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ABVV-Brussel waardeert de diversiteit 
van de Brusselse bevolking. De vakbond 
vertegenwoordigt en verdedigt alle 
werknemers en werkneemsters met en 
zonder baan.

Alle standpunten in deze tekst 
hebben betrekking op zowel vrouwen 
als mannen, en zijn gericht op de 
collectieve verbetering van de levens- 
en werkomstandigheden van zo veel 
mogelijk mensen. 
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EDITO1|
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Brussel is momenteel de op een na meest 
kosmopolitische stad ter wereld. Brussel komt 
op de tweede plaats na Dubai, maar vóór 
megasteden als New-York, Londen en Parijs. 
Honderdvierentachtig nationaliteiten leven 
er samen op een grondgebied van nauwelijks 
160 km². ABVV-Brussel ziet deze smeltkroes niet 
alleen als een echte uitdaging op het vlak van 
integratie en wederzijds begrip, maar ook als 
een onbetwistbare meerwaarde inzake diver-
siteit. 

Toch moeten we vaststellen dat de onge-
lijkheid op de arbeidsmarkt een specifiek 
probleem blijft voor welbepaalde lagen 
van de Brusselse bevolking.

Mensen van buitenlandse origine hebben het 
op de Belgische arbeidsmarkt doorgaans moei-
lijker dan in eender welk ander land van de Eu-
ropese Unie. Dit is geen nieuwe vaststelling: 
Unia en de Federale Overheidsdienst Werkge-
legenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publice-
ren sedert verscheidene jaren een Socio-Eco-
nomische Monitoring1  waarin de situatie 
van verschillende herkomstgroepen in België 
aan een gedetailleerde vergelijkende analyse 
wordt onderworpen. De recentste Monitoring, 
die in 2017 verscheen (op basis van gegevens 
uit de periode van 2008 tot 20142 ), geeft aan 
dat mensen van vreemde origine aanzienlijk 
zwakker staan op de arbeidsmarkt. Daarmee 
bevestigt de Monitoring de trends van de 
voorgaande jaren. De zwakke positie van deze 

1. Socio-Economische Monitoring 2017, arbeidsmarkt en origine, https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/
socio-economische-monitoring-2017-arbeidsmarkt-en-origine
2. Op basis van gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Rijksregister

personen is toe te schrijven aan factoren die 
verband houden met de werking en de struc-
tuur van de Belgische arbeidsmarkt maar ook 
aan specifieke problemen waarmee mensen 
van vreemde origine af te rekenen krijgen: dis-
criminatie bij aanwerving, discriminatie op het 
werk en ‘structurele’ ongelijkheid op andere 
domeinen zoals huisvesting, gezondheidszorg 
en vooral het onderwijs. 

Voor deze monitoring heeft ABVV-Brussel de 
gegevens onderzocht die Unia en de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
specifiek over Brussel verzamelden in het ka-
der van hun rapport. Dit is een heuse première! 
Deze Brusselse gegevens zijn namelijk nog 
nooit in detail geanalyseerd geweest.

De toestand in het Brussels Gewest verschilt 
op een aantal punten weliswaar van die in 
Wallonië en Vlaanderen – vooral wat be-
treft het aandeel van mensen van vreemde  
origine –, maar toch zien we dat Brussel geen 
toonbeeld van gelijkheid is. De discriminatie-
praktijken en de ongelijkheid onder werkne-
mers en werkneemsters zijn er namelijk even-
goed aanwezig. 

Het is tijd dat iedereen deze sombere rea-
liteit op de arbeidsmarkt onder ogen ziet. 
De politieke, economische en sociale acto-
ren moeten van de strijd tegen de ongeli-
jkheid op de arbeidsmarkt en daarbuiten 
een centrale prioriteit maken voor de 
volgende legislatuur. 
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Brussel is momenteel de op een na meest kos-
mopolitische stad ter wereld. Brussel komt op 
de tweede plaats na Dubai, maar vóór megaste-
den als New-York, Londen en Parijs. |||||||||

Deze Brusselse monitoring van de arbeids- 
ongelijkheid vormt een aanvulling op de  
Brusselse barometer van de kwaliteit van het 
werk die ABVV-Brussel in december vorig jaar 
publiceerde1.  We belichten allereerst de positie 
op de arbeidsmarkt van verscheidene groepen 
van buitenlandse origine in Brussel, zowel in de 
privé als in de overheidssector. Daarna buigen 
we ons over de factoren die deze situatie kun-
nen verklaren. Tot slot stellen we de eisen voor 
die ABVV-Brussel onderschrijft om de vastges-
telde problemen aan te pakken. 

1. http://www.fgtbbruxelles.be/nl/barometer-van-de-kwaliteit-van-het-werk/

Bij ABVV-Brussel zetten we de strijd tegen elke 
vorm van discriminatie onvermoeibaar voort. 
Zo blijven we actief betrokken bij het promoten 
van diversiteit en het bestrijden van discrimina-
tie en ongelijkheid in de Brusselse bedrijven en 
openbare diensten. Daarnaast blijven we ook 
vechten tegen de ongelijkheid die mensen van 
vreemde origine buiten de arbeidsmarkt on-
dervinden, omdat we ervan overtuigd zijn dat 
de echte kracht van ons gewest precies in onze 
diversiteit schuilt.

Estelle CEULEMANS, 
Algemeen Secretaris van ABVV-Brussel
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2| De bevolking van buiten-
landse afkomst in Brussel

Brussel is een kosmopolitisch en divers 
stadsgewest. Een situatie die de identiteit 
van het Brussels gewest vormgeeft en die  
wezenlijk verschillend is van die van de twee 
andere gewesten van het land.  

Als we de migratiegeschiedenis van de Brusse-
laars bekijken, zien we het volgende: 

• 40,5% van de Brusselse bevolking heeft 
niet de Belgische nationaliteit; 

• 17% heeft de nationaliteit verworven;
• 9,4% is Belgisch bij de geboorte maar 

heeft geen twee ouders van Belgische af-
komst (waaronder ouders van onbekende 
oorsprong) = 2e generatie;

• 23% is geboren in België, met twee Bel-
gische ouders geboren in België (Bel-
gische afkomst);

De Brusselse bevolking wordt gekenmerkt 
door een groter aandeel mensen die van 
niet-Belgische afkomst zijn dan in de an-
dere twee gewesten. Uiteraard speelt de 
stedelijkheid van het Brussels Gewest een 
belangrijke rol in dit verschil. Ook de grote 
Waalse of Vlaamse steden zijn zeer divers. Ter  
vergelijking, in 2016 telde Antwerpen 48,1% 
personen van buitenlandse afkomst. Brussel 
blijft echter de meest kosmopolitische stad van 
België en zelfs van Europa volgens de cijfers 
van de Internationale Organisatie voor Migra-
tie (IOM). In het IOM-verslag van 2015 over de 
staat van migratie in de wereld staat Brussel op 
de tweede plaats op de lijst van de meest kos-
mopolitische steden ter wereld, met 62% inwo-
ners die in het buitenland zijn geboren. Brus-
sel laat hiermee Toronto (46%) ver achter zich, 
en ook andere Europese hoofdsteden zoals  

1 Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor editie 2018
2. Een persoon van buitenlandse origine is iemand die 1) ofwel de Belgische nationaliteit niet heeft 2) ofwel niet Belg is bij de 
geboorte 3) ofwel van wie de twee ouders niet Belg bij hun geboorte zijn. 

Londen (37%), Amsterdam (28%) en Parijs 
(25%)1. 

Als we kijken naar de herkomst van de Brus-
selse bevolking, stellen we vast dat van de 
77% mensen die niet van Belgische afkomst 
zijn, 4% van onbepaalde herkomst is (Belgen in 
België geboren met één of beide ouders van 
onbepaalde herkomst). De andere 73% zijn als  
volgt verdeeld: personen afkomstig inde eerste 
plaats uit landen die lid werden van de EU vóór 
1995, die vooral West-Europese landen zijn  
(EU-14, 30%), uit de Maghreb (26%),  
EU-lidstaten van na 1995, die vooral landen 
uit Centraal- en Oost-Europa zijn (EU-13, 12%), 
Sub-Saharaans Afrika (9%), kandidaat-lidstaten 
(6%, vnl. Turkije) en andere Europese landen 
(5%)2.  

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

|||||||||

Bevolkingsgroepen van buitenlandse origine in de monitoring van Unia van 2017

• EU-14: landen die lid werden van de Europese Unie vóór 1995. Vnl. West-Europese 
landen

• EU-13: landen die lid werden van de Europese Unie na 1995. Landen van Centraal- en 
Oost-Europa.

• EU-kandidaten: Kandidaat-lidstaten van de Europese Unie. Het gaat om Turkije, vroe-
gere Joegoslavische Republiek Macedonië, Albanië en Montenegro

• Andere Europese landen: Zwitserland, Servië, Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Wit-Rus-
land, Rusland, Moldavië, Noorwegen, IJsland… 

• Maghreb: Tunesië, Marokko, Algerije, Mauritanië en Libië. Egypte bevindt zich in de 
groep Nabije/Midden-Oosten

• Sub-Saharaans Afrika: Afrikaanse landen die zich niet in de groep “Maghreb” bevinden. 

Een gedetailleerde lijst van de klassering van de landen in groepen is te vinden op pagina 30.
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Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

De Europeanen zijn dus de meest verte-
genwoordigde groep (ten minste 47%) in de 
bevolking van buitenlandse afkomst, nog voor 
personen van Maghrebijnse en Sub-Saha-
raanse afkomst. Deze onderverdeling van de 
bevolking van vreemde origine weerspiegelt 
enerzijds de functie van hoofdstad van Euro-
pa, die heel wat werknemers in de Europese  
instellingen en de eraan verbonden organisa-

ties met zich meebrengt. Anderzijds weerspie-
gelt dit het actieve arbeidsmigratiebeleid van 
België van de jaren 1950 tot de jaren 1970, en 
zijn bilaterale akkoorden met Italië, Spanje, Ma-
rokko en Turkije en de gezinsherengingen die 
hier het gevolg van waren. Onze analyse richt 
zich daarom vooral op drie groepen: Euro-
peanen, Maghrebijnen en Sub-Saharaanse 
Afrikanen. 

Sedert 2008 is de onderverdeling van de 
bevolking van buitenlandse bevolking licht 
gewijzigd: de personen afkomstig uit de EU-13 
landen zijn meer vertegenwoordigd in 2014 
dan in 2008 (8,3% in 2008), terwijl personen 

uit Oost-Europa (EU-14) minder vertegenwoor-
digd zijn dan in 2008 (32,6% in 2008). De verte-
genwoordiging van personen afkomstig uit de 
Maghreb en Sub-Saharaans Afrika is wel stabiel 
gebleven.

73%
In Brussel is 73% van de bevolking van buitenlandse af-
komst. DE Europeanen zijn de meest vertegenwoordigde 
groep (47%), vóór maghrebijnen (26%) en Sub-Saha-
raanse Afrikanen (9%).
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3| De tewerkstelling van 
personen van buitenlandse 
afkomst in Brussel

Een moeizamere inschakeling op de arbeidsmarkt |

Origine speelt een dominerende rol in de toe-
gang tot tewerkstelling in Brussel (grafiek 3). 
De werkloosheidsgraad1  van mensen van 
Belgische afkomst is over het algemeen 

1. Aandeel werklozen in de beroepsbevolking
2. Aandeel van de werknemers in de beroepsbevolking (20-64 jaar)

veel lager en hun tewerkstellingsgraad2  is 
veel hoger dan die van mensen van buiten-
landse origine.
 

Tussen mensen van buitenlandse af-
komst zijn er onderling grote verschillen 
naargelang herkomst. Zo was in 2014 het  
werkloosheidspercentage bij personen van 
Belgische afkomst 2,8 keer lager dan bij per-
sonen van Maghrebijnse afkomst en 2,7 keer 
lager dan bij personen van Sub-Saharaanse 
afkomst. Personen uit West-Europa (EU-14) 
daarentegen hebben een werkloosheidscijfer 
dat haast gelijkaardig is aan dat van personen 
van Belgische afkomst. Personen uit de EU-
13-landen hebben zelfs een werkloosheids-
percentage dat twee keer zo laag is als dat van 
personen van Belgische afkomst.

We zien dat de situatie op de arbeidsmarkt 
dus heel verschillend is voor wie afkomstig is 
uit Afrika en de Maghreblanden of voor wie uit 
een EU-lidstaat afkomstig is...3

3. Zoals wordt aangetoond op pagina 22, moet deze realiteit in verband gebracht worden met de verblijfsreden.

De tewerkstellingsgraad toont minder on-
gelijkheid tussen Belgische en niet-Belgische 
origine. In 2014 hadden personen van  
Maghrebijnse en Sub-Saharaanse origine 
desalniettemin een tewerkstellingsgraad 
die respectievelijk 1,7 en 1,8 keer lager was 
dan die van personen van Belgische origine. 
Anderzijds hebben personen uit de landen van 
de Europese Unie (EU-14 en EU-13) een relatief 
hoge tewerkstellingsgraad in vergelijking met 
andere groepen van buitenlandse afkomst, 
maar nog steeds lager dan de personen van 
Belgische afkomst. 

Sinds 2008 is deze ongunstige situatie op het 
vlak van tewerkstelling licht verbeterd voor 
mensen met Maghrebijnse origine en mensen 
uit de kandidaat-lidstaten van de EU. Voor 
mensen van Sub-Saharaanse afkomst is de si-
tuatie echter verslechterd. 

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

3x
in 2014 was het werkloosheidspercen-
tage van mensen van Belgische af-
komst 3x lager dan dat van mensen 
van maghrebijnse en sub-Saharaanse 
afkomst.
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Hoewel thuistaal, afwezigheid van beroepser-
varing en de niet-erkenning van diploma’s de 
niveauverschillen gedeeltelijk kunnen verkla-
ren, is in de eerste plaats het Belgische on-
derwijs in vraag te stellen.

In vergelijking met de andere Europese lan-
den zijn de verschillen in onderwijsresultaten 
volgens origine in België uitzonderlijk hoog. 
Het onderwijs in Franstalig België staat bekend 
als één van de meest ongelijke onderwijssyste-
men in Europa. 

Een ongelijk onderwijssysteem kan zijn rol als 
sociale lift niet vervullen en biedt aan sociaal 
achtergestelde groepen onvoldoende kansen 
om het patroon van sociale ongelijkheid te 
doorbreken, dat vervolgens wordt doorgege-
ven aan de jongere generaties.

Verschillen in opleidingsniveau alleen zijn ech-
ter geen verklaring voor de achtergestelde 
positie van mensen van buitenlandse afkomst. 
Bij gelijk diploma hebben personen van 
Belgische afkomst nog steeds een hogere 
tewerkstellingsgraad dan personen van 
buitenlandse afkomst. (grafiek 5) 

Deze verschillen zijn nog groter tussen  
hooggeschoolde Belgen en niet-Belgen 
(grafiek 5). Met andere woorden, deze ver-
schillen tonen aan dat in Brussel een ho-
ger onderwijsdiploma voor mensen van 
buitenlandse afkomst heel wat minder 
perspectieven op de arbeidsmarkt biedt 
dan voor personen van Belgische afkomst. 

Bovenop de structurele ongelijkheid die 
personen van buitenlandse origine onder-
gaan in Brussel komen andere factoren 
waaronder discriminatie bij aanwerving. 

Het opleidingsniveau verklaart niet alles…  |

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

VOOR ABVV-BRussel is ongelijkheid in het onderwijs, wat ten 
koste gaat van bevolkingsgroepen van buitenlandse origine, 
een belangrijke verklarende factor voor arbeidsongelijkheid.

Hoe kunnen deze verschillen op vlak van tewerkstellings- en  
werkloosheidscijfers tussen mensen van Belgische en buitenlandse 
afkomst verklaard worden?

De verklaring ligt in een combinatie van factoren: 

• Mensen van buitenlandse origine lijden sterker onder bepaalde "structurele"  
ongelijkheden op het vlak van huisvesting, gezondheidszorg en openbare  
dienstverlening, wat vervolgens als domino-effect hun integratie op de arbeidsmarkt 
beïnvloedt. De ongelijkheid volgens origine die in het onderwijs een rol speelt, heeft 
natuurlijk ook gevolgen voor de inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt. 

• De aanhoudende discriminatie van personen van buitenlandse afkomst is zeker een 
belangrijke factor die deze ongunstige positie verklaart.

• Nog andere factoren, zoals het ontbreken van een professioneel netwerk, het 
niet valoriseren van kwalificaties of het niet erkennen van diploma's, de ge-
brekkige toegang tot arbeidsbemiddelingsdiensten voor sommige migranten, 
financiële onzekerheid, enz. komen bovenop de andere factoren, wat een reële be-
lemmering vormt voor echte sociale mobiliteit en een kwalitatieve tewerkstelling in 
de weg staat. 

De ongelijkheid die personen van buiten-
landse origine ondergaan in andere domeinen 
dan tewerkstelling vormen waarschijnlijk een 
belangrijke oorzaak voor hun nadelige posi-
tie op de arbeidsmarkt. Dit is vooral duidelijk 
in het onderwijs. Het opleidingsniveau is ho-

4. Laag opleidingsniveau = geen schoolopleiding, basisonderwijs of lager secundair onderwijs. Gemiddeld opleidingsniveau 
= hoger secundair onderwijs en postsecundair niet-tertiair onderwijs. Hoog opleidingsniveau = eerste cyclus van het hoger 
onderwijs en tweede cyclus van het hoger onderwijs

ger bij Brusselaars van Belgische afkomst dan 
van Maghrebijnse en Sub-Saharaanse afkomst 
(grafiek 4). Het opleidingsniveau is echter een 
bepalende factor voor de toegang tot kwalita-
tieve tewerkstelling4.
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Toegang tot werk is één ding, maar tot kwalita-
tieve tewerkstelling is nog wat anders. Ook hier 

merken we grote verschillen die te wijten zijn 
aan origine (grafieken 6-7-8-9). 

Minder toegang tot kwalitatieve tewerkstelling |

Personen van buitenlandse afkomst werken over 
het algemeen in sectoren met lage lonen en minder 
zekerheid, en zijn uitgesloten van sectoren met be-
ter betaalde en stabielere banen. Deze kwalitatieve  
tewerkstelling is meestal voorbehouden aan personen 
van Belgische afkomst. 

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

|||||||||
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Grafiek 6 illustreert het verband tussen de ori-
gine van werknemers en de beroepssectoren 
waarin ze regelmatig actief zijn in vergelijking 
met werknemers van andere origines. Personen 
van Maghrebijnse origine en van kandidaat-lids-
taten werken vaker dan anderen in de schoon-
maak, en wie afkomstig is uit de EU-13 (nieuwe 
EU-leden uit Centraal-Europa) in uitzendwerk 
en dienstenchequeverband. Anderzijds wer-

ken mensen van Belgische origine minder 
vaak in deze sectoren en vinden we ze vaker 
in het Paritair Comité ondergebracht in de NAR 
(PC300), het PC bevoegd voor gas en elektri-
citeit, en het PC voor verzekeringen en banken, 
juist daar waar er relatief minder werknemers 
zijn afkomstig uit EU-13, kandidaat-EU en de  
Maghreb-landen.

Conclusie: personen van buitenlandse afkomst werken over het algemeen in sectoren met 
lage lonen en minder zekerheid, en zijn uitgesloten van sectoren met beter betaalde en 
stabielere banen. Deze kwalitatieve tewerkstelling is meestal voorbehouden aan personen 
van Belgische afkomst. 

Grafiek 7 bevestigt de vaststelling dat 
loontrekkenden van buitenlandse af-
komst veel vaker aan het werk zijn met een 
uitzendcontract dan loontrekkenden van 
Belgische afkomst. Deze precaire situatie 
treft meer in het bijzonder de werknemers 

van Sub-Saharaanse afkomst (ongeveer 
5 keer meer dan de werknemers van Bel-
gische origine) en van Maghrebijnse ori-
gine (ongeveer 3 keer meer dan werkne-
mers van Belgische origine). 

Een groot deel Brusselaars van Maghrebijnse 
en Sub-Saharaanse origine zijn werkzaam in de 

openbare sector (grafiek 8). 

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

werknemers van sub-Saharaanse 
afkomst hebben 5 keer meer tijde-
lijke contracten dan werknemers 
van Belgische origine.

5X
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Conclusie : de cijfers bewijzen dat de ongelijkheid op de arbeidsmarkt niet eindigt bij de 
aanwerving. Op de werkvloer zelf bevinden de werknemers van buitenlandse origine zich 
over het algemeen in een minder gunstige positie dan de werknemers van Belgische ori-
gine. Vaak zitten ze vast in minder stabiele contracten en ongunstigere statuten, en in sec-
toren met lagere lonen en slechtere arbeidsomstandigheden. 

een gegenderde arbeidsverdeling in het nadeel van vrouwen|
De Brusselse barometer van de kwaliteit van 
het werk van het ABVV-Brussel (dec. 2018) heeft 
aangetoond dat vrouwen in het algemeen 
een ongunstigere positie op de arbeidsmarkt  
hebben dan mannen. Deze ongelijkheid is 
meer uitgesproken naargelang de origine. 

Ondanks een opleidingsniveau dat bij 
vrouwen globaal hoger ligt dan bij mannen 
(grafiek 10), is in België bij eenzelfde laag 
opleidingsniveau de tewerkstellingsgraad bij 
mannen altijd hoger dan die van vrouwen, on-
geacht de origine (grafiek 11). 

|||||||||

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

Slechts 11% van de mensen van sub-Saharaanse  
afkomst is werkzaam als ambtenaar in de openbare 
sector. Een percentage dat 5 keer hoger ligt voor 
mensen van Belgische origine.11%

Maar deze vaststelling wordt genuanceerd 
door het feit dat de statutaire contracten  
die meer werkzekerheid bieden voorname-
lijk weggelegd blijven voor personen van  

Belgische origine. Personen van Maghrebijnse 
en vooral van Sub-Saharaanse origine zijn 
sterk ondervertegenwoordigd in dit type ar-
beidsstatuut (grafiek 9).
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Maar in bepaalde groepen verkleint de  
kloof, en verdwijnt hij zelfs bij eenzelfde 
hoog opleidingsniveau: het verschil in 
tewerkstelling tussen mannen en vrouwen 
met een hoog opleidingsniveau is bijna onbes-
taande bij mensen van Belgische afkomst en 

EU-14, en is zelfs omgekeerd ten voordele van 
vrouwen bij de Sub-Saharaanse vrouwen. Het 
verschil blijft echter relatief groot bij mensen 
van Maghrebijnse afkomst, EU-kandidaten,  
EU-13 en andere Europeanen. 

Afgezien van deze ongelijke toegang tot 
werk hebben vrouwen ook minder vaak 
toegang tot kwaliteitsbanen. Maar deze  
ongelijkheid is variabel volgens origine: 
zo zijn vrouwen sterk oververtegenwoor-
digd in het lage loonsegment van be-
paalde groepen (grafiek 12), meer bepaald 

uit de landen van EU-14, EU-13, kandidaat- 
lidstaten en andere Europese landen, maar 
ook van Maghrebijnse afkomst. Voor vrouwen  
afkomstig uit EU-13 ligt de verklaring gedeel-
telijk in het feit dat ze massaal tewerkgesteld 
zijn met dienstencheques (grafiek 13).

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ
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Vrouwen van alle origines zijn ook oververte-
genwoordigd in deeltijds werk, met nuances 
volgens origine (figuur 14). Deze oververte-
genwoordiging van vrouwen in deeltijdwerk is 

bijzonder uitgesproken bij vrouwelijke werkne-
mers van EU-13 afkomst, maar is relatief laag bij 
vrouwen van Sub-Saharaans Afrika.

Jongeren langer in beroepsinschakelingstijd en langer werkloos|

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

De Brusselse barometer van de kwaliteit van 
het werk van ABVV-Brussel toonde eveneens 
de moeilijkheden aan die jongeren ondervin-
den om een kwaliteitsvolle baan te vinden. Al 
te vaak hebben ze tijdelijke jobs (56,6% van de 
tewerkgestelde Brusselse jongeren in 2017). 
Jongeren van buitenlandse afkomst hebben 
daarbovenop nog bijkomende moeilijkheden 
op de arbeidsmarkt. Zo is de mediane duur1  
van de inschakelingstijd van Brusselse jonge-

1. De mediaan is de middenwaarde van een statistische reeks waarvan de geobserveerde waarden in  
stijgende volgorde werden geklasseerd.  De waarde die de bestudeerde groep in twee gelijke onderdelen verdeelt, is de me-
diaan. Hier gaat het om de tijd die de helft van de groep nodig heeft om een eerste baan te vinden.

ren van buitenlandse afkomst minstens twee 
keer zo lang als die van Brusselse jongeren van 
Belgische afkomst (grafiek 15). Ook het aandeel 
van de jonge langdurig werklozen, d.w.z. de-
genen die tijdens hun inschakelingstijd (12 
maanden) geen werk hebben gevonden, ligt 
veel hoger bij de groepen van buitenlandse 
afkomst, meer bepaald bij de groepen van 
Sub-Saharaanse afkomst (tweemaal zo hoog 
als bij die van Belgische afkomst).

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

Meer dan één op twee vrouwen uit de 
EU-13-landen werkt in de sector van de  
dienstencheques.

58%
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Een variabele impact van verblijfsreden op tewerkstelling|
De analyse van de sociaal-economische situa-
tie van nieuw ingeschreven personen in het 
Rijksregister (RR) per verblijfsreden biedt een 
extra verklaring voor de ongunstige situatie 
van personen van buitenlandse herkomst op 
de arbeidsmarkt.

Het aandeel van de personen die in 2010 in 
het RR werden ingeschreven en in 2011 werk-
zaam waren is namelijk twee keer zo hoog 
indien de verblijfsgrond arbeidsgerelateerd 
is ten opzichte van een gezinsgerelateerde 
verblijfsgrond (gezinshereniging, samenwonen 
of adoptie) en bijna drie keer zo hoog als het 

om een asielprocedure gaat. Deze verschillen 
verkleinen bij het verstrijken van de tijd door 
de regularisatie van deze personen (grafiek 16). 
Bij wijze van illustratie: het aandeel van per-
sonen ingeschreven in het RR in 2010 die aan 
het werk zijn in 2011 en 2014: 

• voor het motief “arbeid”: stagnatie van 
61% naar 60% ;

• om gezinsredenen: stijging van 31% naar 
42% ;

• in het kader van een asielprocedure: stij-
ging van 11% naar 33% ;

In Brussel varieert de verblijfsreden over 
het algemeen naargelang de origine (gra-
fiek 17). De nieuwkomers uit EU-landen 
migreren voornamelijk naar Brussel om  
arbeidsgerelateerde redenen, terwijl de  
anderen meer migreren om gezinsredenen  

(gezinshereniging, samenwonen, adoptie) of ze 
migreren “irregulier”. Deze vaststelling kan bijko-
mend verklaren waarom personen van Maghre-
bijnse en Sub-Saharaanse afkomst globaal meer  
moeilijkheden hebben om werk te vinden (gra-
fiek 3 - pagina 8). 

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ

Bron : Socio-economische monitoring – Arbeidsmarkt en origine 2017 ; op basis van gegevens van Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ
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4| Wat onthouden we uit de 
Brusselse monitoring van de 
arbeidsongelijkheid?

• Brussel is een zeer kosmopolitisch 
stadsgewest: 23,3% van de inwoners 
is van Belgische origine en 73% van 
vreemde origine. De bevolking van 
vreemde origine bestaat in hoofdzaak 
(88%) uit mensen afkomstig uit Europese 
landen (voornamelijk landen die al vóór 
1995 tot de Europese Unie behoorden), 
uit de Maghreb en uit Sub-Saharaans  
Afrika;

• Bepaalde groepen van vreemde 
origine hebben het moeilijker om 
toegang te krijgen tot werk: de  
werkloosheidsgraad bij mensen die af-
komstig zijn uit Sub-Saharaans Afrika en 
mensen van Maghrebijnse origine is res-
pectievelijk 2,7 en 2,8 keer zo hoog als bij 
mensen van Belgische origine;

• Het opleidingsniveau van mensen van 
vreemde origine is over het algemeen 
lager dan dat van mensen van Belgische 
origine, wat aangeeft dat de ongelijkheid 
binnen ons onderwijssysteem nog steeds 

te groot is.  We merken echter op dat er 
ook bij een gelijkwaardig opleidings-
niveau grote verschillen in tewerkstel-
lingsgraad bestaan tussen mensen van 
Belgische en vreemde origine. Dit is 
vooral het geval voor de hoge opleidings-
niveaus;

• Werknemers van vreemde origine 
zijn sterk oververtegenwoordigd 
in sectoren die minder gunstige  
arbeidsomstandigheden aanbieden 
en lagere lonen uitbetalen (schoon-
maak, dienstencheques, dienstverlening 
aan personen, …);

• Werknemers van vreemde origine 
(in het bijzonder uit de Maghreb en 
Sub-Saharaans Afrika) zijn veel vaker aan 
de slag met een uitzendcontract dan 
mensen van Belgische origine;

• Bepaalde groepen van vreemde ori-
gine – vooral uit de Maghreb – zijn goed 
vertegenwoordigd in de overheids-

sector in Brussel, maar zijn onder-
vertegenwoordigd binnen de groep 
van ambtenaren met een (gunstiger) 
statutair contract (Maghrebijnen: 18%; 
Sub-Saharaanse Afrikanen: 11%; Belgen: 
51%);

• De ongelijkheid die vrouwen op de 
Brusselse arbeidsmarkt treft, varieert 
naargelang van de herkomst van deze 
vrouwen:

 ❒  Bij eenzelfde laag opleidingsni-
veau ligt de tewerkstellingsgraad 
bij vrouwen lager dan bij mannen, 
ongeacht hun herkomst.

 ❒  Bij eenzelfde hoog opleidings-
niveau verdwijnt het verschil 
in tewerkstellingsgraad tussen 
mannen en vrouwen bij mensen 
van Belgische origine en bepaalde 
groepen van vreemde origine, 
terwijl het bij andere groepen van 
vreemde origine blijft bestaan.

 
 ❒  Vrouwen uit bepaalde groepen van 

vreemde origine zijn sterk over-
vertegenwoordigd in de lage sala-
risklassen. Vooral vrouwen die uit 
de EU13-landen afkomstig zijn, zijn 
massaal aan de slag in de sector van 
de dienstencheques.

• De ongelijkheid die jongeren ondervin-
den, verschilt naargelang van hun her-
komst: jongeren van vreemde origine 
hebben het moeilijker om zich in te 
schakelen op de arbeidsmarkt dan 
jongeren van Belgische origine. Hun  
beroepsinschakelingstijd duurt over het 
algemeen langer en bij sommige groepen 
van jonge werkzoekenden van vreemde 
origine kan het percentage jonge langdu-
rig werklozen tot twee keer hoger liggen 
dan bij jonge werkzoekenden van Bel-
gische origine;

                                                                
• Of mensen die in het Belgisch rijksre-

gister worden ingeschreven zich vlot 
op de arbeidsmarkt kunnen integre-
ren, hangt samen met hun verblijfs-
reden. Het zal niemand verbazen dat 
mensen die met de verblijfsreden ‘werk’ 
worden ingeschreven, zich doorgaans 
sneller en beter op de arbeidsmarkt we-
ten te integreren dan mensen die om 
familiale redenen of vanwege hun regu-
larisatie worden ingeschreven. In Brus-
sel komen migranten die uit EU-landen 
afkomstig zijn voor het merendeel om 
werkgerelateerde redenen naar hier, 
terwijl mensen uit andere landen meestal 
om familiale redenen naar hier migreren 
of hier op irreguliere wijze verblijven.
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5| Conclusie: Diverse obstakels 
in de toegang tot kwalitatieve 
tewerkstelling

De ongunstige situatie van mensen van 
vreemde origine op de arbeidsmarkt zoals uit 
deze monitoring blijkt, volgt uit het samen-
gaan van verschillende factoren die met het 
economisch systeem en de kenmerken 
van de Belgische arbeidsmarkt verband 
houden, maar die ook te maken hebben met 
diverse vormen van structurele sociale  
ongelijkheid en directe discriminatie die 
deze bevolkingsgroepen treffen. Hierbij ver-
melden we in het bijzonder de vastgestelde 
ongelijkheid in het onderwijs.

De “Brusselse Barometer van de Kwaliteit van 
het Werk” van ABVV-Brussel belichtte eerder 
al welke moeilijkheden bepaalde groepen 
ondervinden om toegang te krijgen tot kwa-
litatieve tewerkstelling. Het moet gezegd dat 
werkgevers binnen de huidige economische 
context waarin werkloosheid heerst en er 
dus een overaanbod aan werkkrachten is, de 
neiging hebben om zich bij het rekruteren 
veeleisender op te stellen. Sociale groepen 
die als ‘risicogroepen’ gelden – zoals jonge-
ren, ouderen, laaggeschoolden en langdurig 
werkzoekenden –, krijgen dus moeilijker 
een baan of een stabiel contract aangebo-
den. De barometer toont dit aan met cijfers en 
verwijst naar het grote percentage Brusselse 
jongeren dat met een uitzendcontract werkt 
(meer dan de helft). Daar staat tegenover dat 
heel wat kosten die aan een baan verbonden 
zijn – zoals de kosten voor kinderopvang en 
mobiliteit – werkzoekenden kunnen ontmoe-
digen, zoals blijkt uit het cijfermateriaal over de 
redenen waarom vrouwen voor deeltijdwerk 
kiezen (34% verwijst naar familiale redenen of 
de zorg voor personen ten laste). 
Bovenop deze moeilijkheden om toegang 

te krijgen tot de arbeidsmarkt komt nog het 
bestaan van twee vrij afgesloten segmen-
ten binnen de arbeidsmarkt. Aan de ene 
kant bestaat er een primaire arbeidsmarkt met 
stabiele banen, hoge lonen en statuten met 
een degelijke bescherming, en aan de andere 
kant een secundaire markt met contracten van 
bepaalde duur, lage lonen en minder goede 
beschermingsstatuten. Als mensen uit de 
groepen die als ‘risicogroepen’ gelden er 
al in slagen om toegang te krijgen tot de 
arbeidsmarkt, dan belanden ze doorgaans 
op de secundaire markt en krijgen ze het 
moeilijk om door te stoten naar de primaire 
markt. 

In deze monitoring komen we tot de  
vaststelling dat mensen van vreemde ori-
gine het in Brussel over het algemeen 
niet alleen moeilijker hebben om toegang 
te krijgen tot de arbeidsmarkt (hogere  
werkloosheid, langere beroepsinschakelings-
tijd voor jongeren), maar ook om tot de pri-
maire markt door te dringen (onderverte-
genwoordiging bij de statutaire contracten 
en in de sectoren met hoge lonen, oververte-
genwoordiging bij uitzendcontracten en in de 
sectoren met lage lonen).

Maar wat verklaart de ongunstige situatie 
waarin mensen van vreemde origine op de 
Brusselse arbeidsmarkt verkeren?

Er lijken verscheidene factoren in het spel te zijn.  

Ten eerste zijn mensen van vreemde 
origine het slachtoffer van structure-
le ongelijkheid op diverse domeinen 
buiten de arbeidsmarkt zoals gezond-

heidszorg, huisvesting en onderwijs. Dit  
bemoeilijkt hun inschakeling op de arbeids-
markt. Vooral op het vlak van onderwijs werd 
vastgesteld dat mensen van vreemde origine 
over het  algemeen een minder hoog diploma 
bezitten dan mensen van Belgische origine, 
terwijl het opleidingsniveau een essentiële 
factor is om een kwaliteitsbaan te kunnen  
krijgen. Deze verschillen zijn in hoofdzaak toe 
te schrijven aan de kansenongelijkheid in het 
onderwijs (het onderwijs in België is een van de 
meest ongelijke onderwijssystemen van Euro-
pa), maar houden ook verband met specifieke 
redenen zoals de thuistaal, de ontoereikende 
integratie in de kinderopvang en het kleuteron-
derwijs, en het niet erkennen van diploma’s. 

Daarnaast vertoont de structurele  
ongelijkheid de neiging om van genera-
tie op generatie te worden doorgegeven. 
Ouders zonder diploma of met een buiten-
lands diploma hebben het moeilijker om hun 
kinderen in het Belgisch onderwijssysteem te 
helpen. Werkloze ouders ondervinden meer 
problemen om de inschakeling van hun kin-
deren op de arbeidsmarkt te ondersteunen, 
omdat zij hun kinderen de noodzakelijke 
‘codes’ niet kunnen bijbrengen en niet over 
een eigen professioneel netwerk beschikken 
dat ze kunnen aanspreken. De achterstand 
waarmee de migranten van de eerste gene-
ratie worstelen, worden zo aan de volgende 
generaties doorgegeven. Deze achterstand 
kan bovendien samenhangen met het Bel-
gische migratiebeleid en de verblijfsreden. 
We zien dan ook een groot verschil tussen de  
tewerkstellingsgraad bij mensen van vreemde 
origine die naar België komen om een arbeids-
gerelateerde reden en bij mensen die om een 
andere reden naar België komen, ook al wordt 

dit verschil na een langdurig verblijf kleiner. De 
handicaps van de eerste generatie kunnen ook 
verband houden met de taalbarrière, het ont-
breken van een netwerk of het feit dat netwer-
ken tot bepaalde sectoren beperkt blijven.

Bovenop deze moeilijkheden komt nog de 
discriminatie op basis van irrationele ste-
reotypes die aan iemands herkomst wor-
den gekoppeld. Dit is helaas een realiteit 
in ons gewest, die ongenadig aan het licht 
komt wanneer we kijken naar het verschil in  
tewerkstellingsgraad tussen mensen van 
vreemde origine en mensen van Belgische 
origine met een identiek opleidingsniveau. 
Deze discriminatie is een probleem bij de 
aanwerving maar ook tijdens de hele verdere  
loopbaan. Over het algemeen krijgen 
mensen van vreemde origine niet dezelfde 
carrièrekansen als mensen van Belgische 
origine en blijven hun competenties on-
derbenut. 

Deze toestand leidt tot een vicieuze cirkel:  
jongeren van vreemde origine zijn, door de dis-
criminatie die ze ondervinden, sneller ontmoe-
digd om hun best te doen op school of zien af 
van inspanningen – die naar hun gevoel toch 
nutteloos zijn – om zich op de arbeidsmarkt te 
integreren.

De verschillende situaties waarin de diverse 
groepen van vreemde origine verkeren, wijst 
ontegensprekelijk op een verschil in behan-
deling, niet alleen in vergelijking met mensen 
van Belgische origine, maar ook tussen de 
verschillende herkomstgroepen onderling. Dit 
bewijst hoe groot de impact is van de stereo-
types en vooroordelen over al deze groepen.
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6| De eisen van ABVV-Brussel 
De vaststelling dat mensen van vreemde origine 
het moeilijker hebben op de Brusselse arbeids-
markt, vereist volgens ABVV-Brussel een passend 
antwoord. Het is belangrijk dat de oorzaken van 
hun ongunstige situatie op een concrete manier 
worden aangepakt.

In dit verband is de strijd tegen discriminatie van 
essentieel belang. Discriminatie is gebaseerd 
op hatelijke stereotypes zonder rationele basis. 
Het zou ronduit gevaarlijk zijn om dergelijke 
ideeën zonder meer te aanvaarden en te ba-
naliseren. Deze stereotypes zijn bedoeld om 
de werknemers te verdelen en de aandacht 
af te leiden van de sociale problemen, zodat 
alles vanuit het identitaire denken kan worden 
geanalyseerd. Door deze verdeeldheid kunnen 
werknemers tegen elkaar uitgespeeld worden 
wat zorgt voor neerwaartse druk op ieders ar-
beidsvoorwaarden en bestaanszekerheid. Het 
ABVV beschouwt eenheid en solidariteit tussen 

alle werknemers, ongeacht hun origine, als een 
absolute voorwaarde voor hun emancipatie. 

In deze tijden waarin op de eigen identiteit 
wordt teruggeplooid en de ideeën van ex-
treemrechts opgang maken, is het belangrijk 
dat we ons niet van vijand vergissen en ons 
niet tegen elkaar laten uitspelen: we moe-
ten onze pijlen wel degelijk op de ongelijke 
economische machtsverhoudingen en op 
de ongelijke verdeling van rijkdom richten. 
ABVV-Brussel gelooft in de absolute noodzaak 
om de strijd aan te binden met discriminatie als 
proces dat werknemers marginaliseert en preca-
riseert, ongeacht de ‘oorzaken’ ervan en de vorm 
die het aanneemt. Wanneer we discriminatie in 
de praktijk kunnen aanpakken, helpen we niet 
alleen wie er slachtoffer van is. Het welzijn van 
alle werknemers en werkneemsters op de ar-
beidsmarkt vaart er wel bij. 

Voor ABVV-Brussel is de strijd tegen discriminatie noodzakelijk maar niet toereikend om de toestand 
van mensen van buitenlandse origine op de Brusselse arbeidsmarkt te kunnen verbeteren. Tegelijk 
moet een grote inspanning worden geleverd om de strijd aan te binden met de klassenongelijkheid 
die deze mensen treft (los van hun herkomst) en met de mechanismen die deze ongelijkheid gene-
ratie na generatie in stand houden. De welvaartsstaat moet met andere woorden zelf het initiatief 
nemen en moet alle mannen en vrouwen dezelfde kansen aanreiken om zich op de arbeidsmarkt in 
te schakelen, in functie van hun behoeften. Hiervoor moet de overheid onder meer opnieuw gaan 
investeren in onderwijs, sociale huisvesting, gezondheidszorg,…

Inzake de strijd tegen discriminatie 
formuleert ABVV-Brussel de volgende eisen:

• Alle ondernemingen met meer dan 100 
werknemers die steun, premies en subsi-
dies van het gewest ontvangen, moeten 
worden verplicht om een diversiteitsplan 
op te stellen. Dit diversiteitsplan moet ge-
richt zijn op de verwezenlijking van een 
centrale doelstelling: de bevordering van 
een personeelsbeleid op basis van echte 

 
 gelijkheid binnen de onderneming. Er 

moet een evolutie in de werkgeversprak-
tijken op gang worden gebracht door 
middel van sensibiliserings- en begelei-
dingsacties, maar indien nodig ook met 
controlemaatregelen en sancties voor dis-
criminerende praktijken. Tot slot moeten 
ook resultaatindicatoren en cijferdoelstel-
lingen worden opgesteld; 

 

 De diversiteit bij de openbare diensten 
moet verder worden bevorderd, zo-
dat zij op dit vlak het goede voorbeeld 
geven. Niet alleen moeten de  
inspanningen worden voortgezet om 
jobs bij de overheid voor alle mannen en 
vrouwen toegankelijk te maken, alle werk-
nemers en werkneemsters bij de overheid 
moeten ook de kans krijgen om een  
loopbaan uit te bouwen (het glazen pla-
fond doorbreken);

• De gewestelijkewerkgelegenheidsins-
pectie moet de effectieve uitvoering 
van discriminatietests garanderen  
(praktijktests en mystery callings), conform 
de ordonnantie van 16 november 2017 
inzake het bestrijden van discriminatie op 
het vlak van tewerkstelling in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat hier om 
de naleving van de bestaande wetgeving 
door het vaststellen en bestraffen van in-
breuken op de wetten ter bestrijding van 
discriminatie;

• De antidiscriminatiecampagnes van  
Actiris moeten een sectorgerichte aanpak  
krijgen. De gebruikte praktijken en actie-
middelen moeten in functie van de spe-
cifieke eigenheden van elke activiteiten-
sector worden bekeken en bijgestuurd, 
zodat ze optimaal op de realiteit van het 
terrein afgestemd zijn. Over deze secto-
rale aanpak moeten kaderakkoorden wor-
den gesloten tussen de overheid en de 
werkgevers- en vakbondsvertegenwoor-
digers van de verschillende Brusselse  
activiteitensectoren;

• Slachtoffers van discriminatie moeten 
een stem krijgen. Mensen uit gediscri-
mineerde groepen krijgen zeer zelden 
de kans om hun stem te laten horen en 
uit te leggen hoe zij de discriminatie en 
de economische uitbuiting waarvan ze 
het slachtoffer zijn, ervaren en begrijpen. 
Omdat ze geen gehoor vinden bij de 
overheidsinstanties die geacht worden 
hun verdediging op te nemen, ontwik-
kelen ze een sterke frustratie die zonder 

enige twijfel gerechtvaardigd is maar 
contraproductief werkt. Er is dus absoluut 
nood aan een regelmatig dialoog tussen 
de sociale partners en de groepen die het 
slachtoffer van discriminatie zijn, zodat er 
maatregelen kunnen worden uitgewerkt 
die een doeltreffend antwoord bieden op 
wat deze mensen ervaren. Het Antidis-
criminatieloket van Actiris zou hierin ook 
een rol kunnen spelen. Het zou de erva-
ringen kunnen bundelen van mensen die 
het slachtoffer werden van discriminatie 
bij aanwerving of op het werk.

• Er moet een ambitieus Brussels plan te-
gen racisme worden aangenomen dat 
de werknemers en de volledige samen-
leving verenigt voor de bescherming 
en de effectieve uitoefening van ieders  
grondrechten.

Inzake de toegang tot onderwijs 

Het ABVV verheugt zich over de verlenging 
van het gemeenschappelijk leerprogramma 
(de ‘gemeenschappelijke stam’) waar het sinds 
lang voorstander van is. Het ABVV is er name-
lijk van overtuigd dat dit zal helpen om de 
impact van de sociale afkomst en een aantal 
watervaleffecten op de studiekeuze van jonge-
ren te beperken. Toch kan deze maatregel pas 
ten volle renderen wanneer de verschillende 
scholen, van welke zuil ook, over voldoende 
mensen, toereikende financiële middelen en 
aangepaste infrastructuur beschikken om 
kwaliteitsonderwijs te kunnen verstrekken. 
Het ABVV dringt erop aan om middelen vrij te 
maken voor de noodzakelijke initiatie van de 
technische beroepen.

Inzake toegang tot huisvesting en gezond-
heidszorg 

ABVV-Brussel zal specifieke eisen formuleren 
in zijn volgende analyse die gewijd is aan het 
‘recht op de stad’.

•



31
30

30

LEXIcon

De socio-economische monitoring van UNIA 
en FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal 
Overleg brengt nationaliteit in volgende groe-
pen onder: 

• EU-14:  Frankrijk, Duitsland, Italië, Ne-
derland, Luxemburg, Ierland, Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken, Griekenland, 
Spanje, Portugal, Finland, Zweden en 
Oostenrijk;  

• EU-13: Tsjechische Republiek, Estland, Cy-
prus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, 
Polen, Slovenië, Slowakije, Bulgarije, Roe-
menië en Kroatië; 

• Andere Europeanen:  IJsland, Andor-
ra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, 
San-Marino, Zwitserland, Rusland, Staat 
Vaticaanstad, Wit-Rusland, Oekraïne, Mol-
davië, Bosnië-Herzegovina, Servië, enz.

• Kandidaat EU:  Turkije, vroegere Joegos-
lavische Republiek Macedonië, Albanië en 
Montenegro; 

• Maghreb: Algerije, Libië, Marokko, Tune-
sië en Mauritanië; 

• Sub-Saharaans Afrika: Zuid-Afrika, 
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, 
Comoren, Congo, Democratische Repu-
bliek Congo, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, 
Ethiopië, Gabon, Gambia, Ghana, Guinee, 

Guinee-Bissau, Ivoorkust, Kaapverdië, 
Kameroen, Kenia, Lesoth, Liberia, Mada-
gaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mozam-
bique, Namibië, Niger, Nigeria, Nigeria,  
Oeganda, Rwanda, Sao Tomé en Principe, 
Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Soma-
lië, Swaziland, Tsjaad, Togo, Zambia, Zim-
babwe; 

• Nabije/Midden-Oosten: Iran, Israël, Pa-
lestijnse Gebieden, Jordanië, Irak, Syrië, Li-
banon, Saoedi Arabië, Jemen, Oman, Vere-
nigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein, 
Koeweit, Egypte, Pakistan en Afghanistan; 

• Oceanië/Verre-Oosten: China, In-
dia, Japan, Taiwan, Oceanië (Australië, 
Nieuw-Zeeland, ...).

• Andere Aziatische landen:  Thailand, 
Maleisië, Vietnam, Filipijnen, Indonesië, 
Cambodja, Nepal, Sri Lanka, enz. 

• Noord-Amerika: Canada, Verenigde 
Staten van Amerika; 

• Zuid- en Centraal-Amerika: Cuba, Gua-
temala, Mexico, Nicaragua, Argentinië, 
Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, 
Peru, Venezuela, enz.

De resultaten in deze monitoring zijn  
gebaseerd op deze indeling.   

Deze eisen vormen slechts een deel van het 
samenlevingsproject dat het ABVV voor het 
Brussels Gewest verdedigt. 

Een overzicht van het volledige 
eisenpakket van ABVV-Brussel is te 
vinden op www.abvvbrussel2019.be

Het ABVV-Brussel heeft een Cel Gelijkheid die als specifieke opdracht heeft om de werk-
nemers bewust te maken en op te leiden in de strijd tegen discriminatie op het werk, de 
afgevaardigden van bedrijven die betrokken zijn bij een diversiteitsplan te adviseren en 
positieve actie te ondernemen met de werknemers.
 
De Cel Gelijkheid van het ABVV-Brussel:  

Diversiteitsconsulenten
Youssef BEN ABDELJELIL – 0499 51 04 32 - youssef.benabdeljelil@abvv.be 
Paola PEEBLES – 02 545 76 96 - paola.peebles@fgtb.be 

Beleidsmedewerker “gendermainstreaming”
Vroni LEMEIRE – 02 552 03 60 -  vroni.lemeire@abvv.be 

Beleidsmedewerker “Racisme en migratie”
Paola PEEBLES – 02 545 76 96 - paola.peebles@fgtb.be 


