arbeidsmarkt.

8.4. De inschakelingsstrategieën om de talrijke valstrikken en hinderpalen
te overwinnen

In de luiken 2 en 3 worden de beroepstrajecten van zowel allochtonewerknemers en
werklozen als autochtone Belgen en Belgen van buitenlandse afkomst (allochtone
Belgen) zeer zorgvuldig geanalyseerd. De ervaringen, de ondernomen stappen, de
opinie en de bedenkingen van deze personen worden strikt geïnventariseerd en zowel
kwalitatief als kwantitatief uiterst nauwkeurig geanalyseerd.

Zonder hier in detail alle elementen en hun complexe onderlinge verbanden weer te
geven, kunnen wij de volgende elementen vaststellen:

• De toegang tot de tewerkstelling, het vinden van een interessante en kwaliteits-
volle betrekking, de mogelijkheden om geschikte opleidingen te volgen en promotie
te krijgen, de kansen om een duurzame betrekking te vinden enz. hangen in grote
mate af van vier belangrijke factoren: (a) het diploma en de kwalificatie, (b) het ge-
slacht, (c) de leeftijd en (d) de nationaliteit of de (etnische) afkomst. De impact van
deze factoren (en de vaststelling ervan) neemt over een langere periode gezien nog
toe naarmate de loopbaan van de werknemer voortduurt.

• De inschakelingsstrategieën zijn anders gestructureerd naargelang de werknemer
hoog of laag gekwalificeerd of gediplomeerd is.

De studiekeuze is uiteraard het resultaat van de keuzes die door de gezins- en de
schoolomgeving worden gemaakt.

Wij hebben echter wel kunnen vaststellen dat de personen die een diploma hebben
behaald en over een kwalificatie beschikken, als ze van Marokkaanse, Turkse of
Zwart-Afrikaanse afkomst zijn, slechts werk kunnen vinden wanneer ze geen be-
trekking eisen die overeenstemt met hun studie- of kwalificatieniveau. Genoegen
nemen met een baan onder het kwalificatieniveau en vervolgens aanvaarden om
(frequent) van werk te veranderen, kunnen ertoe leiden dat ze soms minder, soms
meer kans hebben om uiteindelijk een baan te vinden waarvoor ze zijn opgeleid. De
autochtone Belgen en de vreemdelingen uit de buurlanden daarentegen nemen en-
kel werk aan als het aan hun eisen voldoet. Ze aanvaarden alleen een 'goede' baan,
niet om het even welke.

Voor de laaggekwalificeerde allochtonen is het zeer onwaarschijnlijk dat ze eender
welk werk vinden.
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• Het aantal moeilijkheden waarmee sommige werknemers en werkzoekenden van
buitenlandse afkomst kunnen worden geconfronteerd is indrukwekkend. Door in
luik 2 gedurende een periode van drie maanden dag na dag het parcours van en de
stappen ondernomen door jonge werkzoekenden van Belgische en buitenlandse af-
komst te volgen en in luik 3 het beroepstraject gedurende meer dan tien jaar van
personen van Belgische en buitenlandse afkomst te reconstrueren, hebben wij de
volgende moeilijkheden kunnen optekenen:
ο het gebrek aan informatie en de onwetendheid over te volgen stappen
ο de zwakte van het netwerk van relaties waardoor iemand goed op de hoogte

blijft van de vacante betrekkingen en efficiënt bij een werkgever kan worden
geïntroduceerd

ο de moeilijkheden in verband met het gezin (verzorging, ziekte, kinderopvang,
opvang van de ouders, krappe en onzekere huisvesting enz.)

ο de administratieve problemen in verband met de buitenlandse afkomst
ο de negatieve ervaringen (waaronder discriminatie) opgedaan tijdens een vorige

tewerkstelling

Om hieraan het hoofd te bieden, hebben sommigen een heel arsenaal van strate-
gieën ontwikkeld:
ο van nationaliteit veranderen en de Belgische nationaliteit aanvragen
ο van naam en voornaam veranderen zodat die 'westerser' of 'Belgischer' klinken
ο zijn eisen aanpassen, werk onder zijn capaciteiten aanvaarden (sociale en pro-

fessionele declassering) en beter werk blijven zoeken
ο een onstabiele inschakeling, een opeenvolging van contracten voor interimwerk,

een onzekere tewerkstelling enz. aanvaarden, afgewisseld met perioden van
werkloosheid

ο de opleiding voortzetten, (taal)cursussen volgen, de studies hervatten
ο binnen België of naar het buitenland verhuizen, definitief naar het buitenland

gaan
ο terugkeren naar het land van herkomst
ο werk aanvaarden dat niet in overeenstemming is met de arbeidswetgeving (niet-

aangegeven bijkomende uren, zwartwerk enz.).

8.5. De duizend gezichten van ongelijke behandeling en discriminatie

Op het eerste gezicht is het vrij verbijsterend vast te stellen dat vele van de bevraagde
personen de ongelijke verdeling van het werk en de ongelijke behandeling naargelang
van de afkomst niet als een collectief probleem beschouwen (of als een 'klassenpro-
bleem' om het traditioneler te formuleren). In het beste geval schrijven zij deze onaan-
genaamheden toe aan een individueel probleem of aan een probleem van het behoren
tot de allochtone gemeenschap.
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Wij moeten echter vaststellen dat discriminatie wel degelijk bestaat, maar dat ze sub-
tiele en geniepige vormen aanneemt, die soms moeilijk kunnen worden ontmaskerd.

De meest brute vormen zijn goed gekend:
ο beweren dat de betrekking reeds is ingevuld, terwijl na controle blijkt dat dit

duidelijk niet zo is
ο de eisen plots verhogen (vereiste kwalificaties, talenkennis enz.) om de kandidaat

zeker uit te schakelen
ο de voordelen en de bezoldiging zodanig verminderen dat het werk onaan-

vaardbaar wordt
ο zogenaamd wettelijke voorschriften inroepen voor banen in de overheidssector

die niet aan de vereiste van de Belgische nationaliteit onderworpen zijn
ο bijzondere kledingvoorschriften opleggen waarvan men weet dat de werknemer

ze niet kan aanvaarden
ο religieuze en rituele verbodsbepalingen vermelden die benadrukken dat de

werkzoekende niet geschikt is voor de gevraagde betrekking, terwijl het pro-
bleem zich niet stelt

ο de weigering van de klanten, de gebruikers, de patiënten enz. aanhalen om door
mensen van buitenlandse afkomst te worden behandeld

ο gebruik maken van de 'discriminatie bij volmacht' door aan de wervingsbureaus
(interimkantoren) op te leggen enkel Belgen en autochtonen te selecteren (BBB:
Blanc Bleu Belge / Wit Blauw Belg)

ο opeenvolgende onzekere contracten opleggen (zie luik 3).
ο enz.

Er bestaan echter ook veel subtielere vormen van discriminatie, die moeilijk te ont-
maskeren zijn en alleen door middel van een statistische analyse kunnen worden ont-
dekt. Dit zijn de 'bastions' van functies, departementen, ondernemingen en beroeps-
sectoren met een algemeen bekende afwezigheid van werknemers van sommige al-
lochtone groepen. In dit verband verwijzen wij naar luik 1 van deze studie. Het zijn
voor het merendeel sectoren met hoge lonen en goed georganiseerde vakbonden. In
luik 3 illustreren de situatie van de Belgen van afkomst, die in de 'goede' banen in de
'beste' sectoren zijn ingeschakeld, en de afwezigheid van buitenlandse werknemers en
werknemers van buitenlandse afkomst, de statistische vaststelling van de etnostratifi-
catie van banen, die in luik 1 werd vastgesteld. Het klassieke argument dat de
kwalificaties niet voldoen en dat er dus een tekort aan arbeidskrachten is, is
onaanvaardbaar gezien de toename van het aantal universitair gediplomeerden, zowel
bij de oude als bij de nieuwe migranten, in het bijzonder uit Zwart-Afrika. Zo neemt in
de farmaceutische of in de medische sector het aantal allochtonen dat aan onze
universiteiten of aan een buitenlandse universiteit een opleiding heeft genoten in de
wetenschappelijke branches (biologie, farmacie, geneeskunde enz.) steeds verder toe.
De niet-erkenning van de kwalificaties (gelijkschakeling van diploma's) van de
Afrikanen die nu pas in België zijn aangekomen en zich voor het eerst op de
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arbeidsmarkt aanbieden, vormt een echte hinderpaal voor hun inschakeling in deze
sectoren, tenzij ze bereid zijn onder hun kwalificaties te werken.

Deze fenomenen zijn zeer goed gekend door de verschillende actoren die op de te-
werkstellingsmarkt actief zijn. Het is echter soms erg moeilijk om hierover een open en
ernstige discussie op gang te brengen.

Is dicriminatie een verspreid fenomeen? Kan de omvang ervan worden ingeschat?

Dankzij de onderzoeken die in de luiken 2 en 3 werden uitgevoerd, kunnen we ons
hierover een nauwkeuriger beeld vormen.

In luik 2 hebben we kunnen vaststellen

ο dat 50 % van de werkzoekenden die gedurende 3 maanden werden gevolgd
minstens eenmaal tijdens een sollicitatie te maken hebben gekregen met discri-
minerend gedrag

ο dat in 27% van de in totaal 115 sollicitatieprocedures een discriminerende reactie
is voorgekomen. Dit cijfer stijgt tot 45% wanneer het effectief mogelijk is te
vergelijken tussen twee kandidaten – de ene van buitenlandse afkomst en de
andere niet – die zich voor dezelfde baan hebben aangeboden

ο ten slotte kunnen we vaststellen dat de discriminatie zowel betrekking heeft op
vrouwen als op mannen en zowel op hoog- als op laaggekwalificeerde werk-
nemers. De hoger gekwalificeerde vrouwen worden in het bijzonder geviseerd.

In luik 3 van de transversale analyse van de 37 beroepstrajecten worden deze tenden-
sen bevestigd. Meer dan de helft van de personen van buitenlandse afkomst krijgen
tijdens hun loopbaan te maken met discriminerende houdingen en gedragingen.

8.6. De gevolgen: demotivatie en een inefficiënte (suboptimale) werking van
de arbeidsmarkt

Het zou nuttig zijn om in de toekomst, met ondersteuning van cijfers, de gevolgen van
discriminerende praktijken in de tewerkstelling te kunnen meten.

Terwijl de hoogst gekwalificeerde personen aan deze situatie het hoofd kunnen bieden
door een of meer van de bovenvermelde strategieën te volgen, leidt het voorkomen
van discriminatie bij laaggekwalificeerde personen tot betreurenswaardige gevolgen:
totale ontmoediging, pessimisme, labiliteit, apathie enz. Wanneer dit soort agressie
meerdere malen wordt herhaald, wordt de aanvaardings- en tolerantiedrempel van het
slachtoffer steeds lager. Dit leidt hetzij tot totale terugtrekking in zichzelf en apathie,
hetzij tot opstandigheid.



84

De weerstand van de werknemers en werkzoekenden tegen deze moeilijkheden is niet
onbeperkt. Een significant aantal van deze werkzoekenden (luik 2) en van de personen
van wie het beroepstraject wordt geanalyseerd (luik 3) zijn totaal ontmoedigd. Ze
kunnen dan hun toevlucht zoeken in autodevalorisatie, autodiscriminatie, ziekte of
zelfs geweld dat zich tegen zichzelf, het gezin of de maatschappij keert. De individuen
proberen een zelfbeeld op te bouwen dat beantwoordt aan de situatie van afwijzing die
wordt ervaren en pijnlijk beleefd. De perceptie van en zelfs de herinnering aan de
ervaringen met discriminatie worden daardoor vervaagd, uitgewist, ontkend.

De sociale, medische, economische en financiële kosten voor de personen die het
slachtoffer zijn van deze gedragingen werden al in de vorige hoofdstukken behan-
deld. Het is bijzonder moeilijk om de verspilling en de schade in te schatten die deze
situaties bij werkzoekenden veroorzaken. Gezien de resultaten van het onderzoek van
de luiken 2 en 3 veronderstellen wij echter dat deze aanzienlijk zijn.

We moeten echter ook een aantal andere gevolgen onderstrepen:

• Het voorkomen van discriminatie bij de aanwerving en tijdens de tewerkstelling
bevordert zeker de belangstelling voor en de aantrekkelijkheid van het bezoldigde
werk niet. In plaats van ons beklag te doen over de lage activiteitsgraad van som-
mige groepen en categorieën personen van buitenlandse afkomst, zouden we ons
misschien eerst moeten afvragen waarom dit zo is. Er zijn immers een groot aantal
goede redenen om niet of niet meer te solliciteren voor een bezoldigde baan. Bewe-
ren dat discriminatie tot een lage activiteitsgraad en tot een onderbenutting van
het menselijk kapitaal leidt, is een hypothese die moet worden geverifieerd.

• Tijdens de periode van activiteit kunnen we vaststellen dat de discriminatie die
deze werknemers systematisch onderschat ook een onderbenutting van hun pro-
ductiecapaciteit teweegbrengt.

• Ten slotte is discriminatie ook de oorzaak van een niet te verwaarlozen democra-
tisch deficit:
ο verlies van het geloof en het vertrouwen in een rechtvaardige welzijnsmaat-

schappij waarin iedereen gelijk is
ο overtuiging van de slachtoffers van discriminatie dat ze "in de steek worden ge-

laten" door de overheid, terwijl ze van die overheid net meer steun zouden
moeten krijgen

ο groeiende demotivatie van de volgende generaties: de inspanningen zijn nutte-
loos, want ze worden nooit beloond.

Gezien deze situatie en de reële en potentiële voorraad arbeidskrachten, kunnen wij
ons afvragen welke de zin is van de roep naar een 'nieuwe immigratie' om de niet-in-
gevulde werkaanbiedingen in te vullen. De tewerkstelling en de inschakeling van
werknemers die het slachtoffer zijn van deze discriminerende gedragingen is vanuit
economisch, sociaal en politiek oogpunt een operatie die op lange termijn veel 'renda-
beler' is.
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8.7. Evolutie van de situatie en balans van de genomen maatregelen: het
standpunt van de sociale partners en van de actoren van het inschake-
lingsbeleid

In de luiken 1, 2 en 3 wordt de diagnose gesteld van de discriminatie bij de aanwer-
ving, hetzij door de statistische gegevens te vergelijken, hetzij door de gedragingen van
de werkzoekenden of het beroepstraject van de buitenlandse werknemers en de au-
tochtone en allochtone Belgen te analyseren.

De maatregelen die in de afgelopen jaren werden genomen om de discriminatie bij de
aanwerving te vermijden of te bestrijden, werden echter niet speciaal geanalyseerd.

In luik 4 werden echter wel de standpunten van de sociale partners (patronaat en
beroepssectoren, regionale en beroepsvakbonden) en van de inschakelingsorganisaties
en de organisaties voor racismebestrijding systematisch geïnventariseerd, zowel wat
de hinderpalen bij de aanwerving als wat de beleidsmaatregelen ter bestrijding van
discriminatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de beleidsmaatregelen van de
overheid betreft.

Voor deze volledige analyses verwijzen wij expliciet naar luik 4.

Het is moeilijk om al deze interviews in enkele regels samen te vatten, maar toch kun-
nen wij hier enkele krachtlijnen weergeven die daaruit naar voren komen.

• Iedereen erkent het belang van de studie van het IAB (Arrijn e.a., 1997) als
uitgangspunt zowel voor een overdenking van het probleem van discriminatie bij
de aanwerving als voor de invoering van een uitgebreid actieprogramma om aan dit
verschijnsel het hoofd te kunnen bieden.

• Iedereen erkent ook de complexiteit van het probleem en de grote moeilijkheden
waarmee men wordt geconfronteerd als men dit wil verhelpen. Volgens hen be-
staan er zowel voor de werkzoekenden als voor de werkgevers talrijke hinderpalen
bij de aanwerving. Deze hinderpalen zijn zowel objectief (structureel en conjunctu-
reel) als subjectief (afhankelijk van de subjectiviteit van de betrokken actoren).

• De verschillen tussen de gesprekspartners worden echter duidelijk in de 'dosering'
en in de beoordeling van het belang van die (subjectieve en objectieve) hinderpalen.

Voor de werkgevers vormt de gebrekkige afstemming tussen het aanbod van en de
vraag naar werk het grootste probleem. Op een 'vrije' markt tellen alleen de waarde
van de kandidaten, hun bekwaamheid en hun kwaliteiten. Karikaturaal voorgesteld
is het antwoord dus eigenlijk: 'niet verantwoordelijk, niet schuldig'.

Bij de vakbondsorganisaties zijn de standpunten en analyses veel genuanceerder.
Het verschijnsel van discriminatie is niet alleen gekend, maar wordt ook als pro-
blematisch, verontrustend, gevaarlijk zelfs en zeker bedreigend erkend. Alhoewel
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het belang van de verantwoordelijkheid wordt aanvaard, niet alleen van degenen
die discrimineren, maar ook van de verschillende actoren die hierin tussenkomen
(schoolsysteem, wijk, werkgevers, omkaderingssystemen, opleidingssystemen enz.)
weigeren ze toch om de schuld voor de feiten expliciet bij bepaalde personen of
groepen te leggen. Het antwoord is dus: 'verantwoordelijk ja, schuldig neen'.

Bij de instellingen voor beroepsinschakeling en bestrijding van racisme en dis-
criminatie luidt het antwoord: 'verantwoordelijk ja, schuldig ja, maar zeer moeilijk
toe te geven en nog moeilijker te bewijzen'.

Het gamma van beoordelingen is dus bijzonder breed. Het varieert volgens het toe-
gekende verantwoordelijkheidsniveau (en dit is zeer wisselend) en volgens het ni-
veau van bewustzijn van schuld (en dit is veeleer miniem).

• Iedereen gaat ermee akkoord dat de maatregelen die werden genomen om de discri-
minatie te bestrijden, om de opleidingen en de troeven van de werkzoekenden te
versterken, om hen beter te omkaderen, om de werkgevers te overtuigen enz.,
noodzakelijk, nuttig en doorgaans efficiënt zijn. Iedereen is het erover eens dat
deze maatregelen verder moeten worden ontwikkeld, versterkt en veralgemeend.
Op dit punt bestaat er een zeer grote consensus. De ingeslagen weg moet verder
worden gevolgd. Er kunnen wel verschillen in zienswijze optreden over het belang
van de middelen die daaraan moeten worden besteed of over het ritme waarmee dit
moet gebeuren, maar deze standpunten zijn noch radicaal verschillend noch tegen-
strijdig.

• Daarentegen is iedereen (op enkele zeer zeldzame uitzonderingen na) het erover
eens dat de invoering van een radicalere, assertievere, dwingendere aanpak het
probleem niet zal oplossen. Zij zijn van mening dat deze maatregelen een situatie
die op dit moment al niet bijzonder rooskleurig is alleen maar zullen verslechteren.

Bovendien zullen deze maatregelen tot een hele reeks nieuwe moeilijkheden leiden
die op termijn de spanningen en de tegenstellingen tussen maatschappelijke catego-
rieën en groepen met een verschillende culturele achtergrond zullen verscherpen.
De huidige situatie is zeker niet optimaal, maar kan ongetwijfeld worden verbeterd
en daar moet (onophoudelijk) worden aan gewerkt en toe bijgedragen. Het geloof in
de verbeteringsmogelijkheden en in de performantie van de huidige maatregelen is
onbetwistbaar. Er zou volgens deze actoren dus geen noodzaak, geen dringendheid
en geen collectieve wil bestaan om 'radicaal' van richting of van perspectief te ver-
anderen. Ze stellen vast dat de strijd tegen de discriminatie bij de aanwerving op dit
ogenblik niet bovenaan op de lijst van politieke prioriteiten staat, alhoewel in het
kader van het Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid van de Brusselaars een aantal
maatregelen werden genomen. Bovendien zijn de mobilisatie en de collectieve or-
ganisatie van acties ter bestrijding van de discriminatie nog niet voltooid.
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9. TE NEMEN MAATREGELEN

Deze maatregelen zijn van tweeërlei aard: de ene om de huidige socio-politieke im-
passe te doorbreken, de andere om de situatie op korte termijn te verbeteren.

9.1. Een impasse en een instrument voor een performantere diagnose

Het zou niet de eerste keer zijn dat voor een probleem in verband met sociale recht-
vaardigheid geen oplossing wordt gevonden, wanneer de betrokken actoren niet in een
gunstig klimaat kunnen werken en over onvoldoende krachtige maatregelen beschik-
ken om de rechtvaardigheid te herstellen.

Dit was het geval voor de invoering van het algemeen stemrecht (voor mannen) in
1918 en voor de invoering van de verplichte sociale zekerheid in 1945. Vóór die twee
data werd jarenlang over het probleem gediscussieerd, maar de actoren die de discus-
sie moesten beslechten, konden niet tot een oplossing komen. Na de beroering teweeg-
gebracht door de oorlog werd het probleem snel geregeld.

Een analoge situatie deed zich voor toen het probleem van de seksuele intimidatie op
het werk aan de orde kwam. De wetgever is moeten tussenkomen om een einde te
stellen aan de eindeloze discussies tussen de sociale partners. Sindsdien lijkt ook dit
probleem opgelost.

We stellen vast dat het probleem van de discriminatie in de tewerkstelling in eenzelfde
soort sociale en politieke impasse is terechtgekomen. Het probleem is al een decen-
nium lang aan de orde (Wet van 1993 ter inrichting van het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en voor Racismebestrijding), maar men blijft erover discussiëren en de re-
sultaten, zoals die van onze studie, wijzen niet op een gunstige evolutie. Een structu-
rele behandeling die op een ander niveau plaatsvindt, dringt zich absoluut op om de
hierboven beschreven disfuncties onder controle te krijgen. Op dit moment lijkt de
wetgever veeleer terughoudend om regels op te leggen die een grotere rechtvaardig-
heid zouden verzekeren en tegelijk voor meer sociale vrede zouden zorgen. De et-
nostratificatie van de arbeidsmarkt leidt niet meer tot klassenstructuren, maar wel tot
sociale 'kasten' die de mogelijkheden van sociale mobiliteit, die door een 'vrije markt'
als vanzelfsprekend worden verondersteld, radicaal blokkeert.

In afwachting van deze grondigere hervorming is het bijzonder wenselijk om de mo-
gelijkheden en middelen te voorzien en in stand te houden teneinde de evolutie van de
discriminatieverschijnselen in de tewerkstelling nauwlettend te volgen. Deze studie
heeft ontegenzeggelijk bijgedragen tot de concrete uitwerking van meetinstrumenten
van het verschijnsel van discriminatie in de tewerkstelling die veel adequater zijn dan
vroeger. We zijn nu in staat om nauwkeurige en treffende informatie te geven die een
precieze diagnose mogelijk maakt.
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Dit onderzoek heeft ons ook in staat gesteld om concrete werkwijzen voor te stellen
waardoor dit fenomeen van nabij kan worden gevolgd. Wij zijn erin geslaagd om
nauwkeurige metingen uit te voeren van de ongelijke verdeling van de banen op een
welbepaalde datum (juni 2001). Verder hebben we in 2004 ook gegevens kunnen ver-
gelijken en bijwerken die tien jaar eerder waren verzameld. Deze investeringen zijn
van kapitaal belang om de (positieve of negatieve) ontwikkeling van het verschijnsel te
kunnen volgen. Ze maken het mogelijk om richtpunten aan te brengen teneinde de be-
leidsinitiatieven en de genomen maatregelen te beoordelen, met andere woorden om
tot een operationele 'monitoring' van deze beleidsmaatregelen te komen. (Ouali & Rea,
1995).

Voor de toekomst mogen we ons echter niet tevredenstellen met de uitvoering van
metingen op vaste data (jaarlijks of om de twee of drie jaar) van de toestand van de
'stocks' (aantal banen per sector, per geslacht, leeftijdscategorie of nationale herkomst,
gegevens van de Kruispuntbank, …). Er moeten longitudinale analyses (van catego-
rieën, panel enz.) worden uitgevoerd, zowel kwantitatieve als kwalitatieve, in het bij-
zonder voor de categorieën van de jongeren en de schoolverlaters. De systematische
observatie van de variabele 'opleidings- en kwalificatieniveau' zowel van de banen als
van potentiële werknemers is al te vaak afwezig in de meeste beschikbare gegevens
(behalve RVA, BGDA). Het gebrek aan kennis terzake is zodanig dat de meest uit de
lucht gegrepen beweringen en uitlatingen toegestaan zijn.

Op dit ogenblik kunnen we de volgende werkwijzen voorstellen om de observatie en
de monitoring van de eventuele maatregelen te versterken:

• Een periodieke (jaarlijkse) analyse van de situatie van de tewerkstelling in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens land van herkomst. De beschikbare
gegevens van de Kruispuntbank blijven nog enkele jaren geldig. In de toekomst zal
de nationale herkomst van de "derde generatie" echter uit deze statistieken
verdwijnen. Alleen wanneer de gegevens van de Kruispuntbank in verband worden
gebracht met de gegevens die op gemeentelijk vlak worden verzameld, zal het
mogelijk zijn om de observatie over een langere periode uit te voeren. Zonder
tussenkomst van het Gewest, blijft het akkoord van de 19 gemeenten hierover een
vraag waarop men wel eens uiteenlopende en zeer wisselende antwoorden zou
kunnen krijgen.

• Longitudinale analyses van de trajecten (panel) van personen die individuele, col-
lectieve enz. opleidingen hebben gevolgd. Dit moet een nauwkeurige evaluatie van
deze maatregelen en investeringen mogelijk maken.

• Een grondige studie van de tewerkstellingssectoren.

Dit analyse- en observatie-instrument zal dus de volgende taken dienen te vervullen:

• Jaarlijkse observatie van de discriminatie op basis van de beschikbare statistische
gegevens (KSZ, NIS, RVA, BGDA, etc.) en hun koppeling aan de gegevens van het
Nationaal Register of de bevolkingsgegevens van de diverse gemeenten (zie
hierboven).
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• Longitudinale analyses van de beroepstrajecten (om de twee jaar), op basis van een
panel. Een steekproef van schoolverlaters en werkzoekenden. Een evaluatie van hun
tewerkstelling met intervallen van 12 maanden. Daartoe moeten de bestanden van
de BGDA worden bijgewerkt en moet er meer nauwkeurige informatie beschikbaar
zijn over het opleidings- en kwalificatieniveau.

• Een diepgaandere screening van sommige sectoren (interimkantoren e.a.) en een
evaluatie van de sectorale maatregelen die worden genomen om discriminatie uit te
roeien moeten de voorgaande gegevens vervolledigen.

• Een kwalitatieve en diepteanalyse van een steekproef van 50 personen om de drie
jaar om de inschakelings- en mobiliteitsstrategieën te observeren volgens hun kwali-
ficatieniveau en de omkadering waarop zij een beroep kunnen doen.

9.2. Maatregelen om de situatie op korte termijn te verbeteren (voorstellen
en aanbevelingen)

Het onderzoek heeft ons in staat gesteld om zowel op een bepaald tijdstip (luik 1) als
over een lange duur (luik 3) de complexiteit van het inschakelingsproces te observeren
aan de hand van een veelheid van factoren die het verloop ervan vergemakkelijken of
hinderen.

Op individueel vlak wordt weliswaar een duidelijk effect vastgesteld van de etnische
afkomst op de differentiëring van de inschakelingstrajecten, maar toch zien we dat dit
niet de enige factor is die de beroepsinschakeling beïnvloedt. Om een volledig verslag
te kunnen uitbrengen van de uitingen van discriminatie die op de arbeidsmarkt voor-
komen, hebben wij de variabele nationale herkomst geanalyseerd in combinatie met de
invloed van drie andere belangrijke factoren: het diploma, het geslacht en de sociale
achtergrond.

Gezien de vaststellingen die uit de studie naar voren zijn gekomen, suggereren we hier
een reeks maatregelen die rekening houden met al die factoren teneinde een doeltref-
fende politieke actiestrategie te kunnen uitwerken. We weten dat het Brussels Gewest
niet over de politieke bevoegdheden beschikt om invloed uit te oefenen op alle dimen-
sies van het probleem. Niettemin moeten de Brusselse Regering en de sociale partners
wegens de omvang van het fenomeen van werkloosheid en de grote inzet van het
probleem, alsook van de sociale risico's die dit met zich meebrengt politieke druk uit-
oefenen op de andere niveaus om een globalere dynamiek op gang te brengen. De col-
lectieve inzet van de toekomst – in termen van sociale vrede en economische kosten –
alsook de individuele inzet – in termen van menselijke kost – zijn voldoende ernstig
om een grootscheepse mobilisatie te rechtvaardigen van een rijke en democratische
samenleving als de onze.

Concreet moet de politieke en sociale actie rekening houden met het collectieve, ge-
zins- en individuele niveau en de talrijke actoren (politiek, administratief, sociale part-
ners) alsook de verschillende bevoegdheidsniveaus (regionaal, communautair en fede-
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raal) die bij de strijd tegen de discriminatie in de opleiding en de tewerkstelling een rol
spelen daarbij betrekken.

9.2.1. Collectief

9.2.1.1. Onderwijs en opleiding

• Kwalitatief hoogstaande taalcursussen (Nederlands en Engels) ontwikkelen voor
het verplicht onderwijs (Franse en Vlaamse Gemeenschap)

• Beroepsstages in ondernemingen inrichten om ervoor te zorgen dat de opleidingen
met geschikt materiaal gebeuren en in dit verband overeenkomsten sluiten tussen
scholen, werkgevers en Bruxelles-Formation of de Regionale Dienst voor
Beroepsopleiding Brussel (RDBB)

• In de aanvankelijke opleiding van de jongeren een vak over de geschiedenis van de
immigratie en de mensenrechten opnemen in samenwerking met het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en de Liga van de Rechten van
de Mens (Franse en Vlaamse Gemeenschap)

• De directies, de leerkrachten en de leerlingen informeren over en bewust maken van
de onwettigheid van de discriminatiepraktijken van sommige werkgevers die stages
weigeren aan jonge vreemdelingen of jongeren van buitenlandse afkomst (Centrum
voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding)

• De jongeren informeren over en bewust maken van hun rechten op het werk tijdens
het laatste studiejaar of door middel van stages die worden georganiseerd door
Bruxelles-Formation kort nadat ze zich als werkloze hebben ingeschreven (Vak-
bondsorganisaties)

• De jongeren informeren over de bronnen van mogelijke werkaanbiedingen (school,
BGDA, interimkantoren, kranten) en over de instrumenten en hulpmiddelen voor
het zoeken naar werk die ter beschikking moeten worden gesteld van de minst
begoede werkzoekenden (Internet) (Bruxelles-Formation, RDBB)

• De erkenningsprocedures voor de gelijkschakeling van buitenlandse diploma's ver-
beteren (Franse en Vlaamse Gemeenschap)

• De kwalificaties onderhouden vanaf de inschrijving in de werkloosheid en vermij-
den dat ze achterhaald worden en dat de diploma's hun waarde verliezen (Bruxel-
les-Formation, RDBB)

• De opleidingen valideren die door openbare instellingen (VDAB, FOREM, Bruxel-
les-Formation, RDBB) maar ook door privé-instellingen worden aangeboden

• De openbare administraties en de openbare bedrijven openstellen voor stages voor
studerende jongeren
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9.2.1.2. Informatie en sensibilisering

• De informatie- en sensibiliseringscampagnes met betrekking tot de strijd tegen dis-
criminatie bij de werkgevers en interimkantoren voortzetten

• De sensibilisering en de opleiding met betrekking tot discriminatie bij de aanwer-
ving bij de tewerkstellingsconsulenten van de BGDA voortzetten

• Het publiek van de BGDA beter informeren over de rol en de functie van het Loket
discriminatie, wat meer bepaald zou kunnen gebeuren door na elke inschrijving aan
de betrokken werkzoekende een document te geven waarin het bewuste loket
wordt voorgesteld

• Bij de kaderleden en militanten van de vakbonden en bij de loontrekkenden
informatie- en opleidingsacties uitvoeren over de bestaande instrumenten ter
bestrijding van discriminatie

• Samen met de sociale partners en met de werkgevers en vakbonden van pilooton-
dernemingen een campagne 'Ondernemingen zonder racisme' uitwerken, met een
label voor niet-discriminerende bedrijven

• De regionale media betrekken bij de informatie- en sensibiliseringscampagnes die
zich tot de hele Brusselse bevolking richten (Vlan, TV Bruxelles, TV Brussel, Ra-
dio's…)

9.2.1.3. Controle

• De controle op de arbeidswetgeving verder uitwerken: de rol van de Sociale Inspec-
tie die bevoegdheden heeft gekregen inzake de controle van discriminatie (federaal
en gewestelijk)

• Aan de sociale inspectie meer middelen geven om zwartwerk te bestrijden (federaal
en gewestelijk)

• Door middel van tests de werkaanbiedingen controleren die 'nep' zijn en eigenlijk
verkapte reclame (BGDA en de vakbondsorganisaties) en een reactie voorzien door
de Arbeidsbemiddelingsdienst (dit aanklagen in de pers, contact nemen met de
dienst 'Human Resources' enz. )

• Van de werkgevers eisen dat ze minstens de ontvangst van sollicitaties bevestigen

• Systematisch de naleving van de voorwaarden van de gesubsidieerde tewerkstelling
controleren (BGDA en inspectie)

• De acties van het Informatieloket voor discriminatie bij aanwerving versterken

• Uitvoeringsbesluiten van de Wet van 25 februari 2003 met betrekking tot de uitvoe-
ring van situatietests uitvaardigen (federaal)

• Juridische actie ondernemen om de werkgevers of de private tussenpersonen bij de
plaatsing te bestraffen die vreemdelingen en mensen van buitenlandse afkomst dis-
crimineren (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en
vakbondsorganisaties)
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• Acties door de vakbondsorganisaties om de CAO nr. 38 over de werving en selectie
van werknemers toe te passen

• Een actie- en samenwerkingsstrategie ontwikkelen tussen de vakbondsorganisaties
en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding om in te gaan
tegen discriminerende werkgevers

9.2.1.4. Ondersteuning van de werkzoekenden

• De minst gekwalificeerde werkzoekenden van bij het begin van hun inschrijving in
het bijzonder informeren over de concrete werking van de arbeidsmarkt (bijvoor-
beeld: zich alleen inschrijven bij de BGDA en bij interimkantoren volstaat niet, de
werkgevers beantwoorden niet altijd spontane sollicitaties, de administratieve
stappen die moeten worden gezet, de rol van de Missions locales, enz.) (BGDA)

• De werklozen, in het bijzonder de minst gekwalificeerden en degenen die het minst
een beroep kunnen doen op sociale netwerken begeleiden (BGDA); samen met hen
de moeilijkheden waarmee ze werden geconfronteerd, hun noden en behoeften enz.
onderzoeken; samen met hen de stappen beoordelen die werden ondernomen bij
het antwoorden op werkaanbiedingen

• In de taken van de tewerkstellingsconsulenten voorzien dat melding wordt gemaakt
van elke discriminatie die hen door de werkzoekenden wordt meegedeeld en dat dit
in het dossier wordt opgenomen, om op termijn te kunnen nagaan of de discrimi-
natie zich herhaalt

• De kosten van een aantal opleidingen dragen, bijvoorbeeld voor een rijbewijs of
taalcursussen, voor de personen met de grootste financiële moeilijkheden

• Een concrete zin geven aan de aangeboden opleidingen om te verhinderen dat deze
in diskrediet worden gebracht

9.2.1.5. Toegang tot de overheidsdiensten

• De definitie van de notie 'uitoefening van de openbare macht' duidelijk afbakenen
en dus ook de betrekkingen en functies waartoe vreemdelingengeen toegang heb-
ben, om een interpretatie te vermijden die vreemdelingen uitsluit van de toegang tot
tewerkstelling in de overheidssector.

• Nadenken over de expliciete en impliciete wervingscriteria van SELOR

9.2.2. Gezinsniveau

• In het dossier van de werkzoekenden de sociaal-professionele situatie van de ouders
opnemen als een van de elementen om hun situatie te analyseren.

• Ondersteuningsstructuren ontwikkelen voor alleenstaande ouders met kinderen
(kinderdagverblijven tegen betaalbare prijzen, inrichtingen om de kinderen op te
vangen)
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• Beter aangepaste voorzieningen aanbieden om vrouwen of mannen die dit wensen
in staat te stellen hun peuters en kleuters op te voeden (betere informatie verschaf-
fen over de mogelijkheid van een tijdelijke onbeschikbaarheid op de arbeidsmarkt)

9.2.3. Individueel

• Opleidingen aanbieden die tot tewerkstelling leiden

• Banen voorstellen die hogere inkomsten garanderen dan de werkloosheidsuitkerin-
gen of compensaties voorzien (gratis kinderdagverblijven, gratis vervoer enz.)

• Een constantere omkadering bieden (in een logica van ondersteuning en niet van
controle) van langdurig werkzoekenden die niet meer weten wat te doen of tot wie
zich te richten om een baan of een opleiding te zoeken.

• De houding van de tewerkstellingsconsulenten diversifiëren tussen controle, sanc-
ties en constructieve ondersteuning, vooral voor de werkzoekenden met de grootste
financiële problemen.

• De informatie en de juridische ondersteuning versterken in geval van overduidelijke
discriminatie (Informatieloket en Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding)

9.3. Monitoring / Observatorium

• De samenstelling van het personeel in de activiteitensectoren en ondernemingen in
Brussel evalueren op basis van de diverse criteria van de Europese wetgeving met
betrekking tot discriminatie (Statistisch instrument voor het Centrum voor Gelijk-
heid van Kansen en voor Racismebestrijding)

• Regelmatig en systematisch de beroepsinschakelingsmaatregelen en de concrete uit-
voering van de programma's evalueren

• De opleidingssessies evalueren die aan de Sociale Inspecteurs werden gegeven,
evenals de sensibiliseringsacties van de werkgevers in het kader van het Territoriaal
Pact voor de Werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Cel
Multiculturele Onderneming van de Federale Overheidsdiensten (FOD Werkgele-
genheid, Arbeid en Sociaal Overleg) (Evolutie van de opinies en van de praktijken)

• De toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot discri-
minatie (CAO nr. 38, CAO met betrekking tot de code van goede praktijken in de
interimsector) evalueren evenals de efficiëntie van die maatregel.

•  De efficiëntie van de gezamenlijke actie van de vakbondsorganisaties en het Cen-
trum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding beoordelen in de strijd
tegen racisme en discriminatie.
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