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OPDRACHT VAN DE HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID 

 

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, die werd opgericht op 22 december 1995, verstrekt 
informatie en advies aan de federale regering, en meer bepaald aan de minister van Werk, de 
voorzitter van de Raad. De missie van de Raad bestaat erin het werkgelegenheidsbeleid op te volgen 
en de voorstellen te onderzoeken ter bevordering van de banencreatie. In dat verband voert hij 
onafhankelijke, beargumenteerde en vernieuwende analyses uit over de vroegere en huidige staat 
van de arbeidsmarkt, alsook over de toekomstige behoeften, teneinde de werking ervan te 
optimaliseren. De werkzaamheden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid passen ook in het 
bredere kader van het werkgelegenheidsbeleid van de Europese Unie, meer bepaald wat betreft 
de richtsnoeren voor de werkgelegenheid en de aanbevelingen van de Raad van de Europese unie.  

De Raad formuleert, in de mate van het mogelijke, concrete en realiseerbare aanbevelingen op 
maat ter bevordering van de werkgelegenheid, rekening houdend met het algemeen belang en met 
de specifieke kenmerken van de regionale arbeidsmarkten. Op die manier is hij in staat een 
wezenlijke bijdrage te leveren aan de beleidsmakers op het vlak van de modernisering van de 
organisatie van de arbeidsmarkt en haar vermogen om te beantwoorden aan de uitdagingen van 
de mondialisering, de nieuwe technologieën, sociaaleconomische veranderingen en structurele en 
institutionele hervormingen.  

De Raad is samengesteld uit arbeidsmarktdeskundigen uit de academische wereld, 
overheidsinstellingen, de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en de private sector. De 
leden worden benoemd op persoonlijke titel, op grond van hun deskundigheid en ervaring op het 
vlak van werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, en ze vertegenwoordigen dus niet de instellingen 
die hen hebben aangesteld. Elf leden worden benoemd op voordracht van de federale minister van 
Werk en tien leden worden aangesteld door de regeringen van de gewesten en van de Duitstalige 
Gemeenschap: drie leden worden aangesteld door de Vlaamse regering, drie door de Waalse 
gewestregering, drie door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een lid wordt 
aangesteld door de regering van de Duitstalige Gemeenschap. Door deze samenstelling vormt de 
Raad een uniek platform voor dialoog en uitwisseling van ideeën tussen het federale niveau en de 
gewesten en gemeenschappen.  
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de uit die gegevens afgeleide resultaten en conclusies. 
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mailto:celine.piton@nbb.be
http://www.werk.belgie.be/moduleTab.aspx?id=370&idM=163
http://www.werk.belgie.be/moduleTab.aspx?id=370&idM=163
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SYNTHESE EN AANBEVELINGEN 

 

 

 

 

De aanzet voor dit verslag was de bevinding dat de 

integratie van de buiten de Europese Unie (EU) 

geboren immigranten, hierna de niet-EU-

immigranten genoemd, op de Belgische 

arbeidsmarkt mislukt is. Hun in België geboren 

kinderen en zelfs de volgende generaties krijgen 

eveneens af te rekenen met moeilijkheden tot 

inschakeling op de arbeidsmarkt. Aangezien hun 

eigenschappen en integratiemogelijkheden 

fundamenteel verschillend zijn, heeft de Raad het 

opportuun geacht de situatie van de eerste 

generatie en de positie van de anderen afzonderlijk 

te behandelen. 

Al meer dan tien jaar ligt de werkgelegenheidsgraad 

van de niet-EU-immigranten in de buurt van 50 %. 

Dat niveau ligt 20 procentpunt lager dan dat van de 

in België geboren personen. In vergelijking met de 

andere EU-landen is dit de laagste 

werkgelegenheidsgraad en het derde grootste 

verschil!  

Hoewel in de conclusies van tal van werken 

gewezen wordt op het economisch belang van de 

immigratie, blijft de publieke opinie, in het 

bijzonder in België, er terughoudend tegenover 

staan. 38 % van de personen die voor de 

Eurobarometer1 werden bevraagd, is van oordeel 

dat de immigranten de banen van de Belgische 

werknemers innemen en 36 % vindt dat de 

immigratie uit niet-EU-landen meer problemen met 

zich brengt dan het kansen biedt. Volgens 83 % van 

de respondenten is de bevordering van de 

integratie van de immigranten nochtans op lange 

termijn een noodzakelijke investering voor ons land 

en 63 % denkt dat de moeilijkheden die 

immigranten ondervinden om aan het werk te 

                                                           
1  EC (2018), ‘Integration of immigrants in the European 

Union’, Special Eurobarometer 469. 
2  Het criterium van het land van herkomst veeleer dan van de 

nationaliteit is niet neutraal wat betreft de resultaten van de 
studie. Terwijl in de bevolkingsstatistieken gewag gemaakt 
wordt van 4,5 % personen met een niet-EU-nationaliteit in 
de bevolking op arbeidsleeftijd, komt dat aantal uit op 

raken, een belangrijke hinderpaal is voor hun 

integratie in onze samenleving.  

Werkgelegenheidsgraad van niet-EU-immigranten 

en van autochtonen: internationale vergelijking1 
(in % van de overeenstemmende bevolking van 20 tot 
64 jaar, 2017) 
 

 

Bron: Eurostat (EAK). 
1   De landen worden gerangschikt in dalende volgorde van 

het verschil tussen de werkgelegenheidsgraad van de 
niet-EU-immigranten en die van de autochtonen. 

De meeste studies over die problematiek gaan uit 

van de nationaliteit. De Raad heeft de voorkeur 

gegeven aan het criterium van de geboorteplaats2 

om degenen die worden benoemd als  ‘op het 

grondgebied gevestigde niet-EU-immigranten’ te 

onderscheiden. De resultaten op de arbeidsmarkt 

worden vergeleken met die van de autochtonen. 

Autochtonen worden gedefinieerd als alle in België 

geboren personen, die op Belgisch grondgebied 

verblijven, ongeacht hun nationaliteit. Algemeen 

beschouwd, heeft de studie betrekking op de 

personen op arbeidsleeftijd, d.w.z. de 20 tot 

64-jarigen. Ten behoeve van de analyse, verkreeg 

de Raad specifieke gegevens van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid (KSZ) en van Statbel. 

Met dit verslag beoogt de Hoge Raad voor de 

Werkgelegenheid de positie van de buiten de EU 

11,7%, wanneer wordt uitgegaan van de geboorteplaats. 
Voor de niet door onze databank verstrekte aanvullende 
statistieken wordt het nationaliteitscriterium 
aangenomen, wanneer informatie over de 
geboorteplaats niet beschikbaar is. Het betreft met 
name gegevens van het RSVZ, bevolkingsgegevens of 
gegevens betreffende de immigratiestromen. 

Immigranten geboren buiten de Europese Unie  
op de Belgische arbeidsmarkt 
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geboren immigranten op de Belgische arbeidsmarkt 

te analyseren, teneinde inzicht te krijgen in de 

oorzaken van het lage niveau van integratie van de 

betrokkenen en mogelijke oplossingen aan te 

reiken. Na de analyse moeten echter maatregelen 

volgen. Dit zal complex zijn, omdat actoren van alle 

beleidsniveaus en het gehele maatschappelijke 

middenveld (ondernemingen, vakbonden, 

verenigingen) moeten worden ingeschakeld, maar 

ook op de bevolking, die een mentaliteitswijziging 

nodig heeft. Er is nochtans spoed geboden, want de 

huidige situatie ondermijnt de sociale cohesie en 

weegt op de economie van het land. De 

bevindingen van de Raad ter zake zijn 

onweerlegbaar. 

BELGIË, IMMIGRATIELAND 

In de loop van de geschiedenis van België werd 

regelmatig een beroep gedaan op immigratie om de 

economische ontwikkeling van het land te 

ondersteunen. Het blijft een belangrijk gegeven op 

demografisch gebied. Sinds 1995 is de toename van 

de bevolking nagenoeg volledig toe te schrijven aan 

de netto-instroom van buitenlandse ingezetenen 

(afkomstig uit de EU of van buiten de EU). Er wordt 

immers regelmatig een netto-emigratie van 

Belgische burgers opgetekend, en het natuurlijk 

saldo, namelijk de geboorten min de overlijdens, 

blijft onophoudelijk afnemen.  

Historisch gezien werd met het immigratiebeleid 

beoogd tekorten aan arbeidskrachten op te vangen, 

met name na de wereldoorlogen. Vervolgens werd 

gezinshereniging toegestaan teneinde die 

arbeidskrachten waaraan de Belgische economie 

behoefte had, op het grondgebied te stabiliseren. 

In dat opzicht was de toegang van geïmmigreerde 

werknemers moeilijker bij een 

conjunctuurvertraging. Sinds de jaren negentig won 

de toestroom van vluchtelingen aan belang, als 

gevolg van de regionale crisissen in de Balkan en het 

Midden-Oosten. In 2015 werden in België 

44 700 asielaanvragen ingediend; sindsdien is de 

vluchtelingenstroom teruggelopen tot een niveau 

dat in de buurt ligt van het gemiddelde dat in de 

laatste jaren werd opgetekend, nl. ongeveer 

18 000 personen.  

Deze historische schets verklaart de aanzienlijke 

toename van het aantal in het buitenland geboren 

ingezetenen in de Belgische bevolking. Van minder 

                                                           
3  EU plus Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein. 

dan 3 % aan het einde van de 19de eeuw is dat 

aandeel in 2018 opgelopen tot 16,4 %. 

Aan de inschakeling van in het buitenland geboren 

personen op de arbeidsmarkt ging de toegang van 

die personen tot het Belgisch grondgebied vooraf. 

De burgers van het Schengengebied en van de 

Europese Economische Ruimte3 genieten een 

absoluut recht van vrij verkeer en vestiging op het 

gehele grondgebied van de lidstaten; dat is niet het 

geval voor de andere ingezetenen. Ze moeten een 

door de Belgische overheid afgeleverde 

verblijfsvergunning en, indien ze willen werken, 

arbeidsvergunning verkrijgen.  

Bevolking met een nationaliteit van buiten de EU 

naar gemeente 
(aandeel van de personen met een niet-EU 
nationaliteit in de totale bevolking, 1 januari 2018) 

 

Bron: Statbel. 

Zodra ze hun verblijfsvergunning verkregen 

hebben, verspreiden de immigranten zich niet 

homogeen over het grondgebied. Hoewel 

Vlaanderen er meer telt, is het aandeel in de 

bevolking het grootst in Brussel. Het 

migratieverleden, met name de aanwezigheid van 

gemeenschappen die tot dezelfde etnische groep 

behoren, de taal van hun land van herkomst, de 

mogelijkheid om een baan te vinden, hebben onder 

meer een invloed op de keuze van het gewest waar 

ze gaan wonen. In het algemeen trekken de steden 

de meeste immigranten aan. Bovenaan de 

rangschikking staan de Brusselse gemeenten. 

Hierbij kan met name worden verwezen naar Sint-

Joost-Ten-Node (18 % van de bevolking heeft een 

nationaliteit van buiten de EU), Molenbeek (15 %), 

Schaarbeek en Brussel (14 %) of Anderlecht (13 %). 

Brugge
Gent

Antwerpen
Leuven

Hasselt

Luik

Aarlen

Namen

Waver

Bergen

Oostende

Charleroi
Minder dan 1%

Tussen 1 en minder dan 3%

Tussen 3 en minder dan 5%

5% en meer 
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Buiten Brussel zijn de voornaamste gebieden waar 

niet-EU immigranten verblijven Leuven, Antwerpen 

en Luik (10 %), Oostende (7 %), Gent en Charleroi (6 

%) en Bergen (5 %).  

DE WERKGELEGENHEIDSGRAAD VAN DE 

BUITEN DE EUROPESE UNIE GEBOREN 

IMMIGRANTEN IS LAAG: INTERNATIONAAL 

VERGELEKEN IS DIE VAN DE AUTOCHTONEN DAT 

OOK 

De integratie op de arbeidsmarkt van 

niet-EU-immigranten is ook afhankelijk van niet aan 

de immigratie gerelateerde institutionele factoren, 

die ook de arbeidsmarktparticipatie van de 

autochtonen beïnvloeden. Het betreft rigiditeiten 

die van invloed zijn op alle potentiële werknemers 

en wellicht nog meer op de meest kwetsbare, 

namelijk de minst gekwalificeerden, de jongeren 

van minder dan 25 jaar, en de 55-plussers. Hoewel 

die lijst niet volledig is, heeft de Raad zich in het 

verleden onder meer al over de hierna volgende 

punten uitgesproken: gebrek aan financiële stimuli 

om te gaan werken, beperkte beroepsmobiliteit, 

geringe geografische mobiliteit, onvoldoende 

kennis van de landstalen, gecentraliseerde 

loonvorming, beperkte permanente 

beroepsopleiding, in het bijzonder voor de 

laaggeschoolden en oudere werknemers, 

onvoldoende kinderopvang, enz. 

Ook deze aspecten vergen een voluntaristisch 

optreden van de diverse bevoegde autoriteiten om 

de sociale samenhang in ons land te vrijwaren en 

ons economisch potentieel verder te ontwikkelen. 

IS ER EEN VERKLARING VOOR HET VERSCHIL IN 

WERKGELEGENHEIDSGRAAD TUSSEN 

AUTOCHTONEN EN BUITEN DE EUROPESE UNIE 

GEBOREN IMMIGRANTEN? 

De integratie op de arbeidsmarkt hangt af van de 

kenmerken van de personen die ons grondgebied 

betreden. Ten opzichte van het EU-gemiddelde 

trekt België verhoudingsgewijs meer 

niet-EU immigranten aan die naar ons land komen 

in het kader van een gezinshereniging of om 

humanitaire redenen of redenen van internationale 

bescherming. Omgekeerd komen minder 

immigranten naar België omwille van werk of 

studies. 

Vergeleken met de autochtonen, bevinden er zich 

onder die immigranten ook een groter aandeel 

laaggeschoolden. In België telt de buiten de EU 

geboren immigrantenpopulatie op beroepsleeftijd 

meer laaggeschoolden dan gemiddeld in Europa. 

Met 45 % is die verhouding de derde in volgorde 

van belangrijkheid, waarbij het Europese 

gemiddelde 38 % bedraagt. België trekt 

daarentegen vergelijkenderwijs weinig 

middengeschoolde niet-EU-immigranten aan, 

terwijl voor de hooggeschoolden de verhouding 

(26 %) dicht bij het gemiddelde uitkomt. 

Rekening houdend met de kenmerken van de in 

België binnenkomende migratiestromen, blijven de 

verschillen in werkgelegenheidsgraad ten opzichte 

van alle landen waarmee wordt vergeleken 

evenwel aanzienlijk. Het resultaat is dat België het, 

zelfs bij identieke migratiestromen, aanzienlijk 

minder goed doet. 

Voornaamste econometrische1 resultaten inzake de 
kans om aan het werk te zijn 
(in %, personen van 30 tot 64 jaar, 2008-2014) 
 

 Totale 
bevolking 

Niet-EU 
immigranten 

Geboorteland (ref: België)   
Niet-EU -22,2  
Geslacht (ref: man)   
Vrouw -12,2 -23,0 
Gewest (ref: Brussel)   
Vlaanderen 10,4 6,7 
Wallonië -1,4 -2,9 
Leeftijd (ref: 30-34 jaar)   
35-39 jaar 1,7 0 
40-44 jaar 1,7 0 
45-49 jaar 2,3 -3,6 
50-54 jaar 0 -13,5 
55-59 jaar -13,3 -25,0 
60-64 jaar -47,9 -36,9 
Scholingsniveau (ref: laag)   
Midden 15,6 12,4 
Hoog  25,1 17,4 
Reden van immigratie (ref: werk)   
Familie  -6,9 
Studies   0 
Internationale bescherming  -3,2 
Andere  0 
Verwerving van nationaliteit  14,4 
Aantal jaren verblijf  0,7 
Aantal jaren verblijf^2  -0,0 

 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat, berekeningen 
HRW. 
1   Op basis van marginale effecten van het Probitmodel met 

vast tijdseffect, enkel de coëfficiënten die minstens op 
het 95 % niveau significant zijn, indien niet is het 
percentage nul. 

Bij identieke kenmerken heeft een buiten de EU 

geboren immigrant ongeveer 22 % minder kans om 

aan het werk te zijn dan een in België geboren 

persoon. Die vaststelling geldt voor alle groepen 
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van geboortelanden4. Het grootste verschil wordt 

opgetekend voor personen afkomstig uit het Nabije 

en Midden-Oosten, bij wie de kans op werk 40 % 

lager is. Dat resultaat wordt beïnvloed door het feit 

dat die immigranten vrij recentelijk zijn 

aangekomen. Wanneer men controleert voor het 

aantal jaren verblijfsduur, dan wordt het verschil 

ten opzichte van de andere groepen van 

geboortelanden aanzienlijk kleiner. De kleinste 

verschillen worden opgetekend voor de personen 

die geboren zijn in sub-Saharaans Afrika (-14 %) en 

in de “andere Aziatische landen” (-8 %). 

Vergeleken met een man heeft een vrouw, bij 

overigens identieke kenmerken, minder kans om 

een baan te hebben. Voor de buiten de EU geboren 

vrouwen is het nadeel nog erger; hun percentage is 

tweemaal zo hoog als dat van de autochtone 

vrouwen (-23 % tegen -11 %). Uit de analyse van de 

verschillen in werkgelegenheidsgraad tussen 

mannen en vrouwen blijkt een meer uitgesproken 

verschil voor de niet-EU-immigranten dan voor de 

autochtonen. Er zijn grote verschillen naargelang 

van de groepen van geboortelanden. Zo hebben de 

vrouwen afkomstig uit Latijns-Amerika, 

sub-Saharaans Afrika en de “andere Aziatische 

landen” een verschil in werkgelegenheidsgraad ten 

opzichte van hun mannelijke tegenhangers dat 

gelijk is aan, of zelfs kleiner is dan dat van de 

autochtonen. Omgekeerd ligt de 

werkgelegenheidsgraad van de 

immigrantenvrouwen uit de Maghreb, uit de 

kandidaat-lidstaten van de EU (voornamelijk 

Turkije) en uit het Nabije en Midden-Oosten veel 

lager dan die van de mannen. De verklaring 

daarvoor ligt, voor deze herkomsten, in een hogere 

werkloosheidsgraad, en dus wellicht in een groter 

probleem om een baan te vinden, maar het verschil 

ten opzichte van de mannen heeft vooral te maken 

met de inactiviteitsgraden. Een groot gedeelte van 

die vrouwen is eenvoudigweg niet op de 

arbeidsmarkt aanwezig. De culturele impact, de 

geringe participatie van de vrouwen aan de 

arbeidsmarkt in hun landen van herkomst, de 

samenstelling van het gezin, maar ook de weinige 

werkgelegenheidsstimuli in ons land zijn 

belangrijke factoren. In dat verband blijkt dat 61 % 

van de inactieve vrouwen geboren buiten de EU, 

huisvrouw zijn. Dit is slechts het geval voor 25 % van 

                                                           
4  Andere Europese landen; Kandidaat-lidstaten EU, Maghreb, 

Nabije en Midden-Oosten; Latijns-Amerika; Sub-Saharaans 
Afrika; Andere Aziatische landen. 

de inactieve vrouwen die geboren zijn in België. De 

inactieve geïmmigreerde vrouwen zijn bijgevolg 

minder vaak aan het studeren, in 

arbeidsongeschiktheid of met vervroegd pensioen 

dan de autochtone vrouwen. 

Hoewel het scholingsniveau de belangrijkste factor 

is die bepaalt of men al dan niet werk heeft, blijkt 

uit onze analyse dat, voor de hogere 

scholingsniveaus, het voordeel in termen van 

werkgelegenheidsgraad minder groot is voor een 

niet-EU-immigrant dan voor een autochtoon. 

Een beperkt aandeel van het verschil in 

werkgelegenheidsgraad kan worden 

verklaard door persoonlijke kenmerken 

Op basis van onze ramingen kan slechts 23 % van 

het verschil in werkgelegenheidsgraad tussen de 

autochtonen en de buiten de EU geboren 

immigranten verklaard worden door de 

persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, gewest 

waar ze wonen, scholingsniveau). Op basis van die 

kenmerken kan het voornaamste deel van het 

verschil worden verklaard door het 

scholingsniveau.  

Het niet-verklaarde gedeelte kan met name toe te 

schrijven zijn aan factoren waarmee we in onze 

analyse geen rekening hebben kunnen houden. 

Hierbij denken we meer bepaald aan de burgerlijke 

staat of aan het aantal kinderen die mede bepalen 

of men al dan niet werk heeft. Ook het sociaal 

kapitaal of het sociaal netwerk van iemand kan een 

belangrijke rol spelen: in positieve zin als de 

personen met wie hij omgaat goed geïntegreerd 

zijn op de arbeidsmarkt, in negatieve zin als hij er 

voor sommige arbeidsplaatsen of bedrijfstakken 

door wordt beperkt.  

Men mag echter niet de ogen sluiten voor de 

gevolgen van discriminatie waarmee de 

immigranten te maken hebben. Hoewel de 

regelgeving in de loop der jaren aanzienlijk is 

verscherpt, tekent zich bij indienstnemingen nog 

steeds discriminatie af. In 2012 toonde het Centrum 

voor gelijke kansen (vandaag Unia) aan dat een 

35 jarige kandidaat van vreemde origine bij een 

sollicitatiegesprek 6,6 procentpunt meer kans loopt 

om gediscrimineerd te worden dan een Belg.  
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Andere differentiatiefactoren 

Naast de gemeenschappelijke factoren tussen 

immigranten en de autochtonen, dienen er andere 

specifieke kenmerken van personen die buiten de 

EU geboren zijn in rekening te worden genomen bij 

de analyse van de werkgelegenheidsgraad. Het 

betreft met name de verwerving van de 

nationaliteit, het aantal jaren verblijf in België 

alsook de reden van immigratie.  

Bij overigens gelijkblijvende karakteristieken, doet 

het verwerven van de Belgische nationaliteit de 

kans op een baan met 14 % stijgen voor een buiten 

de EU geboren immigrant. De stijging van de 

werkgelegenheidsgraad heeft echter niet 

noodzakelijk uitsluitend te maken met het feit dat 

ze de Belgische nationaliteit hebben. Het zijn 

immers doorgaans de meest geïntegreerde 

personen of in ieder geval diegenen die zich 

permanent in het land wensen te vestigen, die 

wellicht de administratieve procedure zullen 

starten om de Belgische nationaliteit te verwerven. 

Het feit dat de buiten de EU geboren immigranten 

niet de Belgische nationaliteit hebben verworven, 

neemt niet weg dat ook hun verblijfsduur een 

positieve, doch afnemende impact heeft op hun 

werkgelegenheidsgraad, zulks in verband met het 

verwerven van cultureel en sociaal kapitaal eigen 

aan het gastland.  

Wat betreft de reden voor het verblijf, ten slotte, 

hebben de personen die gekomen zijn in het kader 

van een gezinshereniging of om internationale 

bescherming te vragen, vergeleken met de 

immigranten die naar België zijn gekomen uit 

werkgelegenheidsoverwegingen, statistisch gezien 

significant minder kans om werk te vinden, 

respectievelijk 7 en 3 % minder. Degenen die voor 

studies gekomen zijn ondervinden daarentegen 

geen verschil van dezelfde omvang. 

De toegang tot werk is niet de enige 

moeilijkheid die niet-EU-immigranten 

ondervinden op de arbeidsmarkt, de kwaliteit 

van de banen wordt ook ter discussie gesteld 

                                                           
5  Er zij opgemerkt dat de buiten de EU geboren immigranten 

die niet de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de EU, 
geen vaste arbeidsovereenkomst kunnen krijgen als 
ambtenaar. 

De toegang tot werk is een belangrijke fase in de 

inschakeling op de arbeidsmarkt. De analyses van 

de Raad reiken echter verder doordat ze ingaan op 

de kenmerken van dat werk. Het blijkt dat de buiten 

de EU geboren immigranten kwetsbaarder en 

minder goed betaalde banen hebben dan de 

autochtonen. Ze worden het vaakst aangetroffen in 

bedrijfstakken zoals administratieve en 

ondersteunende dienstverlening, alsook in de 

horeca5, de minst goed betaalde bedrijfstakken. In 

België lag het mediaan equivalent inkomen van de 

buiten de EU geboren personen in 2016 meer dan 

43 % lager dan dat van de autochtonen. Dat is het 

grootste verschil van de landen waarmee wordt 

vergeleken. 

De Raad heeft eveneens aangetoond dat er bij de 

buiten de EU geboren immigranten vaker een 

mismatch is tussen de door de job vereiste 

kwalificatie en het scholingsniveau van de 

werknemer. Terwijl 18 % van de hooggeschoolde 

autochtonen overgekwalificeerd zijn voor de job die 

ze uitoefenen, loopt dat cijfer op tot 38 % voor de 

niet-EU-immigranten. Volgens internationale 

bronnen doet België het eens te meer vrij slecht in 

vergelijking met de andere EU-landen wat het 

niveau van overkwalificatie van de immigranten 

betreft. Die vaststelling doet de vraag rijzen naar de 

erkenning van de in het buitenland verworven 

kwalificaties, maar ze kan ook te maken hebben 

met een onvoldoende kennis van de taal van het 

gastland. Merk op dat het, behalve voor de 

gereglementeerde beroepen6, de particuliere 

werkgevers vrij staat personeel in dienst te nemen 

op basis van het buitenlands diploma zonder 

beslissing van gelijkwaardigheid, maar ze kunnen 

die wél vragen.  

Wat betreft de deelname aan permanente 

opleiding, volgde 5,5 % van de autochtone 

werkenden (tussen 25 en 64 jaar) in 2016 (in de 

4 weken voorafgaand aan de enquête naar de 

arbeidskrachten) een opleiding; dat was slechts het 

geval voor 3,5 % van de buiten de EU geboren 

immigranten. Dat wordt verklaard door onder meer 

het type werk dat ze verrichten en de 

bedrijfstakken waarin ze werkzaam zijn. De 

participatie aan opleiding is evenwel hoger voor 

6  Bijvoorbeeld artsen, tandartsen, apothekers, verplegers, 
psychologen, architecten, bedrijfsrevisoren, enz. 
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werkloze immigranten dan voor werkloze 

autochtonen (6,2 tegen 3,6 %) of voor inactieve 

immigranten dan voor inactieve autochtonen 

(4,3 % tegen 1,9 %). De reden daarvoor kan te 

vinden zijn in sommige verplichte opleidingen, met 

name taalopleidingen, in het kader van het 

integratieproces. 

Beroepstraject per grote groep van geboortelanden 
(sociaaleconomische status van de 30-64-jarigen 
tijdens de periode 2008-2014, iedere lijn stelt één 
individuele persoon voor) 

TOTAAL NIET-EU 

 
AUTOCHTONEN 

 

  Werkend    Werkzoekend    Inactief 

Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat, berekeningen HRW. 

De buiten de EU geboren immigranten vinden 

verhoudingsgewijs niet alleen minder vaak werk en 

worden daar ook minder voor betaald, hun 

loopbanen zijn tevens minder stabiel met meer 

periodes van werkloosheid en inactiviteit. Uit onze 

longitudinale databank blijkt dat tussen 2008 en 

2014 58,1 % van de steekproef van in België 

geboren personen gedurende de hele periode aan 

het werk waren (groene zone van de onderstaande 

grafiek). Dat cijfer is slechts 30,1 % voor de 

niet-EU-immigranten. Een groter deel van hen bleef 

gedurende die periode werkloos, namelijk 4,4 % 

tegen 2,4 % bij de autochtonen (oranje zone van de 

grafiek). Bij identieke kenmerken, heeft een niet-

EU-immigrant gemiddeld ook 5 % minder kans dan 

een autochtoon om een jaar na zijn 

werkloosheidsperiode opnieuw werk te vinden. 

Ook de werkloosheidsduur is langer vermits 51 % 

van hen reeds meer dan 2 jaar werkloos is, tegen 

46 % bij de autochtonen. Hun werkloosheidsgraad 

ligt in feite duidelijk hoger dan die van de 

autochtonen (19 % tegen 7 %), maar het is 

belangrijk om weten dat de meeste personen met 

een niet-EU nationaliteit die zijn ingeschreven als 

werkzoekenden, geen werkloosheidsuitkering 

ontvangen (56,5 % volgens de RVA-statistieken). 

OP WELKE HEFBOMEN KAN WORDEN 

INGEWERKT? 

Men is er zich al langer van bewust dat de integratie 

van buiten de EU geboren immigranten moeilijk 

verloopt. De Belgische overheid heeft de strijd 

tegen de werkgelegenheidskloof tussen Belgen en 

ingezetenen met een niet-Europese nationaliteit 

reeds in 2011 als doelstelling opgenomen in haar 

bijdrage aan de Europa 2020-strategie. Toen 

bedroeg de kloof 29 procentpunt en was het de 

bedoeling ze tegen 2020 terug te brengen tot 

16,5 procentpunt. Alhoewel er vooruitgang werd 

geboekt voor wat betreft de andere toenmalige 

doelstellingen (totale werkgelegenheidsgraad, 

werkgelegenheidsgraad voor vrouwen en 

55-plussers), is men nog ver verwijderd van de 

doelstelling inzake werkgelegenheid voor 

immigranten. In 2017 bedroeg de kloof nog steeds 

28,2 procentpunt. Er werden nochtans heel wat 

maatregelen genomen om de werkgelegenheid van 

niet-Europese ingezetenen te bevorderen, vooral 

sinds de laatste vluchtelingencrisis. Die 

maatregelen worden uitgebreid besproken in het 

eigenlijke verslag. Wat kan er dan méér, of anders 

worden gedaan? 

De doeltreffendheid van de beleidsmaatregelen die 

in de toekomst zullen worden genomen – de Raad 

reikt hierna verscheidene mogelijkheden aan – zal 

moeten worden afgemeten aan de hand van een 

duidelijke, ambitieuze en realistische doelstelling. 

Daartoe moet rekening worden gehouden met alle 

buiten de EU geboren personen en niet alleen met 

degenen die de nationaliteit van een land buiten de 

EU hebben. Het optrekken van hun 

werkgelegenheidsgraad tot het huidige Europese 

gemiddelde lijkt aan die criteria te beantwoorden. 

De Raad stelt dan ook de doelstelling 10/10 voor. 

Het komt erop aan de werkgelegenheidsgraad van 

de buiten de EU geboren personen in 10 jaar tijd 

met 10 procentpunt te verhogen. 
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Door zijn eenvoud in formulering en follow-up 

wordt daarmee aan alle politieke en economische 

actoren, alsook aan de bevolking, een duidelijke 

boodschap gegeven dat onverwijld moet worden 

opgetreden. In het licht van de omvang en de 

complexiteit van de uitdaging, is de inzet van 

iedereen immers noodzakelijk.  

Vanwege de verschillen inzake migratiestromen, 

maar ook in de werking van de arbeidsmarkt tussen 

de landen waarmee wordt vergeleken, bestaat er 

geen uniek ideaal model om de immigranten sneller 

en efficiënter te integreren. Dit betekent niet dat 

België niets kan leren van die landen, of van 

zichzelf, rekening houdend met de veelvuldige 

lokale initiatieven, waarvan sommige een ruimere 

bekendheid verdienen.  

De Raad heeft aldus tien hefbomen geïdentificeerd 

die moeten worden aangepakt en die 

geconcentreerd zijn rond twee pijlers: het 

migratiebeleid dat de voorwaarden vastlegt om 

toegang te verwerven tot het grondgebied, en het 

beleid voor de inschakeling op de arbeidsmarkt. 

I. De voorwaarden inzake toegang tot het 

grondgebied aanpassen 

In een omgeving waarin de vergrijzing van de 

bevolking de groei van de beroepsbevolking drukt, 

waarin er tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan en 

waarin sommige functies reeds jarenlang als 

‘knelpuntberoep’ worden beschouwd en aldus ons 

groeipotentieel beperken, moeten er, net als in het 

verleden, buitenlandse arbeidskrachten worden 

ingezet om de verdere ontwikkeling van de 

Belgische economie mogelijk te maken. De regels 

betreffende de toegang tot het grondgebied zijn de 

eerste hefboom waarop moet worden ingewerkt. 

De Raad spreekt zich niet uit over de 

erkenningsvoorwaarden voor het statuut van 

vluchteling waarbij de naleving ervan het recht op 

internationale bescherming garandeert, en zich 

automatisch vertaalt in de toekenning van een 

verblijfsvergunning en een arbeidsvergunning in 

België. De criteria en voorwaarden voor de 

zogeheten economische migratie en de 

gezinshereniging die erop kan volgen, kunnen 

daarentegen wel worden herzien. 

1. De voorwaarden voor gezinshereniging herzien 

De gezinshereniging wordt verondersteld bij te 

dragen aan een duurzame integratie van 

immigranten en de demografische groei te 

ondersteunen. Sinds verscheidene jaren is het de 

voornaamste drijfveer voor personen die buiten de 

EU geboren zijn om ons land binnen te komen. Dat 

versterkt de tendensen (geografische herkomst, 

scholingsniveau) die worden waargenomen bij de 

nieuwkomers. 

Uit de analyse blijkt evenwel dat die personen 

aanzienlijk minder kans op een baan hebben dan de 

personen die naar ons land zijn gekomen om er te 

werken. Het betreft voor een groot deel vrouwen 

die, net zoals in hun geboorteland, voornamelijk 

huisvrouwen blijven om zich te ontfermen over de 

kinderen. Er moet echter voor gezorgd worden dat 

ze zich onder de beste voorwaarden kunnen 

integreren.  

In dat opzicht is de situatie van de gezinshereniger 

belangrijk, gelet op de moeilijkheden die hijzelf kan 

ondervinden om op de arbeidsmarkt ingeschakeld 

te raken. In 2011 werden de voorwaarden inzake 

toegang tot gezinshereniging verstrengd. De 

economische gezinshereniger moet thans 

aantonen dat hij over gepaste huisvesting beschikt 

om zijn gezinsleden onderdak te geven, alsook over 

stabiele, voldoende en regelmatige 

bestaansmiddelen. Naast die beperkingen, zou de 

voorafgaande aanwezigheid op het grondgebied 

gedurende een termijn van 12 maanden ook 

kunnen worden herzien. Krachtens het Europees 

recht, zijn de lidstaten immers ertoe gemachtigd 

voor een gezinshereniging een maximale 

verblijfsperiode van 2 jaar te eisen, voordat iemand 

kan worden herenigd met de gezinsleden. 

2. Een plan tot gezinsintegratie uitwerken 

Uit de analyse is gebleken dat de voornaamste 

opgetekende verschillen in participatiegraad tussen 

de diverse groepen van herkomst toe te schrijven 

zijn aan de grotere of geringere participatie van 

vrouwen aan de arbeidsmarkt. Dat toont de 

noodzaak aan om een actief inschakelingsbeleid 

voor buiten de EU geboren vrouwen uit te werken. 

Dit kan deel uitmaken van een 

‘gezinsintegratieplan’ waarbij ervoor gezorgd 

wordt dat alle leden van een gezin aan dat traject 

deelnemen. Daarin moet een bijzonder accent 

worden gelegd op de rol van de vrouw in de 

samenleving en op de arbeidsmarkt.  

De vrouwen die zo naar ons land komen, moeten 

kunnen genieten van een op hun profiel afgestemd 

leerprogramma. De kennis van de taal van het 
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gewest is een uiterst belangrijke stap opdat die 

vrouwen van buitenlandse herkomst en cultuur 

sociale contacten kunnen opbouwen, aanvullende 

opleidingen kunnen volgen, hun 

werkgelegenheidsmogelijkheden kunnen 

verruimen en hun kinderen op hun schoolparcours 

kunnen begeleiden. 

Arbeidsmarktparticipatie berust niet enkel op de 

wil van de personen. Er moet aan tal van andere 

voorwaarden worden voldaan. De vrouwen moeten 

bijvoorbeeld toegang hebben tot een passend 

aanbod inzake kinderopvang. Onze samenleving 

moet zich ook meer openstellen voor culturele 

verschillen en het dragen van uiterlijke tekenen van 

het behoren tot een andere cultuur of godsdienst 

mag niet worden gestigmatiseerd. Die personen 

moeten een beroepsactiviteit kunnen uitoefenen 

die beantwoordt aan hun verwachtingen en hun 

vaardigheden.  

3. Het vereenvoudigen van de administratieve 
procedures voor werkgevers en immigranten 
berust op een grondige analyse van de 
arbeidsmarkt en een integratie van de diensten 

In een arbeidsmarkt die lijdt onder structurele 

tekorten van bepaalde kwalificaties - die niet 

noodzakelijk de hoogste zijn - maar die ook een 

groot aantal werkzoekenden telt, moet het 

vergemakkelijken van migratie voor het werk 

berusten op specifieke en regelmatige analyses van 

de arbeidsmarkt. We mogen ons niet tevreden 

stellen met het kopiëren van lijsten met 

knelpuntberoepen, die hoofdzakelijk gebaseerd zijn 

op de termijn gedurende dewelke een functie 

onvervuld blijft. Andere dimensies kunnen immers 

ook worden benut, zoals de vaardigheden van de 

arbeidsreserve die meteen of snel mobiliseerbaar 

is, dat wil zeggen de werkzoekenden en de 

toekomstige jonge gediplomeerden. De Vlaamse 

regering bereidt momenteel een hervorming in die 

richting voor. 

De complexe werking van het Belgisch 

institutioneel stelsel komt tot uiting in de 

procedures en in de verdeling van de 

verantwoordelijkheden onder de voor immigratie 

bevoegde instanties. Zowel de werkgevers- als de 

werknemersorganisaties wijzen erop dat die 

bevoegdheidsverdeling de inschakeling van 

immigranten op de arbeidsmarkt bemoeilijkt 

                                                           
7  Deloitte (2016): ‘Global Immigration Study. Moving 

together. Making tomorrow’, London, UK. 

omdat de samenwerking of de uitwisseling van 

informatie tussen de verschillende beleidsniveaus 

moeizaam verloopt. Het ware wenselijk te zorgen 

voor één aanpak van de keten die de Dienst 

Vreemdelingenzaken, de gewestelijke 

Agentschappen voor Integratie en Inburgering en 

de publieke bemiddelingsdiensten omvat, zodat de 

beroepsinschakeling sneller en efficiënter kan 

verlopen. De administratieve procedures worden 

door de toekomstige werkgevers als zeer lang 

bestempeld en het feit dat de verblijfsvergunning 

(federaal) en de arbeidsvergunning (gewesten) nog 

afzonderlijke documenten zijn die door diverse 

beleidsniveaus worden afgegeven, kan voor 

problemen zorgen of sommigen ervan weerhouden 

niet-EU immigranten in dienst te nemen. De 

Richtlijn van de EU betreffende een ‘Single Permit’ 

(2011/98/EU), die tal van landen in staat heeft 

gesteld hun administratieve procedures te 

vereenvoudigen, biedt een oplossing voor dit soort 

van problemen. De richtlijn zal in België pas op 1 

januari 2019 in werking treden. Andere landen gaan 

verder en stellen aanvullende regelingen voor. Om 

de procedures in te korten en de eraan verbonden 

kosten te verlagen, heeft Griekenland, verspreid 

over zijn grondgebied, enkele nationale 

immigrantensteunpunten (one-stop shops) 

opgezet. In dit digitale tijdperk valt een dergelijke 

integratie van de diensten van verschillende 

bestuurslichamen zeker te overwegen. Het moet 

evenwel worden opgemerkt dat België, als gevolg 

van de reeds uitgevoerde administratieve 

vereenvoudigingen voor hooggeschoolden, tot de 

landen behoort waar de procedure het snelst is7.  

4. Het aantrekken van ‘talenten’ 

Hooggeschoolde immigranten worden momenteel 

de facto vrijgesteld van screening voor de 

arbeidsmarkt, op voorwaarde dat hun 

brutojaarloon een bepaald bedrag overschrijdt. Tot 

dusver heeft geen enkel ander migratiebeleid zich 

tot doel gesteld om meer geschoolden naar België 

aan te trekken.  

Dat kan worden aangevuld met een zogeheten 

puntensysteem waarin criteria worden 

gedefinieerd die het land wenst vast te stellen voor 

de instroom van geschoolde werknemers. De 

kandidaat krijgt bijvoorbeeld punten voor 

taalvaardigheid, scholingsniveau, beroepservaring, 
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leeftijd, enz. Een soortgelijk systeem, dat initieel 

werd ingevoerd in Canada organiseert een 

selectieve immigratie op basis waarvan enkel de 

kandidaten in aanmerking komen die meer kans 

maken om zich snel te integreren. Het zou dan 

mogelijk zijn de kandidaten een verblijfsvergunning 

en een niet aan een bepaalde werkgever verbonden 

arbeidsvergunning te verlenen. De verhoging van 

de aantrekkingskracht van ons land stopt niet bij 

een vereenvoudiging van de administratieve 

procedures. Ook andere factoren, die het buiten 

het bestek van dit verslag vallen, beïnvloeden de 

keuze van geschoolde werknemers om zich al dan 

niet in België te vestigen. 

Van immigranten die naar België komen om er te 

studeren en er een erkend universitair diploma te 

behalen, vervalt tot nu toe bovendien de 

verblijfsvergunning zodra ze hun diploma hebben 

behaald. Ze krijgen geen tijd om een baan te vinden 

en zich in België te vestigen. In tal van landen 

krijgen die jonge afgestudeerden de mogelijkheid 

om een beperkt aantal jaren langer op het 

grondgebied te verblijven om hun beroep uit te 

oefenen. Het is niet de bedoeling om mee te 

werken aan een brain drain in hun land van 

herkomst, wel om hen in staat te stellen een 

waardevolle beroepservaring te verwerven en 

daarbij te voldoen aan de behoeften van de 

Belgische ondernemingen en universiteiten. Wij 

verwelkomen dan ook de nakende federale 

hervorming, waarbij studenten of onderzoekers tot 

een jaar na het beëindigen van hun studies of 

onderzoeksopdracht in België kunnen verblijven 

met het oog het vinden van een job in België. 

De stimulering van ondernemerschap en de 

invoering van faciliteiten voor de ontwikkeling van 

start-ups maken steeds vaker deel uit van het 

migratiebeleid in de OESO-landen. Hoewel de 

regels van land tot land verschillen, hanteren vele 

ervan een speciaal visum voor de oprichters van 

start-ups. 

5. Sneller en zonder beperking toegang hebben 
tot de arbeidsmarkt 

De recente ontwikkelingen inzake toegang tot de 

arbeidsmarkt betreffen voornamelijk de 

asielzoekers. Sinds december 2015 kunnen 

                                                           
8  Terwijl de arbeidsvergunning van het type B verleend wordt 

voor een enkele werkgever en voor een verlengbare 
maximale periode van 12 maanden, is de arbeidsvergunning 
van het type A geldig voor alle in loondienst uitgeoefende 

asielzoekers 4 maanden na het indienen van hun 

aanvraag aan het werk gaan (tegen 6 maanden 

voorheen). De toegang tot de arbeidsmarkt is ook 

vergemakkelijkt voor langdurig ingezetenen, die 

sinds 2015 geen arbeidsvergunning meer moeten 

aanvragen als ze gedurende ten minste 

12 maanden een knelpuntberoep hebben 

uitgeoefend.  

Immigranten met een arbeidsvergunning van het 

type B, met andere woorden de personen die 

specifiek hierheen zijn gekomen om te werken, 

moeten verplicht voor eenzelfde werkgever 

werken, zolang ze geen arbeidsvergunning van het 

type A8 hebben. Hoewel er een procedure is 

ingevoerd om te bepalen of de functie tot de 

knelpuntberoepen behoort, is die 

arbeidsvergunning jammer genoeg niet geldig voor 

eenzelfde functie bij een andere werkgever of voor 

een bepaalde bedrijfstak. Het is echter gebruikelijk 

in de landen waarmee wordt vergeleken om de 

beroepsactiviteit uit te breiden tot andere 

werkgevers of bedrijfstakken. In de hervormingen 

die worden voorbereid door de gewesten i.s.m. de 

federale overheid, krijgt de economische migrant, 

ingeval zijn arbeidscontract stopgezet wordt, 

3 maanden de tijd om een nieuwe werkgever te 

vinden. Hij kan zich hiervoor inschrijven bij de 

bemiddelingsdiensten. De nieuwe werkgever dient 

in geval van tewerkstelling opnieuw een 

arbeidsvergunning te bekomen.  

De internationale vergelijkingen belichten ook 

verscheidene goede praktijken, waaronder de 

mogelijkheid voor alle immigranten om 

tegelijkertijd voor meerdere werkgevers of via 

uitzendkantoren werken, de niet beperkte toegang 

tot werk bij de overheid, maar ook het opzetten van 

een vereenvoudigde procedure voor 

knelpuntberoepen in regio's waar de 

werkloosheidsgraad lager is dan 5 %. 

II. Opnieuw nadenken over de inschakeling 

op de arbeidsmarkt 

Zodra buiten de EU geboren personen tot het 

grondgebied zijn toegelaten, is het sociaal en 

economisch onaanvaardbaar om hun niet dezelfde 

kansen te geven om zich op de arbeidsmarkt te 

beroepen en voor een onbeperkte duur. Een 
arbeidsvergunning van het type A kan enkel worden 
verkregen door personen die sinds maximaal tien jaar op het 
grondgebied verblijven en kunnen bogen op vier jaar werk 
met een arbeidsvergunning B. 
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integreren als aan autochtonen. Ze beschikken 

daarvoor niet allemaal over de elementaire bagage: 

kennis van een landstaal, (erkende) competenties, 

cultureel en sociaal kapitaal, enz. Uiteraard bestaan 

er al beleidsmaatregelen om hen te begeleiden, 

maar deze zijn waarschijnlijk voor verbetering 

vatbaar. 

6. Meten om inzicht te krijgen en passende 
antwoorden te geven 

Om een passend antwoord voor een probleem aan 

te reiken, moet de problematiek precies kunnen 

worden bepaald. Het huidig statistisch apparaat is 

in dat opzicht onvolledig. Het berust voornamelijk 

op enquêtes waarvan de resultaten gebaseerd zijn 

op de verklaringen van de bevraagde personen, die 

niet altijd kunnen worden gecontroleerd 

(betreffende het scholingsniveau bijvoorbeeld). In 

de zogeheten administratieve statistieken wordt de 

nationaliteit meestal bepaald, maar wordt de 

herkomst van de betrokkene niet systematisch 

opgetekend. Dat is ook zo voor de gegevens 

betreffende het scholingsniveau van de personen 

die vaak ontbreken wanneer een beroep wordt 

gedaan op administratieve gegevens. Die 

informatie is nochtans noodzakelijk om de 

kwetsbare groepen te identificeren en oplossingen 

voor te stellen die op hun maat zijn gemaakt. De 

werkzaamheden van de Kruispuntbank van de 

sociale zekerheid om al die gegevens te integreren 

bieden op het ogenblik ter zake het beste 

perspectief.  

7. Efficiënter integreren door het werk voorop te 
stellen 

Een inburgeringstraject bestaat in alle gewesten 

van het land en in de Duitstalige Gemeenschap. 

Hoewel het inburgeringstraject reeds verplicht is in 

Vlaanderen sinds 2003, werd het pas in 2016 

verplicht in Wallonië en in 2017 in de Duitstalige 

Gemeenschap. De verplichting om dit traject te 

volgen is voorzien in Brussel maar nog niet 

inwerking getreden. Zoals reeds werd aangestipt, is 

het een cruciaal instrument waarvoor voldoende 

middelen moeten worden vrijgemaakt om elke 

immigrant er onmiddellijk toegang toe te verlenen. 

Het moet flexibel worden opgezet zodat het met 

name kan worden gecombineerd met een 

beroepsactiviteit.  

Het goed beheersen van de taal is een 

noodzakelijke voorwaarde om zich in de 

maatschappij te integreren en zich op de 

arbeidsmarkt in te schakelen. Het is ook de sleutel 

om toegang te hebben toe en baat te hebben van 

latere opleidingen. Die kennis kan in een schools 

kader worden verworven, maar beter nog op de 

werkvloer.  

Het is tegen die achtergrond dat de Raad veel 

belangstelling had voor het in Duitsland 

ontwikkelde concept van integratie door werk dat 

in Vlaanderen door de VDAB werd ingevoerd. Alle 

voorgestelde trajecten hebben met elkaar gemeen 

dat werkplekleren daarin centraal staat en dat ze 

uitgaan van kortlopende en kwaliteitsvolle acties. 

Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking 

met andere overheidsinstellingen en 

werkgeversvertegenwoordigers die de 

deelnemende ondernemingen mobiliseren. 

Een dergelijk programma werpt een duidelijk licht 

op de cruciale rol van de overheidsdiensten voor 

arbeidsbemiddeling. De Raad is van oordeel dat 

inzetbare immigranten, naar het voorbeeld van 

Zwitserland, automatisch zouden moeten worden 

ingeschreven bij een arbeidsbemiddelingsdienst 

om vlotter gebruik te maken van maatregelen voor 

integratie op de arbeidsmarkt. 

Het is ook van essentieel belang de ondernemingen 

in te schakelen. Samen met de overheidsdiensten 

voor arbeidsbemiddeling heeft het Verbond van 

Belgische Ondernemingen een inventaris 

opgemaakt van alle begeleidingsmaatregelen van 

die diensten voor nieuwkomers op de 

arbeidsmarkt. Die werd verspreid in de vorm van 

een Gids voor werkgevers. Door het bepalen van 

een wettelijk kader dat positieve maatregelen 

mogelijk maakt ten gunste van de inzake 

werkgelegenheid kansarme groepen, en dus met 

name personen van buitenlandse origine, kunnen 

de mogelijkheden tot het verwerven van 

beroepservaring worden opgevoerd via stages of 

gerichte opleidingen. De kosten van soortgelijke 

initiatieven mogen niet worden onderschat. Het is 

dus van essentieel belang de efficiëntie van de door 

de ondernemingen ingezette middelen te 

maximaliseren. De coördinatie van die positieve 

maatregelen op het niveau van de sectoren lijkt het 

beste middel om te beantwoorden aan de 

verwachtingen van de werknemers en de 

behoeften van de werkgevers.   

Op het niveau van de overheidssteun voor de 

werkgelegenheid, moet ook worden nagedacht 

over de wijze waarop nieuwe immigranten in België 
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daarvan kunnen genieten, maar ook de 

geïmmigreerde vrouwen die voordien inactief 

waren en op zoek zijn naar werk maar van wie de 

pogingen bij werkgevers per definitie niet worden 

ondersteund door de mogelijkheid om de financiële 

steun te genieten die wordt voorzien voor langdurig 

werklozen. De politiek van gerichte 

steunmaatregelen voor de werkgelegenheid moet 

worden aangepast. Voorts moet worden aangestipt 

dat, ondanks het feit dat de werkloosheidsgraad 

van de buiten de EU geboren werkzoekenden hoger 

is dan die van de autochtonen, meer dan de helft 

ervan geen werkloosheidsuitkering ontvangt. 

Proportioneel zijn er ook minder dan de 

autochtonen die een activeringsprogramma 

genieten.  

8. De erkenning van in het buitenland verworven 
competenties en diploma’s efficiënter en 
sneller laten verlopen 

De erkenning van diploma’s en competenties is een 

belangrijke pijler van het werkgelegenheidsbeleid, 

aangezien werkgevers vaak concrete bewijzen van 

de competenties eisen wanneer ze nieuwe 

medewerkers in dienst nemen. Die in België 

alomtegenwoordige diplomacultuur benadeelt 

geïmmigreerde werkzoekenden die niet over 

erkende diploma’s beschikken. Het is bijgevolg 

belangrijk om sneller en goedkoper, of zelfs gratis 

zoals in de Duitstalige Gemeenschap, te bepalen of 

een diploma gelijkwaardig is. De erkenning van 

diploma’s is een bevoegdheid van de 

gemeenschappen; de gemeenschappen moeten 

een akkoord sluiten om te zorgen voor de 

overdraagbaarheid van de erkenning van 

schooldiploma’s en universitaire diploma’s in ons 

land. Beter nog, een samenwerking op Europees 

niveau zou een bijdrage leveren aan het boeken van 

aanzienlijke efficiëntiewinsten.  

Voor vluchtelingen, die hun vaardigheden vaak niet 

kunnen staven, kan de erkenning bijzonder lastig 

blijken. Om die moeilijkheden weg te nemen, 

werden verscheidene internationale maatregelen 

getroffen. Zo werd in 2017 een door de Europese 

Raad uitgewerkt proefproject voor de verlening van 

een Europees vaardighedenpaspoort aan 

vluchtelingen opgestart en voortgezet in 2018, 

waaraan verschillende landen waaronder Frankrijk, 

Duitsland en Nederland deelnemen. Dat instrument 

kan beslist interessant zijn voor België. 

Het is van cruciaal belang dat het scholingsniveau 

correct wordt vastgesteld, onder meer aan de hand 

van technische screenings in opleidingscentra of op 

de werkplek, met als doel om geschoolde 

immigranten op de arbeidsmarkt in te schakelen, 

op hun eigen niveau. In dat opzicht beogen de met 

de validering van de vaardigheden belaste diensten 

de buiten de klassieke studierichtingen verworven 

beroepsmatige kennis en knowhow officieel te 

erkennen. Dat systeem is een kans voor 

immigranten die geen vereist officieel diploma 

hebben om sommige types van beroepen uit te 

oefenen. Helaas blijft het onderbenut. Tal van 

migranten zouden er nochtans wel bij varen snel 

naar die centra gestuurd te worden om in staat te 

zijn toegang te krijgen tot arbeidsplaatsen die 

stroken met hun vaardigheden.  

Of het nu gaat om de erkenning van vaardigheden 

of van school- of academische diploma's, de 

publieke bemiddelingsdiensten hebben wederom 

een belangrijke rol in de informatievoorziening en 

ondersteuning van deze processen. Ze kunnen ook 

tussenkomen om migranten die hun studies willen 

hernemen of aanvatten in België te ondersteunen, 

niet alleen op financieel vlak, maar ook door hen te 

informeren over de studiedomeinen die de beste 

vooruitzichten op werk bieden.  

9. De diversiteit bevorderen en discriminatie 
bestrijden 

Om gelijke kansen te bevorderen en discriminatie 

te bestrijden, hebben de gewesten diverse 

initiatieven genomen om werkgevers die de 

diversiteit in hun onderneming wensen te 

bevorderen, te begeleiden, meer bepaald bij de 

indienstneming en het loopbaanmanagement van 

de werknemers en bij hun interne en externe 

communicatie.  

De ontwikkeling van een reporting van de herkomst 

van de werknemers in een bedrijf zou ter zake een 

doorslaggevende stap zijn. De sociale balans is een 

instrument dat perfect lijkt om dat doel te bereiken. 

De informatie zou ter beschikking kunnen worden 

gesteld door de RSZ op basis van huidige aangiftes 

van ondernemingen. Dat zou het door talrijke 

bedrijven gevoerde humanresourcesbeleid kunnen 

valoriseren ende andere bewuster maken van het 

belang van die diversiteitsdimensie. De 

werknemersvertegenwoordigers en de overheid 

zouden ook de mogelijkheid krijgen om na te gaan 

of werknemers van buitenlandse origine dezelfde 
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indienstnemings- en loopbaanvoorwaarden 

genieten als degenen die in België geboren zijn, net 

zoals wat momenteel gebeurt voor de 

genderanalyse. Dat zou tevens kunnen worden 

gehanteerd als criterium om te kunnen inschrijven 

op sommige overheidsopdrachten. 

Een dergelijk instrument kan niet in de plaats 

komen van de toezichtinstrumenten, zoals de in 

april laatstleden geïntroduceerde mogelijkheid om 

een beroep te doen op ‘mystery calls’ om de 

discriminatie te bestrijden bij de indienstneming, 

en om situatietests (valse cv’s) uit te voeren, met 

als doel na te gaan of de werkgevers de anti-

discriminatiewet al dan niet overtreden. Hun 

tenuitvoerlegging volgt op de ordonnantie 

aangenomen door de Brusselse regering in 

november 2017, met als doel bepaalde vormen van 

discriminatie te bestrijden, die de regionale 

inspecteurs toestaat om beroep te doen op 

anonieme anti-discriminatie tests. De 

doeltreffendheid van die maatregelen zal moeten 

worden geëvalueerd zodra men over voldoende 

gevallen beschikt. 

Informatieverstrekking en communicatie blijven 

van het grootste belang in de strijd tegen 

discriminatie en mogen niet beperkt blijven tot de 

deelnemers aan de arbeidsmarkt. Leerkrachten, 

ziekenhuispersoneel, politie- en gerechtspersoneel 

en het grote publiek kunnen baat hebben bij 

gerichte acties tegen racisme en xenofobie. 

10. Lokale initiatieven coördineren 

In België werden tal van lokale initiatieven 

genomen en ontstonden diverse verenigingen om 

de integratie van immigranten te bevorderen, met 

name in de nasleep van de vluchtelingencrisis van 

2015.  

Wegens de sterke concentratie van die 

bevolkingsgroepen in stedelijke gebieden, zouden 

de steden een centrale rol (met de passende 

middelen en hefbomen) moeten spelen bij de 

uitvoering en de follow-up van het integratiebeleid. 

Dat zou de beroepsinschakeling helpen 

bevorderen, want het is mogelijk op stedelijk 

niveau tegelijkertijd in te spelen op andere 

integratieaspecten, zoals huisvesting, scholing, 

kinderopvang, enz. Die stedelijke aanpak is niet 

enkel doorslaggevend voor de nieuwkomers, maar 

ook voor de al op het grondgebied gevestigde 

bevolking van buitenlandse origine. De lokale 

overheid is immers ideaal geplaatst om een dialoog 

aan te gaan met verenigingen uit etnische of 

culturele minderheidsgroepen. 

Teneinde de geslaagde stadsprojecten te 

verspreiden, is het wenselijk – naar het voorbeeld 

van wat plaatsvindt in Denemarken – dat die 

plaatselijke initiatieven gepaard gaan met een 

politieke coördinatie op federaal of gewestelijk 

niveau, wat dan ook tot schaalvoordelen leidt en tot 

een grotere efficiëntie (in termen van kosten) van 

het inschakelingsbeleid. 

 

Brussel, 17 oktober 2018 
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IMMIGRANTEN GEBOREN BUITEN  
DE EUROPESE UNIE OP DE  

BELGISCHE ARBEIDSMARKT 

1. INLEIDING 

Al meer dan tien jaar ligt de werkgelegenheidsgraad van buiten de Europese Unie geboren 
immigranten (hierna niet-EU-immigranten genoemd) in de buurt van 50 %, een niveau dat 
20 procentpunt lager is dan dat van de in België geboren personen. In vergelijking met de andere 
landen van de Europese Unie, betreft het de laagste werkgelegenheidsgraad en, op Nederland en 
Zweden na, het grootste verschil.  

Uit de economische literatuur blijkt dat het effect van immigratie op de werkgelegenheid van de 
autochtonen, wegens de complementariteit met de autochtonen met name inzake 
scholingsniveau, positief of nul is (Docquier et al., 2014, in hun studie voor België; Izquierdo et al., 
2010, m.b.t. Spanje; Friedberg, 2001, voor Israël) en de impact op de werkloosheid neutraal is 
(Bruker en Jahn, 2011, en Bauer et al., 2011, voor Duitsland). In een studie van 2014, op basis van 
data voor 20 OESO-landen, tonen Battisti et al. aan dat dat de instroom van immigranten de 
bedrijven ertoe aanzet nieuwe banen te creëren die zowel de autochtonen als de immigranten ten 
goede komen. Bovendien zijn ze van oordeel dat zowel hooggeschoolden als laaggeschoolden bij 
de autochtonen baat hebben bij de immigratie. Hun welvaart zou gemiddeld met respectievelijk 
1,25 % en 1 % toenemen. 

De immigranten kunnen eveneens de productiviteit van de economie opvoeren en de totale 
welvaart vergroten door de verscheidenheid aan consumptieproducten en intermediaire inputs te 
bevorderen (Giovanni et al., 2015). Het feit dat ze vaker hun eigen zaak opzetten sorteert een 
positief effect op het niveau van het ondernemerschap in het gastland (Zelekha, 2013).   

Ondanks de conclusies uit tal van institutionele rapporten en de resultaten van academisch 
onderzoek, blijft de publieke opinie terughoudend ten opzichte van de immigratie. Dat blijkt uit de 
Eurobarometer van de Europese Commissie, waarvan het verslag in oktober 2017 werd 
gepubliceerd. In België vinden 38 % van de bevraagde personen dat immigranten de banen van de 
Belgische werknemers innemen en 36 % is van oordeel dat de immigratie vanuit landen van buiten 
de EU veeleer een probleem dan een kans is. Immigratie wordt in België het voornaamste probleem 
genoemd, terwijl de bevraagde personen in de EU, gemiddeld genomen, in de eerste plaats 
verwijzen naar werkloosheid en gezondheid en sociale zekerheid; immigratie komt pas op de derde 
plaats. Voor 83 % van de bevraagde Belgen is de bevordering van de integratie van de immigranten 
echter een noodzakelijke langetermijninvestering voor ons land. 63 % van de respondenten op de 
Eurobarometer-enquête vinden dat de moeilijkheden waarmee immigranten af te rekenen hebben 
om een baan te vinden, een belangrijke hinderpaal zijn voor hun integratie in onze maatschappij. 
De toegang tot de arbeidsmarkt is dus van essentieel belang.  

Met dit verslag beoogt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid dan ook de mogelijkheden van de 
niet-EU-immigranten van de eerste generatie tot integratie op de Belgische arbeidsmarkt in detail 
te onderzoeken.  

De gebruikte definitie van een niet-EU-immigrant gaat uit van zijn geboorteplaats. Alle personen 
die geboren zijn in een land buiten de EU en die op Belgisch grondgebied wonen zullen worden 
beschouwd als niet-EU-immigranten. Voor een reeks statistische gegevens is de geboorteplaats van 
de personen echter niet beschikbaar. In dat geval wordt de nationaliteit als selectiecriterium 
aangenomen. Aangezien het verwerven van de Belgische nationaliteit vrij courant is bij de buiten 
de EU geboren immigranten, leiden soortgelijke analyses tot een ondervertegenwoordiging van de 
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voorts in het gehele verslag behandelde groep. De resultaten op de arbeidsmarkt zullen worden 
vergeleken met die van de ‘autochtonen’; de laatstgenoemden worden omschreven als alle in 
België geboren personen die op het grondgebied verblijven. Ingeval de geboorteplaats niet 
beschikbaar is, zal de Belgische nationaliteit ook worden gebruikt om te bepalen wie autochtoon is. 

De thema’s met betrekking tot immigratie zijn veelzijdig en complex. Ten behoeve van een zo 
volledig mogelijke analyse, werd besloten zich enkel toe te spitsen op de eerste generatie 
niet-EU-immigranten. Vanzelfsprekend hebben hun kinderen, de toekomstige generaties, 
eveneens af te rekenen met moeilijkheden inzake inschakeling op de arbeidsmarkt. Die 
problematiek is ook heel belangrijk. Aangezien de kenmerken en de integratiemogelijkheden echter 
fundamenteel verschillen, heeft de Raad het opportuun geacht de situatie van de eerste generatie 
en die van andere generaties afzonderlijk te bestuderen.  

Eerst wordt de problematiek in het verslag gekaderd door te kijken naar het migratieverleden 
alsook naar de diverse regels die in ons land van kracht zijn betreffende de toegang tot het 
grondgebied en tot de werkgelegenheid. Vervolgens wordt de recente instroom van immigranten 
bepaald en vergeleken met die in de andere landen van de EU alsook in Noorwegen, Zwitserland 
en IJsland. Er wordt een onderscheid gemaakt naar origine, scholingsniveau en redenen voor 
immigratie. 

Hoewel soms een onderscheid wordt gemaakt tussen de nieuwkomers en de al verscheidene jaren 
op het grondgebied gevestigde immigranten, is ons onderzoek toegespitst op de gehele 
niet-EU-immigrantenpopulatie. In Hoofdstuk 3 komt de spreiding van die populatie naar het gewest 
van de woonplaats aan bod. Aan de hand van een analyse naar gemeente kan worden bepaald in 
welke grote steden er een sterke concentratie van immigranten van buiten de EU is, alsook de 
voornaamste landen van herkomst van deze immigranten. Voor wat betreft de arbeidsmarkt, moet 
de bevolking op arbeidsleeftijd in aanmerking worden genomen. Ook de aandelen per groep van 
geboortelanden voor de buiten de EU geboren bevolking van 20 tot 64 jaar zal worden belicht. 

Hoofdstuk 4 bevat de hoofdmoot van het verslag. Aan de hand van de gegevens van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid alsook van informatie uit de ad-hoc modules van de 
enquêtes naar de arbeidskrachten van 2008 en 2014, wordt de positie van de niet-EU-immigranten 
van de eerste generatie op de arbeidsmarkt uitvoerig beschreven. In het eerste deel worden de 
voornaamste verklarende factoren voor de minder goede resultaten, in termen van 
werkgelegenheidsgraad, van de niet-EU-immigranten in vergelijking met die van de autochtonen 
onderzocht. De leeftijd, het geslacht, het gewest van de woonplaats, en het scholingsniveau zijn 
bepalende factoren. Een groot gedeelte van de verschillen inzake werkgelegenheidsgraad blijft 
echter onverklaard. Teneinde dat verschijnsel beter te vatten, worden in het tweede deel de 
toegangsvoorwaarden tot de werkgelegenheid voor de immigranten belicht en worden de 
voornaamste belemmeringen waarmee ze af te rekenen hebben, behandeld. Er wordt met name 
ingegaan op het probleem van de erkenning van de diploma’s, het verwerven van menselijk en 
cultureel kapitaal dat eigen is aan ons land, het verkrijgen van de Belgische nationaliteit en de 
problemen inzake discriminatie. Tot besluit van die sectie worden de voornaamste obstakels 
samengevat, die door de sociale partners, alsook, door de immigranten zelf worden aangegeven. 

Uit de analyse blijkt dat, wanneer de immigranten van buiten de EU een baan hebben, de 
kenmerken ervan, namelijk het soort baan, de bedrijfstakken, de arbeidsvoorwaarden, alsook het 
loonpeil, verschillen van die van de autochtonen. Die bevindingen worden toegelicht in het derde 
deel van hoofdstuk 4. De analyse behandelt vervolgens de beroepstrajecten en het feit dat 
immigranten vaker af te rekenen hebben met werkloosheidsperiodes, waarna ze minder vaak dan 
autochtonen een nieuwe baan vinden. De werkloosheidsduur alsook de werkloosheidsuitkeringen 
komen in een afzonderlijke deel aan bod. Tot slot van het hoofdstuk, worden de gevolgen op het 
vlak van de levensomstandigheden en armoede voor de niet-EU-immigranten in België belicht. 
Voornamelijk als gevolg van de lage werkgelegenheidsgraad die de immigranten laten optekenen, 
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vertonen ze beduidend grotere armoederisico’s dan de autochtonen. Zelfs wanneer gefocust wordt 
op de werkenden, blijft hun armoederisico groter. 

In het laatste hoofdstuk van het verslag worden tot slot de diverse beleidsmaatregelen aangestipt, 
die een betere integratie van de immigranten van buiten de EU op de arbeidsmarkt mogelijk kunnen 
maken. Daartoe wordt het in België reeds, op de diverse beleidsniveaus, gevoerd beleid 
geanalyseerd en getoetst aan de best practices die konden worden opgetekend in de landen 
waarmee wordt vergeleken. Tot de mogelijke te hanteren hefbomen behoren onder meer de 
vereenvoudiging van de administratieve procedures, een snellere en onbeperkte toegang tot de 
arbeidsmarkt, diverse beleidsmaatregelen waarmee talenten kunnen worden aangetrokken en het 
ondernemerschap kan worden gestimuleerd, een doelmatiger erkenning van de diploma’s, 
maatregelen ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van diversiteit. Er werden in ons 
land al een groot aantal integratiemaatregelen opgezet, waarvan de efficiëntie zeker voor 
verbetering vatbaar is. In de loop van de tijd zijn er eveneens een groot aantal lokale initiatieven 
ontwikkeld. Het zijn soms vernieuwende en efficiënte voorstellen die op het gehele land zouden 
kunnen worden toegepast. 
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2. VOORNAAMSTE MIGRATIESTROMEN 

Teneinde inzicht te krijgen in de factoren die de integratie van de niet-EU-immigranten van de 
eerste generatie beïnvloeden, is het nuttig te kijken naar de migratiestromen die zich in het 
verleden in België hebben voorgedaan. De analyse start dan ook met een kort historisch overzicht 
van de migratie. In het tweede deel worden vervolgens de huidige regels inzake toegang tot het 
grondgebied toegelicht. Dat biedt de mogelijkheid de redenen voor immigratie te bepalen: 
internationale bescherming, werk, studies, gezin. In het derde gedeelte van dit hoofdstuk worden 
de recente stromen naar België geanalyseerd volgens de kenmerken van de immigranten 
(geboorteplaats of nationaliteit, scholingsniveau, redenen voor immigratie en duur van het verblijf), 
die worden getoetst aan die in de landen waarmee wordt vergeleken.  

2.1. Historische schets van de migratie9 

Het verschijnsel ‘migratie’ is uiteraard niet nieuw. Bevolkingsbewegingen hebben altijd 
plaatsgevonden en behoren tot onze geschiedenis. Na een vertraging in de loop van de 19de eeuw, 
toen de grenzen tot stand kwamen, kwam de toestroom van buitenlanders op het Belgische 
grondgebied in het begin van de 20ste eeuw opnieuw op gang. Het tekort aan plaatselijke 
arbeidskrachten na de Eerste Wereldoorlog zette de ondernemingen ertoe aan een beroep te doen 
op buitenlandse arbeidskrachten, voornamelijk afkomstig uit de buurlanden. Zo emigreerden 
tussen 1920 en 1930 170 000 personen naar België. 

De immigratie vertraagde opnieuw in de jaren 1930 als gevolg van de economische crisis en de 
stijging van het werkloosheidspeil. België zette zijn migratiebeleid op en maakte het verkrijgen van 
een visum om toegang te krijgen tot het grondgebied afhankelijk van een arbeidsovereenkomst. 
Arbeidsvergunning en verblijfsvergunning raakten nauw aan elkaar gerelateerd. Met die politiek 
werd beoogd de concurrentie van de buitenlandse werknemers t.o.v. de Belgische arbeidskrachten 
te beperken. 

Tegelijkertijd met de immigratie omwille van werk, vonden in de jaren 1920 en later in 1933 twee 
belangrijke Joodse immigratiegolven, die politiek van aard waren, plaats. 

Na de Tweede Wereldoorlog greep België naar het instrument van de migratie om de 
steenkoolindustrie te voorzien van (goedkope) arbeidskrachten en zodoende de 
grondstoffenprijzen laag te houden ten behoeve van de zich herstellende industrie. In het begin 
was de immigratie afkomstig uit Italië; tussen 1946 en 1948 kwamen nagenoeg 65 000 mannen 
naar België. Na de ramp in Marcinelle (8 augustus 1956), waarbij 262 mijnwerkers het leven lieten, 
waaronder 136 Italianen, zette Italië de emigratie naar België stop. België sloot dan nieuwe 
bilaterale overeenkomsten met Spanje (1956), Griekenland (1957), Marokko (1964), Turkije (1964), 
Tunesië (1969), Algerije (1970) en Joegoslavië (1970). 

De gesloten akkoorden voorzagen eveneens in de mogelijkheid tot gezinsherenigingen. Daarmee 
werd beoogd de demografische groei nieuw leven in te blazen door de integratie van die 
immigranten en hun gezinnen. De tweede doelstelling was de terugkeer naar het land van herkomst 
te beperken en België aantrekkelijker te maken. 

  

                                                           
9  Voor meer informatie: A. Rea et Martiniello M. (2012) ’Une brève histoire de l’immigration en Belgique ‘, Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, décembre 2012. 
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Grafiek 1 – Internationale migratiestromen1 
(in duizendtallen, personen met niet-Belgische nationaliteit) 
 

 
 
Bron: Statbel. 
1 Omvat niet de in- en uitstroom van personen met de Belgische nationaliteit. 
 

 

In het begin van de jaren 1960 was de vraag naar arbeidskrachten zo groot dat de voorwaarde van 
een arbeidsvergunning vóór het verkrijgen van een verblijfsvergunning niet meer systematisch in 
acht werd genomen, wat de toestroom sterk deed toenemen. In die jaren had de oprichting van de 
Europese Gemeenschap een belangrijke impact op het migratiebeleid. Het verdrag van Rome, 
waarin het vrij verkeer van werknemers werd bepaald, verdeelde de migranten in twee 
categorieën: zij die afkomstig waren uit de Europese Unie (EU) en degenen die uit derde landen 
kwamen. Naast hun recht op vrij verkeer, genieten de onderdanen van de andere lidstaten van de 
EU ook van maatregelen die een zelfde behandeling als de Belgen moet bevorderen. Vanaf 1968 
hebben ze geen inreisvisum meer nodig voor toegang tot het grondgebied en kunnen ze eveneens 
een baan in loondienst uitoefenen zonder arbeidsvergunning (met uitzondering van een baan bij 
de overheid waarvoor de regels destijds nog verschilden tussen Belgen en onderdanen van de EU).  

Aan het einde van de jaren zestig nam de toestroom van geïmmigreerde werknemers opnieuw af 
als gevolg van de vertraging van de economische conjunctuur en de stijging van de werkloosheid. 
Het aantal voor het eerst toegekende arbeidsvergunningen liep sterk terug. In 1974 verstrakte de 
regering haar migratiebeleid verder en beperkte de toegang van immigranten tot degenen met 
vaardigheden waaraan het land nood had. Tussen 1974 en 1991 kwamen er steeds minder 
nieuwkomers met een arbeidsvergunning, maar de immigratiestroom stopte niet ook al liep het 
migratiesaldo sterk terug en werd zelfs negatief. Gezinshereniging werd de voornaamste reden 
voor de komst naar België. De toegang tot studies voor buitenlanders van buiten de EU werd 
eveneens toegestaan. Zij krijgen een verblijfsvergunning voor de duur van hun studies en moeten 
het grondgebied verlaten zodra de studies beëindigd zijn. 

Vanaf de jaren negentig winnen, naast gezinshereniging, twee nieuwe types van immigratie aan 
belang: de asielaanvragen en de irreguliere arbeidsimmigratie (de ‘mensen zonder papieren’). Als 
gevolg van de diverse oorlogen in het voormalige Joegoslavië, het Midden-Oosten en 
Centraal-Afrika en de instorting van de communistische regime, is het aantal asielaanvragen in de 
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loop der jaren negentig fors gestegen (met een piek in 1993 en 2000). Teneinde de instroom in te 
perken, besloot de regering in 2000 het toekennen van financiële middelen aan vluchtelingen stop 
te zetten en te vervangen door steun in natura. In 2000 en 2010 vonden grootschalige 
regularisatiecampagnes plaats voor mensen zonder papieren. De aangenomen regularisatiecriteria 
waren de te langdurige procedures, gezondheidsredenen en redenen van humanitaire aard, een 
duurzame lokale verankering of een regularisatie via werk. Volgens het Commissariaat-generaal 
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), bedroeg het aantal als gevolg van die campagnes 
ingediende dossiers in 2000 36 000 en in 2010 24 000. 

Sinds de jaren 1990 is het belangrijkste deel van de migratiestromen toe te schrijven aan Europese 
burgers. Tijdens de periode 1992-1999 is gemiddeld 52 % van de buitenlandse immigratie afkomstig 
uit lidstaten van de EU15. In de jaren 2000 werd een nieuwe arbeidsimmigratie officieel geregeld 
door de Belgische overheid, waarbij voorrang gegeven werd aan onderdanen van de nieuwe 
lidstaten van de EU. In 2007 droeg de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU bij tot een 
verdere toename van het aandeel van de Europese staatsburgers in de totale immigratie. De 
instroom uit Bulgarije en Roemenië liep op van 3 900 personen in 2006 tot 20 100 in 2017. De 
toetreding van Kroatië in 2013 leverde daarentegen maar een marginale bijdrage aan de toename 
van de Europese immigratie. De instroom bedroeg minder dan 500 personen in 2017. Het aantal 
immigranten uit EU-landen bereikte in 2014 een piek en vertegenwoordigde 69 % van de toestroom 
van vreemdelingen. Daarna nam het aandeel van de EU-immigranten enigszins af, als gevolg van de 
toestroom van tal van asielzoekers die de instroom van niet-EU-staatsburgers deed aanzwellen (zie 
Kader 1). In 2017 kwamen nog 64 % van de immigranten uit EU-landen. 

 

Grafiek 2 – Historisch verloop van de in het buitenland geboren bevolking 
(in % van de totale bevolking, op 1 januari) 
 

 
 
Bron: Statbel. 
Toelichting: vóór 1990 zijn de statistieken maar om de tien jaar beschikbaar.  
 

 

Gezien die migratiegeschiedenis, is het aandeel van het in een ander land geboren gedeelte van de 
Belgische bevolking voortdurend blijven toenemen: dit percentage bedroeg aan het eind van de 
19de eeuw minder dan 3 % en is vandaag opgelopen tot 16,4 %. Terwijl de groei van het aandeel 
van de uit het buitenland afkomstige bevolking gedurende de gehele 20ste eeuw min of meer 
stabiel is gebleven, werd de laatste twintig jaar een forse versnelling opgetekend. 
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Grafiek 3 – Verloop van de bevolking 
(in duizenden personen) 
 

 
 
Bron: Statbel. 
 

 

Sinds een kwarteeuw vertegenwoordigt het migratiesaldo10  twee derde van de toename van de 
bevolking (het resterende derde is het natuurlijk saldo11). De immigratie is dus een belangrijke 
demografische factor geworden. In 2017 was 76 % van de jaarlijkse toename van de bevolking toe 
te schrijven aan het migratiesaldo 

2.2. Regels inzake immigratie 

Terwijl voor de inwoners van het Schengengebied en van de Europese Economische Ruimte12 (EER) 
vrij verkeer geldt, moeten de uit derde landen afkomstige personen in het algemeen over een visum 
beschikken om de grens over te steken13. Daartoe kunnen verscheidene wettelijke redenen worden 
opgegeven. Het betreft met name een verzoek om internationale bescherming, het uitoefenen van 
een baan, een verzoek tot gezinshereniging of migratie om studies te volgen. Naar gelang van de 
opgegeven grond, worden verschillende verblijfsvergunningen en arbeidsvergunningen toegekend. 
In Bijlage 2 wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van alle regels die op het grondgebied 
van kracht zijn. 

                                                           
10  Verschil tussen immigratie (instroom, wijziging van register, opnieuw ingeschreven na schrapping) en emigratie 

(uitstroom, wijziging van register, ambtshalve schrapping). Inclusief de in- en uitstroom van personen met de 
Belgische nationaliteit. 

11  Verschil tussen het aantal geboorten en het aantal overlijdens. 
12 EU + IJsland en Liechtenstein. 
13 Sommige derde landen hebben overeenkomsten gesloten met België, volgens dewelke hun onderdanen vrijgesteld 

zijn van een visum. De volledige lijst van die landen is beschikbaar via:  
https://sif-gid.ibz.be/NL/default.aspx?pg=d30317ea-e08c-419b-a8c7-e54f0bf9d801 

https://sif-gid.ibz.be/NL/default.aspx?pg=d30317ea-e08c-419b-a8c7-e54f0bf9d801
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Tabel 1 – Regels volgens de verblijfsgrond voor de ingezetenen van een land buiten het Schengengebied en buiten de Europese Economische Ruimte 

  Verblijfsvergunning Arbeidsvergunning 
 Type Voorwaarden Type Voorwaarden 

Economische 
migranten 

Visum voor kort of lang verblijf volgens de duur van de 
arbeidsovereenkomst. 

Op voorwaarde van het verkrijgen 
van een arbeidsvergunning  

Arbeidsvergunning B beperkt tot een 
baan bij één werkgever en geldig voor 
maximaal 12 maanden. Vergunning 
verlengbaar in de bedrijfstak waarvoor 
ze werd verleend. 
Arbeidsvergunning A onbeperkt en 
geldig voor alle in loondienst 
uitgeoefende beroepen indien er 4 jaar 
is gewerkt met vergunning B over een 
verblijfsperiode van maximaal 10 jaar. 

Enkel ingeval het niet mogelijk is iemand te vinden 
onder de werknemers op de arbeidsmarkt en enkel 
indien de betrokkene afkomstig is uit een land 
waarmee een akkoord gesloten is1. Aanvraag 
ingediend door de toekomstige werkgever. 
Onder bepaalde voorwaarden worden 
hooggeschoolde immigranten vrijgesteld van de 
analyse van de arbeidsmarkt en van de 
voorwaarde van een overeenkomst met het land 
van herkomst. 

Internationale 
bescherming 

Visum voor lang verblijf van vijf jaar verlengbaar tot 
een permanente verblijfstitel indien nog altijd voldaan 
aan het statuut van internationale bescherming. 
 

Moet voldoen aan het statuut van 
vluchteling bepaald in de Conventie 

van Genève van 1951
2. 

Arbeidsvergunning C geldig voor alle in 
loondienst uitgeoefende beroepen en 
geldig voor maximaal 12 maanden, 
verlengbaar. 
Arbeidsvergunning is niet meer nodig 
zodra het verblijf permanent wordt. 

Toelating om te werken 4 maanden na de indiening 
van de asielaanvraag of indien de aanvraag wordt 
aanvaard en de betrokkene een 
verblijfsvergunning krijgt. 

Gezins-
hereniging 

Verlengbaar visum voor lang verblijf van drie jaar. 
Toegang tot onbeperkt verblijf na 5 jaar in België. 
Einde verblijf indien de gezinsmigrant niet meer aan de 
voorwaarden voldoet. 

Enkel echtgenoot en/of kinderen (of 
ouders indien de gezinshereniger 
een niet-begeleide minderjarige is.) 
De gezinshereniger3 moet over een 
onbeperkte verblijfsvergunning 
beschikken en over stabiele en 
voldoende bestaansmiddelen. 

Arbeidsvergunning C geldig voor alle in 
loondienst uitgeoefende beroepen en 
voor maximaal 12 maanden. 
Arbeidsvergunning is niet meer nodig 
zodra het verblijf permanent wordt. 

Op voorwaarde van de toekenning van een geldige 
verblijfsvergunning. 
 

Studies  Visum voor kort of lang verblijf naar gelang van de 
duur van de studies en/of stage. Vervalt zodra de 
studies afgelopen zijn. Kan worden ingetrokken 
ingeval niet aan de examens wordt deelgenomen of 
indien de studies overdreven lang worden verlengd. 

Vergt een bewijs van inschrijving, 
voldoende bestaansmiddelen, een 
medisch attest en een uittreksel uit 
het strafregister. 

Arbeidsvergunning C voor elk werk 
buiten de schoolvakanties, geldig voor 
maximaal 12 maanden. 
Geen vergunning nodig voor werk 
tijdens de schoolvakanties. 

Werk mag maximaal 20 uur per week bedragen. 

 

Bronnen: EC, FOD WASO, FOD Binnenlandse zaken. 
1 Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije. 
2 In artikel 1 van de Conventie van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen wordt een vluchteling gedefinieerd als een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, 

godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan 
of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit 
hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren. 

3 De gezinshereniger is degene die het recht op gezinshereniging opent. 
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2.3. Recente migratiestromen voor België en internationale vergelijking 

Nu de regels inzake migratie werden belicht en een beeld werd geschetst van de voorgeschiedenis 
van de migratie in België, kunnen de recente migratiestromen op gedetailleerde wijze worden 
toegelicht. De gehele instroom op het Belgische grondgebied zal worden toegelicht, met bijzondere 
aandacht voor de onderdanen van niet-EU-landen. Indien mogelijk, zullen die stromen worden 
vergeleken met de stromen die zich in de landen waarmee wordt vergeleken aftekenen. Daardoor 
kan het type van immigratie in ons land worden gekwalificeerd, alsook de gevolgen die dit met zich 
kan brengen inzake inschakeling op de arbeidsmarkt. 

2.3.1. Naar land van herkomst14 en naar scholingsniveau 

De migratiestromen naar België sluiten aan bij een geheel van bevolkingsbewegingen. In het VN-
verslag over de internationale migraties, worden de stromen weergegeven naar regio van herkomst 
van de immigranten en naar land van bestemming. Uit die statistieken blijkt dat maar 22 % van de 
stromen plaatsvinden tussen ontwikkelde landen (landen uit het noorden in de onderstaande 
grafiek). Het grootste gedeelte van de stromen tekent zich af tussen ontwikkelingslanden (landen 
uit het zuiden in de onderstaande grafiek), die bevolkingsbewegingen vertegenwoordigen immers 
38 % van alle internationale migraties. De bewegingen tussen ontwikkelde regio’s en 
ontwikkelingslanden tekenen voor de resterende percentages; 35 % van de stromen verlopen van 
de landen uit het zuiden naar de landen uit het noorden en 6 % van de landen uit het noorden naar 
de landen uit het zuiden.  

 

Grafiek 4 – Internationale immigratie naar regio van herkomst en regio van bestemming 
(in duizenden personen, tussen haakjes in % van de totale stromen, 2017) 
 
 

 
 
Bron: Verenigde Naties. 
 

 

                                                           
14 De lijst van de landen uit de diverse groepen is opgenomen in Bijlage 1. 

Noorden-Noorden: 56,9 (22 %) 

Zuiden-Zuiden: 97,4 (38 %) 

Zuiden-Noorden: 
89,0 (35 %) 

Noorden-Zuiden: 
14,4 (6 %) 
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De internationale migraties kunnen eveneens worden vergeleken naar hun geografische nabijheid 
veeleer dan naar ontwikkelingsniveau. Om dit te realiseren, analyseren de Verenigde Naties de 
volgende regio’s: Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Oceanië. Voor de meeste 
van die regio’s vinden de migratiestromen plaats binnen dezelfde regio. Europa staat op de eerste 
plaats: 67 % van de stromen tekenen zich af binnen Europa. Daarna volgen Azië (60 %), Oceanië 
(58 %) en Afrika (53 %). De landen in Noord-Amerika en Latijns-Amerika zijn enigszins uitzonderlijk, 
want respectievelijk slechts 27 % en 16 % van de migraties vinden plaats binnen dezelfde regio. De 
stromen tussen die twee regio’s zijn echter belangrijk: 70 % van de migraties vanuit Latijns-Amerika 
gaan richting Noord-Amerika en 32 % van de migraties vanuit Noord-Amerika gaan richting 
Latijns-Amerika. 

Dit wereldwijde perspectief maakt het mogelijk de omvang van de migratiestromen naar België te 
relativeren. In 2016 vertegenwoordigde de instroom van buitenlanders op het Belgische 
grondgebied 0,9 % van zijn totale bevolking, d.w.z. 106 087 personen. 55,5 % ervan hadden de 
nationaliteit van een EU-land en 43,8 % die van een derde land (de resterende 0,7 % zijn mensen 
van wie de nationaliteit niet bekend is). Uit de statistieken van Eurostat kan eveneens voor de 
staatsburgers van derde landen, exclusief kandidaat-lidstaten EU en lidstaten van de Europese 
Vrijhandelsassociatie (EVA), de Human Development Index (HDI) van het land van herkomst worden 
afgeleid15. In België hadden in 2016 30 % van de 42 650 ingestroomde onderdanen uit derde landen 
de nationaliteit van een land met een lage HDI, 43 % van een land met een gemiddelde HDI, 17 % 
van een land met een hoge HDI en 9 % van een land met een zeer hoge HDI. Worden die 
percentages vergeleken met die in de EU-landen, alsook met de in Zwitserland, Noorwegen, 
Liechtenstein en IJsland opgetekende gemiddelden, dan trekt België proportioneel meer 
immigranten aan uit landen met een laag en gemiddeld niveau inzake menselijke ontwikkeling. Het 
percentage personen afkomstig uit een land met een zeer hoge HDI is identiek aan het gemiddelde 
terwijl dat van mensen uit een land met een hoge HDI beduidend lager is dan het gemiddelde (40 %, 
tegen 17 % in België). 

  

                                                           
15  De rangschikking van de landen naar HDI gebeurt aan de hand van de klassering van de Verenigde Naties uit 2013. 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/migr_immi_esms_an2.PNG 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/migr_immi_esms_an2.PNG
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Grafiek 5 – Buitenlandse immigratie1: internationale vergelijking 
(in % van de totale bevolking, 2016) 
 

 
 
Bronnen: Eurostat, OESO. 
1 De stromen omvatten enkel de immigratie van personen met een buitenlandse nationaliteit. De immigratie van 

onderdanen die naar het land terugkeren, wordt uitgesloten van de analyse. 
 

 

In vergelijking met de andere onderzochte landen, is het aantal geïmmigreerde buitenlanders ten 
opzichte van de totale bevolking in België gelijk aan het gemiddelde van de onderzochte landen. 
Tussen de landen tekenen zich echter sterke verschillen af. Zo is er de relatief belangrijke immigratie 
in Luxemburg (3,7 %) en in Malta (3,4 %), en in mindere mate in IJsland (2,1 %). Omgekeerd laten 
landen als Slowakije, Bulgarije, Portugal, Litouwen, Polen, Roemenië en Hongarije migratiestromen 
van minder dan 0,2 % van hun totale bevolking optekenen.  
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Tabel 2 – Voornaamste nationaliteiten1 van de internationale immigratie2 naar België 
(in personen, tussen haakjes rangschikking in de totale internationale immigratie) 
 

2010 2017 

TOTAAL 128 813  TOTAAL 128 058  
EU14 42 821  EU14 43 513  

Frankrijk 13 500 (1) Frankrijk 12 563 (2) 
Nederland 9 322 (3) Nederland 8 672 (3) 
Spanje 4 618 (6) Italië 5 847 (4) 

EU13 24 795  EU13 28 824  
Polen 8 887 (4) Roemenië 15 809 (1) 
Roemenië 8 020 (5) Polen 5 290 (5) 
Bulgarije 4 227 (8) Bulgarije 4 269 (8) 

KANDIDAAT-LIDSTATEN EU 4 209  KANDIDAAT-LIDSTATEN EU 2 503  
Turkije 3 232 (10) Turkije 1 658 (16) 
Macedonië 551 (34) Albanië 581 (29) 
Albanië 376 (41) Macedonië 228 (64) 

ANDERE EUROPESE LANDEN 3 454  ANDERE EUROPESE LANDEN 3 006  
Rusland 900 (22) Rusland 693 (25) 
Oekraïne 583 (32) Oekraïne 688 (26) 
Servië 362 (43) Servië 282 (53) 

MAGHREB 11 623  MAGHREB 5 689  
Marokko 9 754 (2) Marokko 4 437 (7) 
Algerije 1 097 (19) Tunesië 625 (27) 
Tunesië 717 (26) Algerije 578 (30) 

SUB-SAHARAANS AFRIKA 7 357  SUB-SAHARAANS AFRIKA 6 470  
Congo (DR) 1 403 (17) Kameroen 1 371 (18) 
Kameroen 1 233 (18) Congo (DR) 835 (23) 
Ghana 595 (31) Guinee 499 (34) 

NABIJE EN MIDDEN-OOSTEN 3 029  NABIJE EN MIDDEN-OOSTEN 6 324  
Pakistan 597 (30) Syrië 2 163 (13) 
Irak 363 (42) Irak 1 324 (20) 
Iran 350 (46) Afghanistan 720 (24) 

OCEANIË, VERRE OOSTEN 5 404  OCEANIË, VERRE OOSTEN 7 322  
India 2 286 (13) India 3 767 (9) 
China 1 614 (15) China 1 679 (15) 
Japan 914 (21) Japan 1 092 (21) 

ANDERE AZIATISCHE LANDEN 2 642  ANDERE AZIATISCHE LANDEN 2 220  
Thailand 685 (28) Filippijnen 514 (32) 
Filippijnen 609 (29) Thailand 446 (36) 
Vietnam 295 (49) Vietnam 329 (50) 

NOORD-AMERIKA 3 424  NOORD-AMERIKA 3 052  
Verenigde Staten 2 714 (12) Verenigde Staten 2 444 (12) 
Canada 710 (27) Canada 608 (28) 

LATIJNS-AMERIKA 4 581  LATIJNS-AMERIKA 3 788  
Brazilië 1 608 (16) Brazilië 1 335 (19) 
Ecuador  858 (23) Mexico 446 (36) 
Colombia 357 (44) Colombia 368 (46) 

ONBEKEND EN ANDERE 243  ONBEKEND EN ANDERE 500  
 

 
Bron: Statbel. 
1 In het rood staan de vijf belangrijkste landen van herkomst. 
2 In de stromen wordt enkel rekening gehouden met de immigratie uit andere landen. De immigratie van Belgen die 

naar het land terugkeren, wordt uitgesloten van de analyse. 
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De administratieve gegevens van Statbel inzake immigratie verstrekken informatie over de precieze 
nationaliteit van de immigrant. In 2017 waren de buitenlanders die naar het Belgisch grondgebied 
kwamen voornamelijk Roemenen, Fransen, Nederlanders, Italianen en Polen. Tot de 
niet-EU-buitenlanders behoorden met name Marokkanen (plaats 7), Indiërs (9), Amerikanen (12), 
Syriërs (13) en Chinezen (15). De diverse nationaliteiten van de immigranten, met uitzondering van 
de Syriërs die recentelijk asiel kwamen aanvragen (en in mindere mate Afghanen en Irakezen), 
bleven in de loop van de tijd vrij constant. Het zijn ook die nationaliteiten welke hoofdzakelijk 
aanwezig zijn in de gehele op het grondgebied gevestigde buitenlandse bevolking (zie Hoofdstuk 
3).  

De personen die naar België emigreren kunnen ook naar scholingsniveau verschillen van de 
stromen die worden opgetekend in de landen waarmee wordt vergeleken. De analyse van de 
migraties naar scholingsniveau is evenwel complexer. Er zijn immers weinig bronnen die hierover 
informatie verstrekken. Toch kan dit benaderd worden aan de hand van de gegevens uit de enquête 
naar de arbeidskrachten. De microgegevens bevatten voor de gehele bevolking van 15 jaar en ouder 
het scholingsniveau, de geboorteplaats van de betrokkene en de periode dat hij al in België verblijft. 
De immigratiestromen kunnen dus ook worden benaderd door het aantal buiten de EU geboren 
personen die minder dan een jaar op het grondgebied verblijven, te berekenen, en dat volgens hun 
scholingsniveau. Op basis daarvan blijkt dat 36 % van de buitenlandse bevolking van 15 jaar en 
ouder die minder dan een jaar in België verblijft, een laag scholingsniveau laat optekenen, d.w.z. 
hooguit een diploma van lager secundair onderwijs; 28 % is middengeschoold (hooguit een diploma 
hoger secundair onderwijs) en 36 % heeft een diploma hoger onderwijs behaald. 

 

Grafiek 6 – Recente immigratiestromen naar scholingsniveau1: internationale vergelijking2 
(in % van de in een niet-EU-land geboren bevolking van 15 jaar en ouder die minder dan een jaar op het 
grondgebied verblijven, 2016) 
 

 
 
Bron: Eurostat (EAK, microgegevens). 
1 De scholingsniveaus worden geclassificeerd aan de hand van de Internationale standaard onderwijsindeling 

(ISCED). Een laag scholingsniveau stemt overeen met een ISCED-niveau van 0 tot 2, een middengeschoold niveau 
stemt overeen met een ISCED-niveau van 3 tot 4 en een hooggeschoold niveau stemt overeen met een 
ISCED-niveau van 5 of hoger. 

2 Aangezien de gegevens ter zake niet representatief genoeg zijn, worden de resultaten voor de andere EU-landen 
niet weergegeven. 
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De internationale vergelijking is beperkt door de representativiteitsdrempels van elk van de 
bestudeerde landen. De enige landen die voldoende gegevens verstrekken om representatief te 
zijn, zijn Duitsland, Oostenrijk, België, Cyprus, Spanje, Frankrijk, Italië, Polen en Zweden. Hoewel 
België in de immigratiestromen van 2016 niet het hoogste percentage hooggeschoolde 
immigranten liet optekenen, is het evenmin het land met het geringste aantal ter zake. Hetzelfde 
gaat op voor de instroom van migranten met een scholingsniveau van hooguit lager secundair 
onderwijs, het is proportioneel niet systematisch groter dan in de landen waarmee wordt 
vergeleken. 

2.3.2. Naar reden voor immigratie 

De wettelijke beweegredenen voor de komst naar het grondgebied kunnen worden gevat door de 
analyse van de afgegeven eerste verblijfsvergunningen. Aan de hand van de door Eurostat 
verstrekte informatie kan een internationale vergelijking worden gemaakt. Bepaalde beperkingen 
van de databank mogen echter niet uit het oog worden verloren. In de eerste plaats betreft het 
verblijfsvergunningen. Met andere woorden, alle immigranten die vrij toegang hebben tot het 
grondgebied, zonder visum, zijn niet opgenomen in de databank, namelijk de inwoners van het 
Schengenbied en van de Europese Economische Ruimte. De hier gehanteerde gegevens kunnen dus 
niet zomaar worden vergeleken met de instroom van niet-EU-immigranten op het grondgebied. 
Bovendien is de uitsplitsing van de diverse redenen voor immigratie in elk land sterk afhankelijk van 
de geldende regels en van de grotere flexibiliteit of rigiditeit voor sommige types van 
beweegredenen.  

 

Grafiek 7 – Afgegeven eerste vergunningen naar reden voor immigratie 
(in personen, tussen haakjes in % van het totaal, 2017) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
 

 

In 2017 werden in België 56 246 verblijfsvergunningen voor langer dan 3 maanden afgegeven. 29 % 
ervan hadden een geldigheidsduur van minder dan 12 maanden en 71 % waren 12 maanden en 
langer geldig. De voornaamste aangevoerde reden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning 
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is het gezin. Dat is het geval voor 51 % van de afgegeven eerste verblijfsvergunningen. Het 
verkrijgen van het statuut van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus komt als 
beweegreden op de tweede plaats (14 %); dan volgen studies (12 %), werkgelegenheid (11 %) en 
humanitaire redenen (met name de gezondheidstoestand) (1 %).  

Gezinsgerelateerde redenen zijn de voorbije tien jaar de belangrijkste beweegreden voor het 
verblijf gebleven. Internationale bescherming komt daarentegen maar pas sinds 2015 op de tweede 
plaats. Dit is toe te schrijven aan de vluchtelingencrisis en de bijzonder hoge erkenningsgraad voor 
sommige landen van herkomst, met name Syrië. Het onderstaande kader biedt een korte 
toelichting van de gegevens betreffende die toestroom van asielzoekers naar de EU in 2015 en 
2016. 

Kader 1: De belangrijke toestroom van vluchtelingen naar Europa in 2015 en 2016 

Tijdens het jaar 2015 liet België een groot aantal asielaanvragen optekenen. In totaal werden 
ongeveer 44 700 aanvragen ontvangen. Hoewel dat aantal heel wat aandacht kreeg, kwam het 
maar zeer licht uit boven het niveau van de jaren 2000 (respectievelijk 35 800 en 
42 700 aanvragen in 1999 en 2000). Sinds het begin van het jaar 2016, zijn de aanvragen zelfs 
teruggelopen tot het niveau van vóór de crisis. Er wordt echter wel een stijging van de 
erkenningsgraad van het statuut van vluchteling opgetekend. Volgens de door Myria in zijn 
jaarverslag 2016 gepubliceerde gegevens, bedroeg de erkenningsgraad voor het statuut van 
vluchteling in 2000 maar 7 %. Terwijl dit tijdens de periode 2012-2014 gemiddeld uitkwam op 
29 %, werd dit in 2015 53 % en zelfs 58 % in 2016. Bovendien werd een grotere verscheidenheid 
in de nationaliteiten van de asielzoekers opgetekend. Een dertigtal nationaliteiten tekenden voor 
85 % van de asielaanvragen. In 2015 waren twee derde van de asielzoekers afkomstig uit Irak, 
Syrië en Afghanistan. Het grote aandeel van Syrische asielzoekers doet de erkenningsgraad 
toenemen, omdat ze in nagenoeg 100 % van de gevallen het statuut van vluchteling of de 
subsidiaire beschermingsstatus krijgen. Er moet wel worden opgemerkt dat een groot aantal 
asielzoekers eerst naar hun buurlanden trekken en maar een gering aantal uiteindelijk Europa 
bereiken.  Uit de statistieken van de Verenigde Naties16 blijkt dat 85 % van de vluchtelingen en 
staatlozen in de wereld in ontwikkelingslanden wonen.  

België was niet het enige land dat te maken kreeg met de vluchtelingencrisis. De crisis strekte 
zich uit over heel Europa en trof in het bijzonder de landen aan de Middellandse Zee. Op het 
niveau van de EU is het aantal aanvragen sinds mei 2015 significant gestegen tot in totaal 
1 322 800 over het gehele jaar. In tegenstelling tot wat blijkt uit de Belgische statistieken, bleven 
de vluchtelingen in 2016 toestromen en beliep het aantal aanvragen in totaal 1 260 900. Dat 
grote aantal houdt verband met het feit dat een gedeelte van de in 2015 in Duitsland 
aangekomen asielzoekers hun aanvraag pas in 2016 hebben laten registreren. De terugkeer naar 
het niveau van vóór de crisis vond plaats in 2017 en 2018.  

De in België ingediende aanvragen vertegenwoordigden 2,4 % van het totaal van de EU voor 2015 
en 2016 en stemt overeen met meer dan 5 asielzoekers per 1 000 inwoners. Volgens deze 
statistieken neemt België de 11de plaats in. De voornaamste gastlanden in absolute cijfers waren 
Duitsland en Hongarije (respectievelijk 47 % en 8 % van het totaal aantal aanvragen) en in aantal 
asielzoekers per inwoner Hongarije, Zweden en Oostenrijk (respectievelijk 21, 19 en 
15 asielaanvragers per 1 000 inwoners). 

 

  

                                                           
16 Gegevens op 31 mei 2018, beschikbaar via: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html  

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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Verloop van het aantal asielzoekers 
(in duizenden personen, maandgegevens) 
 

 
 
Bronnen: CGVS, Eurostat. 
 

 

De daling van het aantal asielaanvragen in de laatste twee jaar houdt geen verband met een 
verbetering van de situatie in de landen van herkomst, maar met het sluiten van de grenzen in 
de Balkanlanden, alsook met het akkoord dat in maart 2016 tussen de Europese Unie en Turkije 
werd gesloten. 

 

Aangezien de laatste jaren vrij specifiek waren wegens de toestroom van vluchtelingen, werd een 
internationale vergelijking gemaakt op basis van een langere periode, namelijk van 2008 tot 2016. 
Op die manier kan worden nagegaan of België systematisch om een specifieke reden 
verblijfsvergunningen heeft verstrekt.  
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Grafiek 8 – Afgegeven eerste verblijfsvergunningen naar reden voor immigratie1: internationale 

vergelijking 
(in procentpunt, gemiddelde per jaar tijdens de periode 2008-20162) 
 

 
 
Bron: Eurostat. 
1 Tot de andere redenen behoren de verblijfplaats, niet-begeleide minderjarigen, slachtoffers van mensenhandel of 

elke andere niet-specifieke reden. 
2 De statistieken voor het jaar 2017 zijn nog niet beschikbaar voor alle EU-landen. 
 

 

Tijdens die periode heeft België proportioneel meer vergunningen om gezinsgerelateerde redenen 
maar ook om humanitaire redenen en om redenen van internationale bescherming afgegeven dan 
het Europese gemiddelde. Omgekeerd is de instroom omwille van studies verhoudingsgewijs 
minder groot en is de toevloed van economische migranten beduidend kleiner.  

2.3.3. Tijdelijke migratiestromen 

Een gedeelte van de migratiestromen naar ons land bestaat uit personen die tijdelijk een baan 
komen uitoefenen. De OESO rekent tot die tijdelijke arbeidsmigratie de seizoenarbeiders, de 
actieve vakantiegangers, de stagiairs, de binnen een onderneming overgeplaatste werknemers en 
ten slotte de gedetacheerde werknemers. Dat type van immigratie wordt doorgaans aangewend 
om te beantwoorden aan specifieke behoeften inzake arbeidskrachten, ongeacht of het 
hooggeschoolden dan wel laaggeschoolden betreft. Hooggeschoolden worden bijvoorbeeld 
opgetekend bij de overplaatsingen binnen een onderneming. Ze werken veeleer in engineering of 
in de informatietechnologie. Seizoenarbeiders, stagiairs en actieve vakantiegangers zijn 
daarentegen veeleer laaggeschoold (OECD, 2018). 

Terwijl dat type van tijdelijke werknemers veel voorkomt in de landen buiten de EU, wordt die rol 
in de Europese landen voornamelijk overgenomen door de gedetacheerde werknemers. Die 
gedetacheerde werknemers genieten het recht van vrij verkeer in de EU/EVA. Ze oefenen een 
beroepsactiviteit uit in een ander land dan het land van verblijf, maar blijven hun sociale bijdragen 
betalen in dat land van verblijf.  In het jaar 2016 zouden ongeveer 178 000 personen met dat statuut 
naar België gekomen zijn, dat is 4 % van de totale werkgelegenheid en 27 % van de 
werkgelegenheid in de bouwsector. Aangezien die personen officieel in een ander land verblijven, 
worden ze echter niet opgenomen in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken en evenmin 
in het bevolkingsregister. Met uitzondering van zowat 900 tot de andere tijdelijke arbeidsmigranten 
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gerekende personen, werd geen enkel ander type dan detacheringen in de statistieken van België 
opgenomen. 

 

Grafiek 9 – Tijdelijke arbeidsmigratie: internationale vergelijking 
(in duizenden personen, 2016) 
 

 
 
Bron: OESO. 
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3. GEÏMMIGREERDE BEVOLKING 

De eigenschappen van de - zowel recente als historische – toestroom van immigranten naar het 
Belgisch grondgebied, laten toe om de gegevens van de in België gevestigde bevolking van 
buitenlandse origine beter te begrijpen. In dit hoofdstuk wordt beoogd, enerzijds, de uitsplitsing 
tussen de diverse gewesten van het land te maken en, anderzijds, te bepalen in welke mate de 
diverse migratieachtergronden momenteel in de bevolking op arbeidsleeftijd vertegenwoordigd 
zijn.  

3.1. Verdeling van de bevolking met buitenlandse nationaliteit op het grondgebied 

Aan de hand van de door Statbel verstrekte demografische statistieken kan de bevolking met 
buitenlandse nationaliteit worden bepaald. Zo hadden op 1 januari 2018 12 % van de 
11 376 070 inwoners, dat is 1 357 556 personen, een buitenlandse nationaliteit. 67 % van hen was 
afkomstig uit een ander EU-land en 33 % uit een derde land. Er zij evenwel opgemerkt dat die 
percentages geen weergave zijn van de gehele buiten België geboren bevolking, een concept dat 
verder in het verslag zal worden gebruikt, omdat sommigen de Belgische nationaliteit verwerven 
na enige tijd in België te zijn verbleven. Door de voordelen die de EU-burgers genieten, is het 
verwerven van de Belgische nationaliteit voor hen bovendien minder noodzakelijk dan voor 
ingezetenen van derde landen. Het is dan ook mogelijk dat een gedeelte van de bevolking met 
Belgische nationaliteit een groter aantal buiten de EU geboren personen dan in de EU geboren 
personen omvat. 

 

Tabel 3 – Verdeling van de buitenlandse bevolking naar gewest1 en naar nationaliteit2 
(in duizenden personen, 1 januari 2018, tussen haakjes in % van de overeenstemmende totale bevolking) 
 

 BE BRU VLA WAL DG 

Buitenlandse bevolking 1 358 (12) 417 (35) 571 (9) 369 (10) 16 (21) 

Waarvan           

EU14 687 (51) 190 (46) 253 (44) 244 (66) 13 (80) 

EU13 221 (16) 86 (21) 111 (19) 24 (7) 1 (5) 

Kandidaat-lidstaten EU3 46 (3) 12 (3) 23 (4) 11 (3) 0 (2) 

Andere Europese landen 36 (3) 8 (2) 20 (3) 9 (2) 1 (5) 

Maghreb 98 (7) 42 (10) 32 (6) 24 (7) 0 (1) 

Sub-Saharaans Afrika 86 (6) 27 (7) 33 (6) 26 (7) 0 (1) 

Nabije en Midden-Oosten 41 (3) 7 (2) 28 (5) 6 (2) 0 (1) 

Oceanië, Verre Oosten 32 (2) 12 (3) 16 (3) 4 (1) 0 (0) 

Andere Aziatische landen  55 (4) 14 (3) 32 (6) 8 (2) 0 (3) 

Noord-Amerika 14 (1) 4 (1) 5 (1) 4 (1) 0 (0) 

Latijns-Amerika 23 (2) 9 (2) 10 (2) 4 (1) 0 (0) 

           
 

 
Bron: Statbel. 
1  De gegevens van de Duitstalige Gemeenschap zijn opgenomen in die van het Waals Gewest. Ze worden hier ter 

indicatie weergegeven.  
2 Wegens het gebrek aan gegevens naar precieze nationaliteit, is de indeling enigszins verschillend van die in de rest 

van het verslag (zie Bijlage 1). Libië kon niet worden onderscheiden van de andere Afrikaanse landen en staat dus 
niet onder de Maghreblanden. Taiwan kon niet worden onderscheiden van de andere Aziatische landen en is dus 
niet ondergebracht in de categorie Oceanië en Verre Oosten. De groep Nabije en Midden-Oosten, ten slotte, omvat 
Iran, Israël, Irak, Libanon, Egypte, Pakistan en Afghanistan. De andere landen bevinden zich in de groep ‘Andere 
Aziatische landen’. 

3  Hoofdzakelijk Turkije.  
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De verdeling van immigranten over het grondgebied is niet homogeen. Hoewel Vlaanderen in 
absolute cijfers het grootste aantal buitenlandse ingezetenen laat optekenen, is het aandeel ervan 
in de bevolking het grootst in Brussel (35 %). De buitenlandse bevolking in de drie gewesten van 
het land, alsook in de Duitstalige Gemeenschap, bestaat overwegend uit personen met de 
nationaliteit van een EU-lidstaat. De percentages zijn echter veel hoger in de Duitstalige 
Gemeenschap (85 %) en in Wallonië (73 %) dan in de andere gewesten. Wat betreft de ingezetenen 
van derde landen, zijn dezelfde groepen het belangrijkst in de drie gewesten, namelijk de Maghreb 
en Sub-Saharaans Afrika. Er moet evenwel ook worden gewezen op het hoger aantal ingezetenen 
uit de ‘Andere Aziatische landen’ in Vlaanderen.  

Uit de analyse van de voornaamste nationaliteiten blijkt eveneens dat de migratiegeschiedenis 
alsook het land van herkomst een impact hebben op de keuze van het gewest waarin de 
immigranten zich vestigen. In Wallonië zijn er vooral Italianen, die er in de jaren vijftig in de mijnen 
kwamen werken en nog steeds over een groot netwerk beschikken. In het Vlaams Gewest zijn de 
Nederlanders, door hun kennis van het Nederlands, het belangrijkst. Om dezelfde reden vestigen 
Duitsers zich voornamelijk op het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap. 

Afgezien van de concentratie per gewest, zijn er ook in sommige steden grote aandelen van de 
bevolking met een buitenlandse nationaliteit aanwezig. Wat betreft de niet-EU-immigranten, 
voeren de Brusselse gemeenten Sint-Joost-ten-Node (18 % van de bevolking), Molenbeek (15 %), 
Schaarbeek (14 %), Brussel (14 %) en Anderlecht (13 %) de rangschikking aan. Tot de gemeenten 
(afgezien van de Brusselse gemeenten) met een aandeel van personen met een niet-EU-
nationaliteit in de totale bevolking van meer dan 5 % behoren ook Leuven (10,3 % van de totale 
bevolking, voornaamste nationaliteiten: Chinese, Indische en Iraakse nationaliteit), Antwerpen 
(10,2 %, voornaamste nationaliteiten: Marokkaanse, Turkse en Afghaanse nationaliteit), Luik 
(9,7 %, vooral Marokkaanse, Congolese, Turkse nationaliteit), Oostende (6,7 %, hoofdzakelijk 
Afghaanse, Iraakse, Russische nationaliteit), Gent (6,3 %, vooral Turkse, Afghaanse, Ghanese 
nationaliteit), Charleroi (5,8 %, voornamelijk Marokkaanse, Turkse, Algerijnse nationaliteit) en 
Bergen (5,1 %, vooral Amerikaanse, Kameroense, Marokkaanse nationaliteit). 

Het moet ook worden opgemerkt dat, enerzijds, de buitenlandse bevolkingsgroepen, zich 
doorgaans in de grote steden vestigen, en, anderzijds, dat het niet altijd de personen van dezelfde 
herkomst zijn die de rangschikking aanvoeren. Dat concentratie-effect is voornamelijk toe te 
schrijven aan het in die steden reeds gevestigde sociale netwerk. Hoewel zulks voor de 
nieuwkomers allicht deels een troef is, kan het eveneens inzake integratie een nadeel worden, 
zowel uit maatschappelijk oogpunt als op het niveau van de arbeidsmarkt.  
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Grafiek 10 – Bevolking met een niet-EU-nationaliteit naar gemeente 
(aandeel van de personen met een niet-EU-nationaliteit in de totale bevolking, 1 januari 2018) 
 

 
 

 Aandeel niet-EU-buitenlanders 3 voornaamste nationaliteiten 

Oostende  6,7% Afghanistan, Irak, Rusland 

Brugge  2,5% Nepal, Afghanistan, China 

Gent  6,3% Turkije, Afghanistan, Ghana 

Antwerpen  10,2% Marokko, Turkije, Afghanistan 

Leuven  10,3% China, India, Irak 

Hasselt  3,4% Marokko, Turkije, India 

Brussel-stad  14,3% Marokko, Congo (DR), India 

Luik  9,7% Marokko, Congo (DR), Turkije 

Aarlen  3,1% Rusland, Marokko, Kameroen 

Namen  4,2% Marokko, Kameroen, Congo (DR) 

Charleroi  5,8% Marokko, Turkije, Algerije 

Waver  2,7% Marokko, Congo (DR), China 

Bergen  5,1% Verenigde Staten, Kameroen, Marokko 
 

Bron: Statbel. 
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3.2. Bevolking op arbeidsleeftijd naar geboorteland 

Omwille van de gehanteerde bron, zijn de voorgaande paragrafen gebaseerd op de nationaliteit 
van de persoon. Wat betreft de niet-EU-staatsburgers, onderschat die definitie het aantal 
immigranten op het grondgebied echter, omdat een aantal ervan de Belgische nationaliteit 
verwerven.  Volgens de Eurostat-gegevens, had 4 % van de totale bevolking in 2017 de nationaliteit 
van een niet-EU-land, terwijl nagenoeg 9 % van de bevolking in een derde land geboren was. Er zij 
opgemerkt dat, wat betreft de uit een EU-land afkomstige personen, het aandeel in de totale 
bevolking in beide gevallen 8 % bedraagt.   

Hoewel de Eurostat-gegevens beschikbaar zijn voor de demografische statistieken naar 
geboorteland, zijn ze niet representatief wanneer de gegevens van de enquêtes naar de 
arbeidskrachten worden gehanteerd. De in bijlage 3 toegelichte databank van de Kruispuntbank 
van de Sociale zekerheid, die weliswaar beperkt is tot het jaar 2014 en tot de bevolking op 
arbeidsleeftijd, geeft informatie over de geboorteplaats van de persoon, maar ook over zijn 
persoonlijke en beroepsmatige kenmerken. Teneinde enige verwarring met de 
arbeidsmarktanalyses (hoofdstuk 4) te vermijden, zal hier dus gebruik worden gemaakt van de 
informatie uit die databank. 

In 2014 was 20,3 % van de bevolking van 20 tot 64 jaar, d.w.z. ongeveer 1 350 300 personen, in het 
buitenland geboren. 57,5 % van die personen waren afkomstig uit een niet-EU-land (ongeveer 
777 000). Uit de verdeling per landengroep blijkt dat 211 000 personen uit de Maghreblanden 
kwamen, 175 000 uit een land van Sub-Saharaans Afrika, 93 000 uit een Europees land (exclusief 
de EU-lidstaten en de kandidaat-lidstaten EU) en 11,9 % uit een kandidaat-lidstaat EU (voornamelijk 
Turkije). De anderen zijn geboren in het Nabije en Midden-Oosten (58 000), Latijns-Amerika 
(45 000), Oceanië en het Verre Oosten (42 000), de andere Aziatische landen (40 000) en 
Noord-Amerika (14 000). 

Uit de vergelijking met de situatie in 2008 blijkt een toename van het aandeel van de personen van 
buitenlandse origine in de bevolking op arbeidsleeftijd, namelijk van 17,3 % in 2008 tot 20,3 % in 
2014. Die stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de uit de EU13 afkomstige personen, want 
het aandeel ervan steeg met 4,5 procentpunt. Andere landengroepen vertoonden eveneens een 
toename, zij het in mindere mate. Het betreft het Nabije en Midden-Oosten (+1 procentpunt), de 
andere Europese landen (+0,6 procentpunt), Latijns-Amerika (+0,6 procentpunt) en Sub-Saharaans 
Afrika (+0,4 procentpunt). Het aandeel van de andere Aziatische landen, Oceanië en het Verre 
Oosten en de Maghreb bleef tussen 2008 en 2014 constant. Voor Noord-Amerika 
(- 0,1 procentpunt) en de kandidaat-lidstaten EU (-0,7 procentpunt) werd daarentegen een afname 
opgetekend. De grootste vermindering werd opgetekend bij de landen van de EU14 te zien. Het 
aandeel ervan in de buitenlandse bevolking op arbeidsleeftijd daalde scherp met 6,6 procentpunt. 

De in het buitenland geboren bevolking is niet gelijk over het grondgebied verdeeld, zoals dat ook 
het geval was voor de analyse naar nationaliteit. In 2014 was 57,5 % van de bevolking op 
arbeidsleeftijd in Brussel niet in België geboren (waarvan 60 % buiten de EU). Dat percentage was 
beduidend hoger dan dat in de beide andere gewesten. Het aandeel van de buitenlanders in de 
bevolking op arbeidsleeftijd bedroeg namelijk 17 % in Wallonië (waarvan 51 % uit niet-EU-landen) 
en 15 % in Vlaanderen (waarvan 60 % uit niet-EU-landen).  

De meest vertegenwoordigde landengroep in de drie gewesten blijft die van de leden van de EU14. 
Het aandeel ervan is het grootstin Wallonië, nl. 43,1 %, tegenover 27,1 % in Vlaanderen en 25,6 % 
in Brussel.  
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Grafiek 11 – Uitsplitsing  van de personen van buitenlandse origine naar groep van geboortelanden 
(in duizenden personen en in % van het totaal voor 2014, in het buitenland geboren bevolking van 20 tot 
64 jaar, gegevens op 31 december van het jaar) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
 

 

Voor de buiten de EU geboren personen worden er verschillen van gewest tot gewest opgetekend. 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staan de Maghreb op de eerste plaats (37 %), gevolgd door 
de landen van Sub-Saharaans Afrika (20,9 %) en de andere Europese landen (10 %). In het Vlaams 
Gewest is de rangschikking dezelfde. De percentages verschillen evenwel en er zijn ook minder 
personen afkomstig uit de Maghreb (20,6 %). De landen van Sub-Saharaans Afrika 
vertegenwoordigen 18,6 % van de buiten de EU afkomstige Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd 
en de andere Europese landen 15,1 %. In Wallonië zijn de landen van Sub-Saharaans Afrika van de 
landen van origine buiten de EU het meest vertegenwoordigd, nl. 31,8 %, gevolgd door de Maghreb 
(25,6 %) en de andere Europese landen (12,1 %). 

Naast de geboorteplaats, kunnen de uit derde landen afkomstige personen aan de hand van de 
gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ook worden onderscheiden naar hun 
persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, scholingsniveau en reden voor immigratie. 

De immigranten vertonen over het algemeen een jongere leeftijdsstructuur dan de autochtonen. 
De sterkst vertegenwoordigde leeftijdscategorie bij de niet-Europese immigranten van de eerste 
generatie is die van de 25 tot 49-jarigen, dat is de leeftijd waarop mensen doorgaans het actiefst 
zijn op de arbeidsmarkt. Van de minder dan een jaar in België verblijvende niet-Europese 
immigranten, behoort 73 % tot de leeftijdscategorie van de 25 tot 49-jarigen en is 21 % 20 tot 
24 jaar oud. Slechts 6 % is 50-plusser. Die jongere bevolking biedt dus een relatief aanzienlijk 
activeringspotentieel en zou de vergrijzing van de autochtone bevolking deels kunnen 
compenseren.  
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Grafiek 12 – Uitsplitsing van de bevolking op arbeidsleeftijd naar leeftijdscategorie en naar grote groep 

van geboortelanden 
(in % van de overeenkomstige bevolking van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
1 De nieuwe immigranten zijn die welke minder dan een jaar op het grondgebied vertoeven. 
 

 

De verdeling naar geslacht bij de niet-Europese immigranten is vergelijkbaar met die bij de 
autochtonen: 49,7 % vrouwen en 50,3 % mannen (bij de autochtonen was dat in 2014 49,6 % 
vrouwen en 50,4 % mannen). Het onderscheid naar groep van herkomstlanden schetst echter een 
meer genuanceerd beeld. Bij de immigranten uit Latijns-Amerika en die afkomstig uit de andere 
Aziatische landen bedraagt het aantal vrouwen bijvoorbeeld meer dan 60 %. Omgekeerd zijn 
mannen oververtegenwoordigd bij de immigranten uit het Nabije en Midden-Oosten. Dat kan 
worden toegeschreven aan het feit dat het landen betreft, waarvoor het aantal personen die asiel 
en internationale bescherming komen aanvragen, het grootst is. Uit de asielstatistieken blijkt 
immers dat een groter aantal mannen asielprocedures inleidt en vervolgens hun gezin laten 
overkomen via een procedure tot gezinshereniging. 

De analyse van de bevolking van buitenlandse origine naar behaald scholingsniveau is 
problematisch wegens het tekort aan beschikbare gegevens. Om het scholingsniveau te bepalen, 
hanteert de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid immers de door de overheidsdiensten voor 
arbeidsbemiddeling (Actiris, ADG, Forem, VDAB) verstrekte gegevens. Dit houdt in dat het 
scholingsniveau enkel gekend is wanneer de persoon tijdens de onderzochte periode (namelijk 
2008-2014) al een periode werkloos is geweest. Dat betreft maar 36 % van de in de databank 
opgenomen personen.  De ‘Socio-economische Monitoring (2017)’ poogt dat tekort aan informatie 
op te lossen door de administratieve gegevens te koppelen aan de door Statbel in 2011 verrichte 
volkstelling. Die volkstelling biedt een beeld, op 1 januari 2011, van het geheel van de bevolking. 
Het moet echter worden aangestipt dat de volkstelling van 2011, anders dan die van 2001, geen 
exhaustieve enquête is. Ze is eveneens gebaseerd op administratieve gegevens. Zo is het 
scholingsniveau gekend voor alle personen die hun studies in 2001 hebben afgemaakt (op basis van 
de Census 2001) en wordt dit voor de anderen aangevuld aan de hand van de administratieve 
gegevens van de Vlaamse Gemeenschap en van de Fédération Wallonie-Bruxelles.  
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De koppeling gerealiseerd door de Monitoring maakt het mogelijk het scholingsniveau van 90 % 
van de bevolking op arbeidsleeftijd17 in 2014 te kennen. Voor sommige groepen van herkomst 
ontbreken evenwel verschillende gegevens. Dat is met name het geval voor de immigranten van de 
eerste generatie en voor de nieuwe immigranten op het grondgebied. Het scholingsniveau is 
bijvoorbeeld maar gekend voor ongeveer 40 % van de in Noord-Amerika of in de rest van de EU 
geboren personen en voor 50 tot 60 % van de personen geboren in Oceanië, het Verre Oosten, de 
andere Aziatische landen, het Nabije en Midden-Oosten, Latijns-Amerika en de andere Europese 
landen. De groepen van herkomst waarvoor de gegevens 65 % overstijgen, zijn Sub-Saharaans 
Afrika, de EU14, de Maghreb en de kandidaat-lidstaten EU.  

Aangezien dit verslag precies toegespitst is op die eerste generatie en teneinde een zo volledig 
mogelijke analyse te verstrekken, werden de scholingsniveaus opgenomen in de enquête naar de 
arbeidskrachten van Eurostat gebruikt. Hoewel de details per groep van landen van herkomst via 
die enquête niet toegankelijk zijn, wegens een ondervertegenwoordiging van het bevraagde staal 
voor sommige groepen, maakt de EAK het mogelijk de scholingsniveaus van de Belgen, de in de EU 
geboren personen en de buiten de EU geboren personen te vergelijken met de in onze databank 
opgenomen gegevens. Er moet wel worden opgemerkt dat het hier het door de betrokken persoon 
opgegeven en niet het door België erkende scholingsniveau betreft. 

Ongeacht de gehanteerde bron is het duidelijk dat de ingezetenen van niet-EU-landen een groter 
aantal laaggeschoolden te zien geven dan wat wordt opgetekend voor de autochtonen en de 
immigranten uit de EU. Een uitzondering geldt echter voor degenen afkomstig uit Canada en de 
Verenigde Staten, die in hoge mate hooggeschoold zijn (tussen 64 en 76 %). 

Die verschillen inzake scholingsniveau bieden deels een verklaring voor de minder goede 
inschakeling van de niet-EU-immigranten van de eerste generatie op de arbeidsmarkt (zie 
Hoofdstuk 4) 

  

                                                           
17 Er moet worden opgemerkt dat de in de ‘Socio-economische Monitoring (2017)’ gehanteerde definitie van een 

autochtoon verschilt van die in dit verslag. De Monitoring gaat bij het bepalen van een persoon van Belgische origine 
uit van de huidige nationaliteit, de nationaliteit bij de geboorte en de nationaliteit van de ouders. Ook worden de 
tweede en derde generatie van immigranten geanalyseerd. Aangezien ons verslag toegespitst is op de eerste 
generatie, werd ervoor gekozen een autochtoon te definiëren als een in België geboren persoon. De gegevens zijn 
bijgevolg niet direct vergelijkbaar. 
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Grafiek 13 – Uitsplitsing van de buiten de EU geboren personen naar scholingsniveau1: internationale 

vergelijking2 
(in % van de buiten de EU geboren geïmmigreerde bevolking van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: Eurostat (EAK, microgegevens). 
1  De scholingsniveaus worden geclassificeerd aan de hand van de Internationale standaard onderwijsindeling 

(ISCED). Een laag scholingsniveau stemt overeen met een ISCED-niveau van 0 tot 2, een middengeschoold niveau 
stemt overeen met een ISCED-niveau van 3 tot 4 en een hooggeschoold niveau stemt overeen met een 
ISCED-niveau 5 of hoger. 

2  Bulgarije, IJsland, Roemenië en Slowakije werden uitgesloten van de analyse, omdat de gegevens niet 
representatief genoeg waren. 

 

 

De totale uit niet-EU-landen afkomstige geïmmigreerde bevolking op arbeidsleeftijd is in hogere 
mate laaggeschoold dan in de landen waarmee wordt vergeleken (nagenoeg 45 %, tegen gemiddeld 
38 % in de onderzochte landen, d.w.z. het op twee na hoogste percentage, na Italië en 
Griekenland). Omgekeerd zijn er in ons land in vergelijking weinig middengeschoolde immigranten 
van buiten de EU (29 %, tegen gemiddeld 35 %, d.w.z. het op twee na kleinste aandeel). Wat betreft 
de hooggeschoolden, bevindt België zich niet in de staart van het peloton, hoewel het toch onder 
het gemiddelde zit (26 %, tegen gemiddeld 27 %). Die bevinding zou in de toekomst ook kunnen 
veranderen, omdat op dit ogenblik een groter aantal hooggeschoolde immigranten naar België 
komen dan voordien. In 2016 lieten 36 % van de immigratiestromen van in niet-EU-landen geboren 
personen een hoog scholingsniveau optekenen, terwijl 28 % middengeschoold en 36 % 
laaggeschoold waren. 

Voor 60 % van de op het grondgebied verblijvende personen (zowel uit de EU als van buiten de EU) 
bevatten de administratieve gegevens een indicatie over de reden voor immigratie18 in België. Zo 
staat bij de redenen voor immigratie gezinshereniging (35 %) op de eerste plaats, gevolgd door 

                                                           
18  Deze variabele wordt sinds 2008 bijgewerkt maar is pas sinds 2013 nagenoeg volledig. Het moet worden aangestipt 

dat die variabele voor kinderen vaak niet wordt ingevuld, terwijl aan de ouders wel degelijk een waarde wordt 
toegekend. Dat kan dan ook leiden tot een onderschatting van de gevallen van gezinshereniging. Het weze eveneens 
opgemerkt dat de variabele eenmaal wordt ingevuld en bij wijziging van de procedure niet wordt bijgewerkt. Het is 
aanbevolen deze informatie maar vanaf 2010 te gebruiken. 
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werkgelegenheid (34 %) en asiel (13 %). De immigranten die naar België komen om er te studeren, 
vertegenwoordigen maar 5 %.  

Er tekenen zich sterke verschillen af naar gelang van de onderzochte groep. De Europese 
immigranten komen hoofdzakelijk voor werk (52 %), terwijl het gezin maar als tweede reden wordt 
aangevoerd (24 %). Niet-EU-staatsburgers immigreren dan weer voornamelijk naar België om zich 
bij een familielid te voegen (46,5 %) of om internationale bescherming of asiel aan te vragen (25 %). 
Werk komt pas op de derde plaats (15 %).  

 

Grafiek 14– Uitsplitsing van de buiten de EU geboren personen naar reden voor immigratie 
(in %, met uitzondering van de niet-beschikbare gegevens, bevolking van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 

 

 

Gezinsredenen gelden in het bijzonder voor immigranten uit de kandidaat-lidstaten EU en de 
Maghreb (67 %). Dat is ook het geval voor de andere landengroepen, uitgezonderd de landen van 
het Nabije en Midden-Oosten, waarvoor vooral asiel wordt aangevoerd. Het moet ook worden 
opgemerkt dat voor Noord-Amerika en Oceanië het percentage personen dat naar België komt om 
er te studeren hoger is dan voor de andere landengroepen, namelijk respectievelijk 15 % en 12 %. 
Dat is ook zo voor werk. De percentages ter zake bedragen 28 % voor Noord-Amerika en 31 % voor 
Oceanië. 
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Grafiek 15– Reden voor immigratie1: internationale vergelijking2 
(in % van de buiten de EU geboren personen, 2014) 
 

 
 
Bron: Eurostat (EAK ad hoc module 2014) 
1  De internationale vergelijking is enkel mogelijk indien de gegevens van de enquêtes in aanmerking worden 

genomen. Het betreft dus niet de administratieve gegevens. De percentages kunnen dus verschillen van die in de 
grafiek hiervoor.  

2 Alleen de landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, worden in de grafiek weergegeven. Voor de andere landen 
waarmee wordt vergeleken, zijn er niet voldoende gegevens beschikbaar om representatieve informatie inzake 
alle redenen voor immigratie te verstrekken. 

 

 

In vergelijking met de landen waarvoor informatie beschikbaar is over de reden voor immigratie 
van de buiten de EU geboren bevolking, behoort België tot de landen met het grootste aantal 
personen die om gezinsredenen naar het land gekomen zijn, na Zwitserland, Frankrijk en Oostenrijk. 
België staat eveneens bovenaan de rangschikking wat betreft de immigranten die naar het land 
gekomen zijn om internationale bescherming aan te vragen, na Zweden en Noorwegen. 

Immigratie wegens studies komt minder vaak voor dan in de landen waarmee wordt vergeleken, 
en zeker ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zweden. Met betrekking tot de 
economische migranten, ligt het percentage in België in de buurt van 17 %, wat vergelijkbaar is met 
wat wordt opgetekend in Frankrijk en Noorwegen. De landen die het grootste aantal immigranten 
opvangen om redenen van werk, zijn, in orde van belangrijkheid, Cyprus, Italië en Spanje. 
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4. ARBEIDSMARKTPOSITIE 

In dit hoofdstuk wordt beoogd de positie van de niet in de EU geboren immigranten op de 
arbeidsmarkt in België in detail te analyseren. Hiervoor wordt vooral gebruik gemaakt van de 
databanken van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Een persoon wordt beschouwd als een 
immigrant in functie van zijn geboorteplaats in plaats van zijn nationaliteit. Alle buiten een land van 
de EU geboren personen van 20 tot 64 jaar die op Belgisch grondgebied verblijven, zullen worden 
beschouwd als niet-EU-immigranten. Autochtonen zijn degenen die in België geboren zijn19. 
Wanneer dit relevant is, zal de analyse per groep van geboortelanden, zoals hiervoor bepaald, 
worden verricht. De uit Noord-Amerika afkomstige personen zullen echter uitgesloten worden van 
de analyse, want een groot gedeelte ervan heeft geen band met de Belgische sociale zekerheid en 
wordt dus in onze administratieve statistieken als inactief beschouwd. Dat is met name het geval 
voor de ambtenaren van de internationale instellingen, zoals de NAVO, Shape, enz. Terwijl de 
gegevens van de KSZ in 2014 wezen op 37,8 % werkende uit Noord-Amerika afkomstige 
immigranten, was dat percentage in de gegevens van de EAK 63,7 %. 

Hoewel de groepen van geboortelanden in dit hoofdstuk op dezelfde wijze worden behandeld, 
moet voor ogen worden gehouden dat sommige van die groepen vrij beperkt zijn. Zoals blijkt in 
sectie 3.2., vertegenwoordigden de in de Maghreb en in Sub-Saharaans Afrika geboren personen in 
2014 ruim de helft van de niet-EU-immigranten op arbeidsleeftijd, namelijk ongeveer 211 000 uit 
de Maghreb en 175 000 Afrikanen. De personen uit een kandidaat-lidstaat EU en uit de andere 
Europese landen tekenen voor respectievelijk 12 en 13 % van het totaal, namelijk ongeveer 93 000 
en 99 000 personen. Het resterende kwart omvat de andere groepen van geboortelanden: het 
Nabije en Midden-Oosten (7,5 %, 58 000 personen), Latijns-Amerika (5,8 %, 45 000 personen), 
Oceanië en het Verre Oosten (5,4 %, 42 000 personen), de andere Aziatische landen (5,1 %, 
40 000 personen) en Noord-Amerika (1,8 %, 14 000 personen). 

4.1. Werkgelegenheidsgraad  

Internationaal vergeleken, liet België in 2017 voor de niet-EU-immigranten de laagste 
werkgelegenheidsgraad optekenen, maar ook het derde grootste verschil inzake 
werkgelegenheidsgraad ten opzichte van de autochtonen (na Nederland en Zweden). Die bevinding 
is niet nieuw, want België stond tien jaar geleden al op de tweede plaats (na Polen). De 
werkgelegenheidsgraad van de niet-EU-immigranten is tussen 2008 en 2017 nagenoeg ongewijzigd 
gebleven op een niveau van ongeveer 50 %. 

  

                                                           
19 De keuze voor die definitie impliceert dat de op het grondgebied geboren kinderen van immigranten worden 

beschouwd als autochtonen. Aangezien uit de analyses van de immigranten van de tweede generatie voor België 
minder goede resultaten op de arbeidsmarkt blijken dan voor de in België geboren kinderen van Belgische ouders, 
kan dat tot een neerwaartse vertekening leiden van de indicatoren voor de prestaties van de autochtonen op de 
arbeidsmarkt. 
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Grafiek 16 - Werkgelegenheidsgraad en verschil in werkgelegenheidsgraad van niet-EU-immigranten 

ten opzichte van autochtonen: internationale vergelijking  
(in % van de bevolking van 20 tot 64 jaar, verschil in procentpunt, 2017) 
 

 
 
Bron: Eurostat (EAK). 
 

 

Een van de eerste mogelijke verklaringen is het verschil inzake scholingsniveau tussen de personen 
van buitenlandse origine en de autochtonen. Zoals reeds in het vorige punt aangegeven, laten de 
niet-EU-immigranten op arbeidsleeftijd immers vaker een scholingsniveau van hoogstens lager 
secundair onderwijs optekenen dan de in België geboren personen.  
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Grafiek 17– Verschil in werkgelegenheidsgraad tussen autochtonen en niet-EU-immigranten naar 

scholingsniveau1 : internationale vergelijking2 
(in procentpunt, bevolking van 20 tot 64 jaar 2017) 
 

 
 
Bron: Eurostat (EAK). 
1  De scholingsniveaus worden geclassificeerd aan de hand van de Internationale Standaard onderwijsindeling (ISCED). 

Een laag scholingsniveau stemt overeen met en ISCED-niveau van 0 tot 2, een middengeschoold niveau stemt overeen 
met een ISCED-niveau van 3 tot 4 en een hooggeschoold niveau stemt overeen met een ISCED-niveau 5 of hoger. 

2  Bulgarije, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije werden uitgesloten van de analyse, omdat gegevens betreffende 
het scholingsniveau van de migranten ontbraken. 

 

 

In alle bestudeerde landen, inclusief België, is het verschil inzake werkgelegenheidsgraad tussen 
autochtonen en niet-EU-immigranten evenwel meer uitgesproken voor de hooggeschoolden 
(- 16,7 procentpunt in België en gemiddeld -12 procentpunt in de EU); de uitzondering is Hongarije, 
dat een zeer licht positief verschil van 0,1 procentpunt laat optekenen. De verschillen nemen af 
voor de middengeschoolden (-15,4 procentpunt in België en gemiddeld -7,3 in de EU. De 
immigranten zijn daarentegen niet altijd in het nadeel. In tal van landen (Cyprus, Tsjechië, 
Hongarije, Italië, IJsland, Griekenland, Slovenië, Spanje, Portugal, Luxemburg) zijn ze zelfs vaker aan 
het  werk dan autochtonen. 

Hoewel de verschillen ten opzichte van de autochtonen kleiner zijn, blijft de 
werkgelegenheidsgraad van een laaggeschoolde immigrant beduidend uitkomen onder die van een 
hooggeschoolde. In België waren maar 39,3 % van de buiten de EU geboren personen met een laag 
scholingsniveau in 2017 aan het werk: voor middengeschoolden bedroeg die graad 54,1 % en voor 
hooggeschoolden 67,2 %. 
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Tabel 4 – Verbetering van de werkgelegenheidsgraad als gevolg van het halen van een hoger 

scholingsniveau1, naar groep van geboortelanden2 
(in procentpunt, bevolking van 20 tot 64 jaar, 20163) 
 

 Van laag- 
tot midden-
geschoold 

Van midden- 
tot hoog-
geschoold 

Van laag- 
tot hoog-
geschoold 

Autochtonen 22,2 14,8 37,0 
    
Totaal niet-EU 14,7 10,3 24,9 

Andere Europese landen en kandidaat-lidstaten EU 19,7 3,4 23,1 
Maghreb en Sub-Saharaans Afrika 13,0 16,6 29,6 
Nabije en Midden-Oosten, Verre Oosten, Oceanië, 
Andere Aziatische landen 

5,5 3,6 9,2 

Latijns-Amerika 18,1 7,4 25,5 
 

 
Bron: Eurostat (EAK, microgegevens). 
1  De scholingsniveaus worden geclassificeerd aan de hand van de Internationale standaard onderwijsindeling (ISCED). 

Een laag scholingsniveau stemt overeen met een ISCED-niveau van 0 tot 2, een middengeschoold niveau stemt 
overeen met een ISCED-niveau van 3 tot 4 en een hooggeschoold niveau stemt overeen met een ISCED-nivezau 5 of 
hoger. 

2 De onderzochte landengroepen werden samengesteld om een vergelijking met de gegevens uit de EAK mogelijk te 
maken en om ervoor te zorgen dat die conform de representativiteitsdrempels zijn. Noord-Amerika wordt uitgesloten 
van de analyse, omdat de gegevens niet representatief genoeg zijn. 

3 Teneinde de analyse te kunnen verrichten naar groep van geboortelanden, moet gebruik worden gemaakt van de 
microgegevens, waardoor ze beperkt blijft tot het jaar 2016. Voor het jaar 2017 zijn enkel de verschillen van de 
autochtonen t.o.v. alle niet-EU-immigranten beschikbaar. In de volgorde waarin ze in de tabel voorkomen, zijn dat 
22,1 procentpunt, 14,4 procentpunt en 36,5 procentpunt voor de autochtonen en 14,8 procentpunt, 
13,1 procentpunt en 27,9 procentpunt voor totaal niet-EU-immigranten.  

 

 

Voor alle groepen van geboortelanden zijn de verbeteringen in termen van werkgelegenheidsgraad 
via het behalen van een additioneel diploma echter systematisch kleiner dan wat wordt opgetekend 
voor autochtonen. Het grootste verschil tekent zich af voor de personen afkomstig uit Azië, Oceanië 
en het nabije en Midden-Oosten. Hun werkgelegenheidsgraad vermeerdert maar met 
9,2 procentpunt wanneer hun scholingsgraad overgaat van een laag niveau op een hoog niveau. 
Daarentegen is het verschil het minst uitgesproken voor de personen afkomstig uit Afrika. Die groep 
laat zelfs de grootste verbetering inzake werkgelegenheidsgraad optekenen, die zelfs deze va de 
autochtonen overstijgt wanneer de betrokken een diploma hoger onderwijs heeft ten opzichte van 
die met hooguit een diploma van het secundair onderwijs. 

Aangezien de drie gewesten verschillen inzake populaties en economische omstandigheden, is het 
interessant na te gaan in welke mate de niet-EU-immigranten zich relatief beter integreren 
naargelang van het gewest van de woonplaats. De spreiding op het grondgebied kan de totale 
werkgelegenheidsgraad van de immigranten effectief beïnvloeden.  

In Vlaanderen werd in 2014 de hoogste werkgelegenheidsgraad voor niet-EU-immigranten 
opgetekend (49 %, tegen 40,7 % in Wallonië en 38,6 % in Brussel), en dit voor alle landen van 
herkomst, behalve voor de personen afkomstig uit Oceanië en het Verre Oosten, waarvoor 
Wallonië een hogere graad vertoont. Ook al laat het Vlaams Gewest eveneens de hoogste 
werkgelegenheidsgraad optekenen voor de autochtonen, toch blijkt uit de analyse van de 
verschillen inzake werkgelegenheidsgraad tussen immigranten en autochtonen dat die licht minder 
uitgesproken zijn in Wallonië en Brussel (22 procentpunt) dan in Vlaanderen (25 procentpunt), zij 
het dat de absolute niveaus in de drie gewesten hoog blijven. 
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Grafiek 18 – Verschillen inzake werkgelegenheidsgraad ten opzichte van de autochtonen, naar gewest en 

naar groep van geboortelanden1 
(in procentpunt, bevolking van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
1 Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse omdat werknemers van de internationale instellingen niet 

opgenomen worden in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken. 
 

 

De verschillen in werkgelegenheidsgraad liggen in de buurt van 20 procentpunt voor nagenoeg alle 
landen van herkomst en in elk van de gewesten. De vrij goede resultaten van de uit Oceanië en het 
Verre Oosten afkomstige personen in Wallonië (verschil van 3,3 procentpunt) en van de uit Latijns-
Amerika afkomstige immigranten in Brussel (verschil van 8,6 procentpunt) moeten evenwel 
worden aangestipt. 

De Raad wijst regelmatig op het belang om de geografische mobiliteit te bevorderen, teneinde de 
werkgelegenheidsgraad in elk van de gewesten van het land op te voeren. Uit de gegevens van de 
KSZ blijkt dat de mobiliteit van de werknemers frequenter is bij niet-EU-immigranten dan bij 
autochtonen, en zulks in alle gewesten, hoewel een ruime meerderheid in het gewest van de 
woonplaats werkt (77,6 % van de Brusselse ingezetenen, 85,7 % van de Vlaamse ingezetenen en 
79 % van de Waalse ingezetenen). 
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Tabel 5 – Mobiliteit van de werknemers naar grote groep van geboortelanden en naar gewest 
(in % van het overeenkomstig aantal werknemers van 20 tot 64 jaar voor elk gewest van de woonplaats, 
2014) 
 

TOTAAL NIET-EU 

Gewest van de woonplaats 

Gewest van de werkgever 
Brussel Vlaanderen Wallonië 

Brussel 77.6 12.7 14.5 
Vlaanderen 17.3 85.7 6.5 
Walloniê 5.2 1.6 79.0 

 

 
AUTOCHTONEN 

Gewest van de woonplaats 

Gewest van de werkgever 
Brussel Vlaanderen Wallonië 

Brussel 81.8 9.9 11.8 
Vlaanderen 11.8 88.9 4.4 
Wallonië 6.4 1.3 83.8 

 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
 

 

Zoals de autochtonen, werken de in Brussel verblijvende niet-EU-immigranten ook vaker buiten het 
gewest van de woonplaats dan de inwoners van de twee andere gewesten. In vergelijking met de 
autochtonen, pendelen niet-EU-immigranten meer naar alle gewesten, uitgezonderd de 
Brusselaars die in Wallonië werken.  
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Grafiek 19 – Mobiliteit van de werknemers naar groep van geboortelanden1 en naar gewest 
(in % van het overeenkomstig aantal loontrekkenden die buiten het gewest van hun woonplaats werken, 
personen van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
1 Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse omdat werknemers van de internationale instellingen niet 

opgenomen worden in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken. 
 

 

Wanneer de subgroepen van geboortelanden worden geanalyseerd, komen verschillen in mobiliteit 
tot uiting. In Brussel zijn de uit Latijns-Amerika en de uit de andere Aziatische landen afkomstige 
personen minder mobiel dan de autochtonen en de andere groepen van immigranten. Hoewel de 
immigranten in Vlaanderen gemiddeld mobieler zijn dan de autochtonen, betreft het al met al enkel 
de uit Latijns-Amerika afkomstige personen, die uit Oceanië en het Verre Oosten, alsook die uit de 
Maghreb en uit Sub-Saharaans Afrika. In Wallonië zijn nagenoeg alle immigranten mobieler dan de 
autochtonen, uitgezonderd die uit de kandidaat-lidstaten EU en uit de andere Europese landen. Het 
moet eveneens worden opgemerkt dat de mobiliteit over het geheel genomen meer op Brussel en 
op Vlaanderen gericht is en minder op Wallonië.  

Hoewel in sommige studies (Cadena en Kovak, 2013) de grotere mobiliteit van de immigranten 
wordt bevestigd, lijkt dit nauw gerelateerd zijn aan de geringe werkgelegenheidsgraad van die 
personen, waardoor ze er van zelf toe worden aangezet ook buiten het gewest van hun woonplaats 
werk te gaan zoeken. Zo zijn de minst mobiele groepen van herkomst ook die met de hoogste 
werkgelegenheidsgraad en omgekeerd. Dat is trouwens ook het geval voor autochtonen. Ze zijn 
mobieler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vertonen in dat gewest ook de laagste 
werkgelegenheidsgraad. 
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Naast het scholingsniveau en het gewest van de woonplaats, kan de lagere werkgelegenheidsgraad 
van de uit de niet-EU-landen afkomstige personen worden toegeschreven aan de zwakkere binding 
van vrouwen in die bevolking met de arbeidsmarkt. 

 

Grafiek 20 – Verschil inzake werkgelegenheidsgraad tussen mannen en vrouwen naar groep van 

geboortelanden1 
(in procentpunt, bevolking van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
1 Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse omdat werknemers van de internationale instellingen niet 

opgenomen worden in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken. 
 

 

Uit de analyse van de verschillen in werkgelegenheidsgraad tussen mannen en vrouwen blijkt 
gemiddeld een beduidend meer uitgesproken verschil voor de niet-EU-immigranten dan voor de 
autochtonen. Er worden sterke verschillen opgetekend tussen groepen van geboortelanden. Zo 
laten vrouwen afkomstig uit Latijns-Amerika, Sub-Saharaans Afrika en de andere Aziatische landen 
ten opzichte van hun mannelijke tegenhangers een verschil in werkgelegenheidsgraad optekenen 
dat gelijk is aan of lager dan dat voor autochtonen. Omgekeerd vertonen vrouwelijke immigranten 
uit de Maghreb, de kandidaat-lidstaten EU (voornamelijk Turkije) en het Nabije en Midden-Oosten 
een werkgelegenheidsgraad die zeer ver uitkomt onder die van mannen.  

Dat kan voor sommige groepen van landen van herkomst deels worden verklaard door een hogere 
werkloosheidsgraad, en dus wellicht door meer moeilijkheden om een baan te vinden, maar het 
verschil ten opzichte van mannen kan hoofdzakelijk worden verklaard door de inactiviteitsgraad. 
Een groot gedeelte van die vrouwen neemt gewoonweg niet deel aan de arbeidsmarkt. De culturele 
impact, alsook de geringe arbeidsmarktparticipatie van vrouwen in de landen van herkomst is een 
belangrijke factor. In een studie over de Verenigde Staten hebben Blau et al. (2011) aangetoond 
dat de werkgelegenheidsgraad van geïmmigreerde vrouwen afkomstig uit landen met een hoge 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen beduidend hoger lag dan die van vrouwen uit landen waar 
die participatie gering is. Terwijl het verschil ten opzichte van de autochtonen voor vrouwen uit de 
eerste groep kleiner wordt, blijft het bovendien constant voor de anderen. Hetzelfde type analyse 
vond plaats voor mannen, maar de bevindingen bleken niet gelijkaardig, zodat effectief mag 
worden aangenomen dat die situatie de positie van de vrouw in het gezin in de landen van herkomst 
weerspiegelt. Uit een recente studie van Liebig en Tronstad (2018), waarin de auteurs zich 



   Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

57. 

toespitsen op de situatie van vrouwelijke vluchtelingen in verscheidene OESO-landen, blijkt dat er 
geen duidelijke correlatie is tussen ongelijkheid naar geslacht in het land van herkomst en de 
werkgelegenheidsgraad of de arbeidsmarktparticipatie in het gastland. Die bevinding duidt erop 
dat de ongelijkheid in de landen van herkomst kan worden aangepakt door het 
werkgelegenheids- en scholingsbeleid in het gastland. De verbetering inzake scholing en enige 
basiskennis, alsook het aanleren van de taal zouden het derhalve mogelijk maken de integratie op 
de arbeidsmarkt sterk te bevorderen, wat eveneens een gunstig effect op de kinderen van die 
vrouwen zou kunnen hebben. De auteurs beklemtonen dat het Scandinavisch model, waarbij een 
gestructureerd inschakelingsprogramma wordt aangeboden, lijkt op dit vlak performant te zijn.  

Teneinde de impact van de persoonlijke kenmerken van de immigranten, zoals hun scholingsniveau, 
het gewest van de woonplaats, hun leeftijd of hun geslacht, te meten, werd aan de hand van een 
lineair waarschijnlijkheidsmodel en een Probit model de kans van een immigrant om werk te vinden 
geraamd, terwijl er voor die andere kenmerken werd gecontroleerd.  

De resultaten tonen aan dat een in een niet-EU-land geboren persoon 20 tot 22 % minder kans 
heeft om een baan te vinden dan een in België geboren persoon met dezelfde persoonlijke 
kenmerken. Het grootste verschil wordt opgetekend voor de personen afkomstig uit het Nabije en 
het Midden-Oosten, waarvan de kans om aan het werk te zijn significant kleiner is, namelijk 35 tot 
40 %. Dat de toestroom van die immigranten een relatief recent verschijnsel is, beïnvloedt het 
resultaat. Wanneer gecontroleerd wordt voor het aantal verblijfsjaren, vermindert het verschil ten 
opzichte van de andere groepen van geboortelanden derhalve aanzienlijk. 

De personen afkomstig uit de meeste andere geboortelanden hebben ter zake 15 tot 30 % minder 
kans dan de autochtonen. Hoewel de effecten kleiner zijn dan voor de andere groepen van 
geboortelanden, hebben de personen afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika en de andere Aziatische 
landen aanzienlijk minder kans, respectievelijk ongeveer 13-14 % en 7-8 %, om een baan te vinden 
dan autochtonen. 

Naast het verschil dat zich blijft aftekenen na controle voor de persoonlijke kenmerken van het 
individu, kunnen dezelfde eigenschappen zeer verschillende effecten sorteren op de onderzochte 
populaties. Teneinde de impact van geslacht, leeftijd, scholingsniveau en gewest van de woonplaats 
te kunnen onderzoeken, werden de regressies afzonderlijk geraamd voor autochtonen en voor 
buiten de EU geboren immigranten. Alle resultaten zijn terug te vinden in Bijlage 4. Hier zal enkel 
worden ingegaan op de voornaamste conclusies die eruit kunnen worden getrokken. Voor elk van 
de toegelichte aspecten moet bij de interpretatie van de resultaten rekening worden gehouden 
met het feit dat in de berekeningen wordt gecontroleerd voor de andere kenmerken.  
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Tabel 6 – Effecten van het geboorteland1 op de kans om aan het werk te zijn 
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014, 
op basis van het lineair waarschijnlijkheidsmodel en het Probit model2  met vast tijdseffect) 
 
 Totale bevolking naar grote groep van 

geboortelanden 

Totale bevolking naar groep van 

geboortelanden 
 LPM-FE Probit-FE LPM-FE Probit-FE 

Geboorteland (ref: België)         
Niet-EU-landen -20,4*** (0,2) -22,2*** (0,3)     
Waarvan         

Andere Europese landen     -27,4*** (0,5) -30,5*** (0,7) 
Kandidaat-lidstaten EU2 

    -21,4*** (0,5) -22,7*** (0,7) 
Maghreb     -22,5*** (0,4) -23,8*** (0,5) 
Nabije  en Midden-Oosten     -35,4*** (0,7) -39,7*** (0,9) 
Oceanië en Verre Oosten     -15,7*** (0,9) -18,3*** (1,1) 
Latijns-Amerika     -18,3*** (0,8) -20,1*** (1,0) 
Sub-Saharaans Afrika     -12,8*** (0,4) -13,9*** (0,5) 
Andere Aziatische landen     -6,9*** (0,8) -7,9*** (0,9) 

         
Controlevariabelen Geslacht 

Gewest van de woonplaats 

Leeftijd 

Scholingsniveau 
Aantal waarnemingen  396 816 396 816 396 816 396 816 

 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad-hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1  Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse omdat werknemers van de internationale instellingen niet 

opgenomen worden in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken. 

2    Het Probit model is couranter, maar vergt de analyse van de marginale effecten opdat de coëfficiënten zouden 
kunnen worden geïnterpreteerd. Het lineair waarschijnlijkheidsmodel wordt minder vaak gehanteerd, maar is 
gemakkelijker te onderzoeken. Beide worden geanalyseerd om de robuustheid van de toegelichte resultaten te 
toetsen. 

3 Hoofdzakelijk Turkije. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant bij 90 %, ** significant bij 95 %, *** significant bij 99 %. 
 

 

Uit onze ramingen blijkt dat het vrouw-zijn inzake werkgelegenheidsgraad een groter nadeel 
inhoudt voor de geïmmigreerde bevolking dan voor autochtonen. Vergeleken met mannen, heeft 
een autochtone vrouw 10 tot 11 % minder kans om een baan te hebben. Die kansen worden 
tweemaal zo klein voor geïmmigreerde vrouwen, want hun kansen om aan het werk te zijn liggen 
21 tot 23 % onder die voor mannelijke immigranten. 

De leeftijd van een individu beïnvloedt zijn arbeidsmarktparticipatie en dus ook zijn 
werkgelegenheidsgraad. Terwijl de werkgelegenheidsgraad gemiddeld een positief verloop voor de 
jongere leeftijdscategorieën vertoont, zijn de 50-plussers dan weer minder vaak aan het werk. In 
onze analyse werden de personen van 30 tot 40 jaar als referentiecategorie genomen. Wat de 
autochtonen betreft, tekent zich het bovenvermeld profiel af. De 35-39-jarigen, de 40-44-jarigen 
en de 45-49-jarigen vertonen een significant grotere kans om een baan te hebben. Vervolgens zijn 
de kansen om aan het werk te zijn kleiner voor 50-plussers en zeker voor de 60-64-jarigen die 47 
tot 50 % minder kans hebben aan het werk te zijn dan autochtone personen van 30 tot 34 jaar. Het 
profiel inzake werkgelegenheidsgraad naar leeftijd voor personen van buitenlandse origine is 
enigszins anders. De kansen op werk van buitenlanders van 35 tot 44 jaar verschillen niet significant 
van die van buitenlanders van 30 tot 34 jaar. Daarna nemen de kansen vanaf 45 jaar af, maar in een 
geringer tempo dan voor autochtonen, want voor de categorie van de 60-64-jarigen vermindert de 
kans op werk met 33 tot 37 % ten opzichte van de 30-34-jarigen. 
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De werkgelegenheidsgraad is in Vlaanderen groter dan in de twee andere gewesten, maar het is 
interessant na te gaan of het in een bepaald gewest te wonen hetzelfde effect heeft op de 
werkgelegenheidsgraad van autochtonen als op die van immigranten. Voor de twee 
bevolkingsgroepen doet het wonen in Vlaanderen de kans om een baan te vinden significant 
toenemen ten opzichte van de personen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Het 
voordeel is niettemin geringer voor buiten de EU geboren personen (+6 tot 7 %) dan voor 
autochtonen (+10 tot 13 %). Terwijl de impact in het Waals Gewest voor de autochtonen neutraal 
of licht positief ten opzichte van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, hebben de 
in Wallonië wonende buitenlanders 2 tot 3 % minder kans op een baan dan die in Brussel. 

De resultaten inzake scholingsniveau bevestigen de voorgaande bevindingen: een hoger 
scholingsniveau bereiken komt immigranten minder ten goede dan autochtonen. Ten opzichte van 
laaggeschoolde autochtonen, hebben middengeschoolden 15 % en hooggeschoolden 24 tot 25 % 
meer werkgelegenheidskansen. Voor de buiten de EU geboren geïmmigreerde bevolking bedragen 
die verbeteringen van de kansen op werk 11 tot 12 % voor middengeschoolden en maar 16 tot 17 % 
voor hooggeschoolden. 

Het voordeel van een afzonderlijke raming van de regressies voor autochtonen en voor 
immigranten is dat voor buiten de EU geboren personen andere verklarende variabelen kunnen 
worden toegevoegd die voor autochtonen niet relevant zijn. Het betreft het verwerven van de 
Belgische nationaliteit, het aantal jaren van verblijf in België en de reden voor de immigratie.  

Voor de buiten de buiten de EU geboren populatie betekent het verwerven van de Belgische 
nationaliteit, ceteris paribus, een significant pluspunt voor de werkgelegenheidskansen. De 
werkgelegenheidskansen van twee immigranten met vergelijkbare eigenschappen, maar waarvan 
de ene de Belgische nationaliteit heeft en de andere een buitenlandse nationaliteit, verschillen 13 
tot 14 %. Evenzo heeft het aantal jaren van verblijf op het grondgebied een positieve impact op de 
werkgelegenheid. De relatie is echter niet lineair: de marginale verbetering van een extra jaar 
verblijf wordt steeds minder groot naarmate de in België doorgebrachte tijd toeneemt. Dat moet 
in samenhang worden gezien met de grotere opbouw van menselijk kapitaal tijdens de eerste 
verblijfsjaren (zie sectie 4.2.2.).  
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Grafiek 21 – Verbetering inzake werkgelegenheidskans naar aantal jaren van verblijf 
(in %, raming aan de hand van het lineair  waarschijnlijkheidsmodel en het Probit model1 voor de in België 
verblijvende buiten de EU geboren bevolking van 30 tot 64 jaar 
 

 
 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad-hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1  Het Probit model is couranter maar vergt de analyse van de marginale effecten opdat de coëfficiënten zouden 

kunnen worden geïnterpreteerd. Het lineaire waarschijnlijkheidsmodel wordt minder vaak gehanteerd, maar is 
gemakkelijker te onderzoeken. Beide worden geanalyseerd om de robuustheid van de toegelichte resultaten te 
toetsen. 

 

 

De bovenstaande grafiek illustreert het verschijnsel. Aan de hand van de met het lineair 
waarschijnlijkheidsmodel en het Probit model berekende coëfficiënten, en met toetsing voor de 
andere kenmerken, kunnen de betere kansen inzake werkgelegenheidsgraad van de toename van 
de jaren van verblijf op het grondgebied ten opzichte van een nieuw aangekomen immigrant 
grafisch worden weergegeven. Terwijl de kansen op werk tijdens de eerste jaren van het verblijf in 
België per extra jaar van verblijf gemiddeld met 0,6 tot 0,7 % toenemen, neemt zulks daarna 
derhalve geleidelijk af. Indien een persoon sinds 40 jaar op het grondgebied verblijft, verbetert de 
kans op een baan na een extra jaar verblijf bijvoorbeeld met 0,3 tot 0,4 %.  Hoewel die verbetering 
per jaar gering lijkt, is de gecumuleerde toename van de kans op een baan tussen een nieuwkomer 
en een immigrant die al meer dan 50 jaar op het grondgebied verblijft aanzienlijk, namelijk 22 tot 
26 %. 

De reden voor immigratie20 heeft eveneens een impact op de kans op een baan voor de personen 
van buitenlandse origine. De kansen voor degenen die naar België gekomen zijn in het kader van 
en gezinshereniging of om internationale bescherming of asiel aan te vragen en die soortgelijke 
kenmerken vertonen als de economische migranten zijn significant geringer (-6 tot -7 % voor 
gezinsherenigingen en -3 % voor vluchtelingen). De werkgelegenheidsgraad van personen die 
aanvankelijk wegens studies naar het land zijn gekomen, komt daarentegen niet significant uit 
onder die van migranten die gekomen zijn met het oog op werk. 

                                                           
20  De in de longitudinale databank opgenomen reden voor immigratie is degene die werd opgegeven in de EAK en niet 

de administratieve beweegreden zoals hiervoor toegelicht. 
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Teneinde het resterend gedeelte van het verschil inzake werkgelegenheidsgraad tussen 
niet-EU-immigranten en autochtonen preciezer te meten, na controle voor de persoonlijke 
kenmerken van de individuen, werd een uitsplitsing van het type Oaxaca-Blinder verricht. Aan de 
hand van die uitsplitsing kan worden geraamd welk gedeelte van het verschil verklaard wordt door 
de in de regressie opgenomen variabelen en welk niet.  

 

Tabel 7 – Uitsplitsing van het verschil in werkgelegenheidsgraad tussen autochtonen en niet-EU- 

immigranten aan de hand van het lineair waarschijnlijkheidsmodel 
(personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 

 Coëfficiënten Procenten 

Totale uitsplitsing   
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de autochtonen 75,6***  
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de niet-EU 49,6***  
Verschil  26,0***  

Verklaard gedeelte 6,0*** 23,0 
Onverklaard gedeelte 20,0*** 77,0 
   

Gedetailleerde uitsplitsing van het verklaard gedeelte   
Geslacht 0,2*** 2,8 
Gewest van de woonplaats 2,8*** 47,3 
Leeftijd  -1,0*** -17,4 
Scholingsniveau 4,0*** 67,4 
Jaar  -0,0*** -0,2 

 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad-hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
Toelichting: * significant bij 90 %, ** significant bij 95 %, *** significant bij 99 %. 
 

 

Op basis van onze raming, vertoonden de autochtonen tijdens de periode 2008-2014 gemiddelde 
werkgelegenheidspercentages van 75,6 %, terwijl 49,9 % van de buiten de EU geboren immigranten 
aan het werk was. Het verschil in werkgelegenheidskansen bedroeg dus 26 procentpunt. Van die 
26 procentpunt is 6 procentpunt toe te schrijven aan de in de regressie opgenomen variabelen, 
terwijl 20 procentpunt onverklaard blijft. Met andere woorden, de persoonlijke kenmerken van de 
individuen, zoals hun leeftijd, geslacht, scholingsniveau of het gewest van hun woonplaats, 
verklaren maar 23 % van het verschil in werkgelegenheidskansen tussen autochtonen en 
niet-EU-immigranten. Van die kenmerken verklaart het scholingsniveau het grootste gedeelte, nl. 
67 %, gevolgd door het gewest van de woonplaats (47 %) en vervolgens het geslacht van de persoon 
(3 %). Aangezien de personen van buitenlandse origine vaker mensen op arbeidsleeftijd zijn, speelt 
de variabele ‘leeftijd’ inzake werkgelegenheidsgraad in hun voordeel. Dat verklaart de negatieve 
coëfficiënt. Evenzo hebben de jaren van economische en financiële crisis de 
werkgelegenheidsgraad van de immigranten minder beïnvloed (zie ‘Socio-economische Monitoring 
2015’). 

Wanneer dat type van uitsplitsing wordt gehanteerd, moet voorzichtig worden omgesprongen met 
de interpretatie van de resultaten. Het onverklaarde gedeelte, dat vaak gerelateerd is aan 
discriminatie, omvat in werkelijkheid alle niet waarneembare factoren alsook alle factoren die niet 
in de regressie konden worden opgenomen. In onze regressie wordt bijvoorbeeld geen rekening 
gehouden met de structuur van het gezin (aantal kinderen, burgerlijke staat, enz.) die de beslissing 
om aan de arbeidsmarkt deel te nemen en dus de kans om een baan te hebben kan beïnvloeden. 
Evenzo kunnen discriminatie, maar ook sommige voorkeuren van de individuen zoals de keuze van 
hun studierichting, of culturele verschillen of netwerkeffecten tot de niet-waarneembare factoren 
behoren.  



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid   

62. 

Het verklaarde gedeelte houdt dan weer geen rechtvaardiging van het verschil in. Sommige vormen 
van discriminatie kunnen ook voorkomen in de verklarende variabelen. Ter illustratie kan worden 
verwezen naar het scholingsniveau. Het is mogelijk dat autochtonen en immigranten niet dezelfde 
mogelijkheden krijgen om hogere scholingsniveaus te bereiken. Ook al kan een gedeelte van het 
verschil in werkgelegenheidsgraad worden toegeschreven aan een groter aantal laaggeschoolde 
immigranten, betekent dit niet dat er geen maatregelen moeten worden genomen om hen in staat 
te stellen hogere scholingsniveaus te bereiken. 

 

Grafiek 22 – Uitsplitsing van het verschil in werkgelegenheidsgraad tussen autochtonen en niet-EU-

immigranten aan de hand van het lineair waarschijnlijkheidsmodel naar groep van geboortelanden1 
(in procentpunt, personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 

 
 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad-hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse omdat werknemers van de internationale instellingen niet 

opgenomen worden in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken. 
 

 

De in de uitsplitsing van Oaxaca-Blinder voor alle buiten de EU geboren personen opgenomen 
verklarende factoren hebben niet dezelfde verklarende kracht voor elke onderzochte groep van 
geboortelanden. Het verklarend gedeelte is verhoudingsgewijs gelijk aan het gemiddelde voor de 
personen geboren in de kandidaat-lidstaten EU, in de andere Europese landen en in de landen van 
Sub-Saharaans Afrika. Een groter gedeelte van het verschil in werkgelegenheidsgraad (32 %) tussen 
autochtonen en personen uit de Maghreb is daarentegen toe te schrijven aan persoonlijke 
eigenschappen. Het moet evenwel worden aangestipt dat het verschil in werkgelegenheidsgraad 
voor personen afkomstig uit de Maghreb en de niet-EU-Europeanen bijzonder groot is, namelijk 
respectievelijk 32 en 31 procentpunt 

Nagenoeg 95 % van het verschil inzake werkgelegenheidsgraad blijft daarentegen onverklaard voor 
de personen afkomstig van het Aziatisch continent en 84 % voor de personen uit Latijns-Amerika. 
Dat is voornamelijk het gevolg van het feit dat die personen vaker op arbeidsleeftijd zijn dan alle 
immigranten uit niet-EU-landen. Zo zijn 76 % van de immigranten uit Latijns-Amerika en 74 % van 
de immigranten uit Azië 30 tot 49 jaar oud. Dat percentage bedraagt 68 % voor alle immigranten 
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en 67 % voor de autochtonen. Die variabele werkt dus negatief in het verklaard gedeelte van het 
loonverschil: gelet op hun leeftijdsstructuur, zouden ze een hogere werkgelegenheidsgraad moeten 
laten optekenen dan autochtonen.  

4.2. Voorwaarden inzake toegang tot werk 

De voorgaande bevindingen zetten ons ertoe aan ons te beraden over de belemmeringen waarmee 
niet-EU-immigranten bij het zoeken naar werk worden geconfronteerd. Na de effecten van de 
diverse factoren die hun werkgelegenheidsgraad kunnen beïnvloeden te hebben gemeten, wordt 
in dit deel dieper ingegaan op het probleem van het scholingsniveau en van de erkenning van de 
diploma’s, het voor ons land specifiek menselijk en cultureel kapitaal, het verwerven van de 
nationaliteit en ook de discriminatie. Opdat de analyse zo volledig mogelijk zou zijn, zullen eveneens 
de door de immigranten en de sociale partners opgegeven obstakels worden toegelicht.  

4.2.1. Scholing en erkenning van diploma’s 

Kwesties zoals de  erkenning en de valorisatie van diploma’s zijn gerelateerd aan problemen inzake 
asymmetrische informatie (werkgevers kunnen zich vragen stellen over de inhoud van een in het 
buitenland behaald diploma), de omstandigheden van de kennisoverdracht (onvoldoende 
beheersing van de taal van het gastland kan de valorisatie van de in het land van herkomst 
verworven vaardigheden bemoeilijken), de complexiteit van het certificeringsproces alsook de 
relevantie om die kennis in een andere samenleving toe te passen (recht, gebruiken, enz.). Eerder 
onderzoek toonde ruimschoots aan dat de arbeidsmarkt minder waarde hecht aan de door de 
immigranten buiten het gastland verworven scholing en ervaring (OECD, 2007 en 2014, Nordin, 
2007, Arbeit en Warren, 2013). 

4.2.1.1. Mismatches 

Op de arbeidsmarkt tekenen zich mismatches af tussen het door de werkgever gevraagde 
kwalificatieniveau en het door de werknemer behaalde diploma. Uit de onderstaande tabel blijkt 
dat dit soort mismatches vaker voorkomt bij niet-EU-immigranten, en dit zowel inzake 
overkwalificatie als wat betreft onderkwalificatie. Terwijl 13 % van de Belgen overgekwalificeerd is 
voor de uitgeoefende job, is dat bij niet-EU-immigranten 21 %. Het betreft zowel hooggeschoolden 
die midden- of laaggekwalificeerde banen uitoefenen als middengeschoolden die 
laaggekwalificeerde banen uitoefenen. Hoewel het vaardigheidsniveau van de geïmmigreerde 
werknemers als geheel gemiddeld minder vaak in overeenstemming is met de vereisten dan bij de 
autochtonen, geldt dat niet voor de immigranten met een laag scholingsniveau. De 
laatstgenoemden krijgen vaker banen die overeenstemmen met hun scholingsniveau, aangezien 
46 % ervan een laaggekwalificeerde arbeidsplaats bekleedt, tegen slechts 26 % bij de autochtonen, 
die toegang hebben tot een hogergekwalificeerde job. 
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Tabel 8 - Mismatches tussen het voor de arbeidsplaats vereiste kwalificatieniveau1 en het 

scholingsniveau2 van het individu 
(in %, werkenden van 20 tot 64 jaar, 2016) 
 

TOTAAL NIET-EU 

Scholing 
 
Kwalificatie beroep 

Hoog Midden Laag 
 

Mismatches3 

Hoog 62,4 15,1 5,8  Overgekwalificeerd 21,0 
Midden 27,4 60,5 47,8  Gekwalificeerd 56,6 
Laag 10,2 24,4 46,4  Ondergekwalificeerd 22,4 

 
AUTOCHTONEN 

Scholing 
 
Kwalificatie beroep 

Hoog Midden Laag 
 

Mismatches3 

Hoog 81,7 23,5 12,0  Overgekwalificeerd 12,8 
Midden 17,6 65,2 61,7  Gekwalificeerd 67,2 
Laag 0,7 11,3 26,3  Ondergekwalificeerd 20,0 

       
 

Bron: Eurostat (EAK, microgegevens). 
1 De kwalificatieniveaus worden bepaald op basis van de Internationale standaard beroepenclassificatie (ISCO): de 

laaggekwalificeerde arbeidsplaatsen stemmen overeen met de elementaire beroepen zoals huishoudelijke hulp, 
ongeschoolde arbeiders, enz. (ISCO 9); de middengekwalificeerde beroepen omvatten administratief personeel, 
ambachtslieden, enz. (ISCO 4 tot 8); en de hooggekwalificeerde beroepen bestaan uit directeurs, kaderleden, 
intellectuele en wetenschappelijke beroepen, enz. (ISCO 1 tot 3). 

2 De scholingsniveaus worden bepaald aan de hand van de Internationale standaard onderwijsindeling (ISCED). Een 
laag scholingsniveau stemt overeen met een ISCED-niveau van 0 tot 2, een middengeschoold niveau met een 
ISCED-niveau van 3 tot 4 en een hoge scholing met een ISCED-niveau van 5 of meer. 

3 Een persoon is overgekwalificeerd indien zijn scholingsniveau hoger ligt dan het niveau dat vereist is voor de baan 
die hij uitoefent. Een werknemer is gekwalificeerd indien zijn scholingsniveau gelijk is aan het niveau dat vereist is 
voor de baan die hij uitoefent. Een werknemer is ondergekwalificeerd indien zijn scholingsniveau lager ligt dan het 
niveau dat vereist is voor de baan die hij uitoefent. 

 

 

Op basis van het aandeel van de hooggeschoolde werkenden (diploma hoger onderwijs) die een 
laag- of middengekwalificeerd beroep uitoefenen, bedroeg de overkwalificatiegraad in België in 
2016 voor niet-EU-immigranten van 20 tot 64 jaar 37 %, dat is meer dan het dubbele dan voor 
autochtonen (18 %).  

Er zou kunnen worden verwacht dat de kans op het uitoefenen van een baan met een lager vereist 
kwalificatieniveau mettertijd afneemt. In theorie zouden de immigranten in de beginfase van hun 
inschakeling op de arbeidsmarkt kunnen kiezen voor een baan die minder vaardigheden vergt dan 
waarover ze beschikken, in afwachting dat ze een beter aangepaste arbeidsplaats vinden naarmate 
ze meer vertrouwd raken met de werking van de arbeidsmarkt. De overdraagbaarheid van 
menselijk kapitaal van het ene land naar het andere zou dan ook moeten verbeteren naarmate ze 
langer in het land verblijven. Terwijl het percentage overgekwalificeerde immigranten na een 
verblijf van 5 jaar afneemt, geldt dat echter enkel voor de middengeschoolden, van wie de 
overkwalificatiegraad daalt van 30 tot 24 %. Een nieuwe hooggeschoolde immigrant (sinds 5 jaar of 
minder op het grondgebied), daarentegen, bekleedt in 32 % van de gevallen een midden- of 
laaggekwalificeerde arbeidsplaats. Voor zij die langer dan 5 jaar in België vertoeven, bedraagt dat 
percentage 39 %. 
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Grafiek 23 – Overkwalificatie van de buiten de EU geboren werknemers: internationale vergelijking 
(in % van alle buiten de EU geboren werknemers van 20 tot  64 jaar, 2016) 
 

 
 
Bron: Eurostat (EAK, microgegevens). 
1  Bulgarije, Malta, Roemenië en Slowakije werden uitgesloten van de analyse, omdat de gegevens niet 

representatief genoeg waren. De gegevens voor Hongarije, Polen en Tsjechië moeten omzichtig worden 
geïnterpreteerd, omdat ze in de buurt van de representativiteitsdrempels liggen. 

 

 

Internationaal vergeleken, behoort België tot de landen waarin de overkwalificatie van de 
immigranten het vaakst voorkomt. Het moet echter worden opgemerkt dat hooggeschoolde 
immigranten overal, uitgezonderd in Luxemburg, systematisch vaker overgekwalificeerd zijn voor 
de arbeidsplaats die ze bekleden. Ook in dat opzicht staat ons land bovenaan in de rangschikking. 

De ad-hoc module van de Enquête naar de arbeidskrachten van 2014 reikt in dat opzicht een 
interessant gegeven aan, omdat de respondenten werden gevraagd naar hun perceptie ter zake. 
Een vierde van de respondenten schrijft hun overkwalificatie toe aan een ontoereikende erkenning 
van de in het buitenland behaalde kwalificaties, 19 % aan een onvoldoende kennis van de talen van 
het gastland, terwijl 6 % aan het arbeidsrecht gerelateerde belemmeringen opgeeft en 6 % de 
origine (land, godsdienst of maatschappelijke positie). Het hoogste percentage van de 
overgekwalificeerden (28 %) vermeldt andere hinderpalen. Die antwoorden stroken met de 
economische literatuur, onder meer met Piracha en Vadean (2012), waarin de kwaliteit van de 
scholing, de culturele omgeving en de gesproken taal worden genoemd als factoren die ertoe 
aanzetten een lager gekwalificeerde functie te gaan uitoefenen.  

Dezelfde auteurs vermelden ook de eerdere beroepservaring of antecedenten inzake 
overkwalificatie in het land van herkomst als bepalende factoren voor de kans op een ‘mismatch’ 
in het gastland. Zo zouden werknemers die een job onder hun scholingsniveau hebben uitgeoefend, 
aan de nieuwe werkgever een negatief signaal afgeven m.b.t. hun capaciteiten of motivering. 

Overkwalificatie voor een functie kan een verlies aan vaardigheden met zich brengen, omdat de 
mogelijkheden van de betrokkenen niet ten volle worden benut. De beoordeling en de erkenning 
van de kwalificaties van de buitenlanders zijn de facto essentiële instrumenten om de transparantie 
van de vaardigheden van de immigranten te vergroten. Ze spelen een voorname rol bij het 
wegnemen van de onzekerheid van de werkgevers, die een van de belangrijkste oorzaken van 
overkwalificatie is (OECD, 2018). 
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4.2.1.2. Erkenning van de diploma’s 

In België volgen de drie taalgemeenschappen elk hun eigen procedure voor de erkenning van 
buitenlandse diploma’s. Ze gaan na of het diploma gelijkwaardig is met een ermee 
overeenstemmend diploma van het Belgische onderwijs. Die gelijkwaardigheid van diploma’s is 
noodzakelijk om gereglementeerde beroepen21 uit te oefenen en indien de werkgever onder de 
overheid ressorteert. Voor niet-gereglementeerde beroepen staat het particuliere werkgevers vrij 
personeel in dienst te nemen op basis van het buitenlands diploma zonder te beslissen over de 
gelijkwaardigheid, maar ze kunnen wel een gelijkwaardig diploma vragen. 

De gelijkwaardigheid van het diploma secundair onderwijs is noodzakelijk indien de in het 
buitenland opgeleide persoon hogere studies wil volgen of zijn middelbare studie in België wenst 
af te maken, of als hij wenst te werken en de op basis van het studieniveau bepaalde wettelijke 
weddeschalen genieten, zich als zelfstandige wil vestigen of een beroepsopleiding wil volgen. Voor 
de diploma’s van het hoger onderwijs kan de gelijkschakeling van het diploma worden aangevraagd 
aan de bevoegde dienst van de gemeenschappen22.  

 

Tabel 9 – Samenvatting van de gelijkschakelingsprocedures 
 

 Franse Gemeenschap Vlaamse Gemeenschap 
 Secundair Hoger Erkenning 

niveau 
Specifieke 
erkenning 

Duur 1-3 maanden 4 maanden + 40 dagen 2 maanden 4 maanden 
Kosten van de procedure € 150-€ 200 € 150-€ 200 € 90 € 1801 
Aantal positieve 
beslissingen2 

n.b. 1 151 (in 2017) 1 037 (in 
2016) 

799 (in 2016) 

 

 
Bronnen: Fédération Wallonie-Bruxelles, NARIC Vlaanderen. 
1  € 300 voor een doctoraat.  
2  Rekening houdend met vertragingen betreft een gedeelte de in hetzelfde jaar verrichte aanvragen, terwijl andere 

beslissingen betrekking hebben op aanvragen die eventueel het vorig jaar werden ingediend. 
 

 

Een niveau-erkenning (diploma secundair onderwijs, Bachelor, Master, Doctor) of een specifieke 
erkenning (voor een specifiek lespakket) kunnen worden aangevraagd. 

Op basis van de bij de Service Equivalences van de Fédération Wallonie-Bruxelles23 ingewonnen 
informatie, duurt het onderzoek van een verzoek tot gelijkschakeling van een diploma hoger 
onderwijs in principe maximaal 4 maanden en zijn 40 dagen nodig voor de beslissing. Voor de 
personen die niet in de EU gestudeerd hebben, kost de procedure € 150 tot € 200 naar gelang van 
het land van herkomst24. Dat is ongerekend de tijd die nodig is voor het aanleggen van het volledige 
dossier en de kosten, zoals die van het voor eensluidend verklaren van de kopieën (beëdigde 
vertaler). Voor de aanvragen betreffende het secundair onderwijs duurt de officiële procedure in 
principe 4 tot 12 weken en variëren de kosten van € 150 tot € 200 (minder indien het secundair 
onderwijs nog niet afgemaakt is). In 2017 werden in de Fédération Wallonie-Bruxelles 
3 470 verzoeken om geschreven informatie betreffende het indienen van een dossier tot 

                                                           
21 Dokter, tandarts, dierenarts, apotheker, advocaat, architect, verpleger, psycholoog, enz. 
22 De instellingen voor hoger onderwijs zijn bevoegd om te bepalen welke studieprogramma’s toegankelijk zijn voor 

iemand met een diploma hoger onderwijs (op enkele uitzonderingen na zoals de aggregatie hoger secundair 
onderwijs). In Vlaanderen kan, voor het voortzetten van de studie, rechtstreeks contact worden gelegd met de 
instelling voor secundair of hoger onderwijs. 

23 Het NARIC verschaft informatie met betrekking tot de procedures, maar beheert de aanvragen niet. 
24 De kosten belopen € 150 voor de landen die officiële ontwikkelingshulp van het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC 

– Development Assistance Committee) van de OESO ontvangen.  
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gelijkschakeling van een diploma hoger onderwijs ontvangen. In hetzelfde jaar werden 
1 151 beslissingen tot gelijkschakeling genomen (waaronder 90 door vluchtelingen ingediende 
verzoeken): 753 ervan werden onderzocht door de Equivalentiecommissie (geen enkele weigering 
van gelijkwaardigheid), en 398 beslissingen werden genomen zonder onderzoek door de 
Equivalentiecommissie (bv. ‘EER-Bolognadiploma’s’).  

In Vlaanderen is het NARIC (National Academic Recognition Information Centre) belast met de 
gelijkschakeling van de diploma’s secundair onderwijs en hoger onderwijs. De procedure duurt 60 
tot 120 dagen en kost € 90 tot € 180 (de kosten kunnen oplopen tot € 300 voor de specifieke 
erkenning van een doctoraat). Volgens het jaarverslag 2016 van het NARIC, werden 
3 755 aanvragen tot gelijkschakeling ingediend voor secundair en hoger onderwijs (in stijgende lijn 
sinds 2014). Datzelfde jaar werden 2 344 beslissingen tot gelijkschakeling genomen: de beslissing 
was positief in 78 % van de gevallen, negatief in 5 % van de gevallen, terwijl in 17 % van de dossiers 
een andere beslissing werd genomen dan aanvankelijk verwacht (bv. gelijkschakeling onder het 
gevraagde niveau). Van de positieve beslissingen hadden er 56 % betrekking op een diploma van 
het secundair onderwijs, tegen 44 % voor het hoger onderwijs. In 2016 waren de drie 
niet-EU-landen met de meeste aanvragen voor de gelijkschakeling van een diploma secundair 
onderwijs Syrië, Marokko en Irak. Wat de gelijkschakeling van diploma’s hoger onderwijs betreft, 
kwamen de meeste aanvragen uit de volgende drie landen: Syrië, Irak en Rusland. 

In de Duitstalige Gemeenschap hangt de duur van de procedure bij het overeenkomstige NARIC af 
van het verzoek tot gelijkschakeling (secundair of hoger onderwijs, algemeen of volledig m.b.t. de 
inhoud van het diploma). De gelijkschakelingsprocedures zijn er gratis. 

Aan de hand van de ad-hocmodule van 2008 van de Belgische enquête naar de arbeidskrachten 
met betrekking tot de immigranten, werd door Statbel bepaald dat 83,7 % van de immigranten van 
15 jaar en ouder niet had aangegeven met welk scholingsniveau in België hun hoogst behaalde 
diploma overeenstemde (een derde deed dat niet omdat ze hun hoogste diploma in België hadden 
behaald), terwijl 11 % een gelijkschakeling had aangevraagd en die had verkregen; aan de 
resterende 5,3 % werd de gelijkschakeling geweigerd of was nog geen antwoord gegeven. In de 
versie 2014 van de ad-hocmodule werd de vraag niet meer gesteld, zodat de percentages niet 
konden worden bijgewerkt. 

Op basis van recentere administratieve gegevens blijkt dat er in 2016 voor 43 % van de niet-
werkende werkzoekenden in Brussel geen gelijkschakeling van de in het buitenland gevolgde 
studies was (zie Hoofdstuk 5). 

Voor de vluchtelingen die vaak niet in staat zijn hun kwalificaties te bewijzen, kan de erkenning 
bijzonder moeilijk blijken. Van de 54 in het kader van en studie van Caritas International (2014) 
bevraagde vluchtelingen hadden er 37 een diploma secundair onderwijs of hoger onderwijs 
behaald, maar hadden er maar 9 om gelijkschakeling verzocht. Als redenen werden in de eerste 
plaats aangevoerd de kosten van het verzoek, alsook de lange wachttijd om een antwoord te krijgen 
en, ten slotte, het feit dat de betrokkene niet beschikt over het originele diploma en, gezien de 
geopolitieke instabiliteit in het land van herkomst, niet in staat is een kopie ervan te verkrijgen. Er 
moet worden opgemerkt dat vluchtelingen en degenen met het statuut van internationale 
bescherming in de drie gewesten vrijgesteld zijn van de procedurekosten. De andere eraan 
verbonden kosten, met name voor de vertaling en de legalisatie van de diploma’s, komen echter 
wel voor hun rekening. Voor vluchtelingen, die vaak niet in staat zijn hun kwalificaties aan te tonen, 
kan de erkenning bijzonder moeilijk zijn. Om die moeilijkheden uit de weg te ruimen, werden 
sommige internationale initiatieven opgezet (zie Hoofdstuk 5).  
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4.2.1.3. Erkenning van de verworven vaardigheden 

De diensten die met de erkenning van de vaardigheden zijn belaste, beogen de beroepskennis en 
de knowhow die buiten de (Belgische of buitenlandse) klassieke studierichtingen werd verworven 
officieel te erkennen. Om een ervaringsbewijs te verkrijgen dat geldt als officieel bewijs van de 
vakbekwaamheden, moet de kandidaat (werkzoekende of werknemer) in een erkend testcentrum 
een proef afleggen om vaardigheden te bewijzen. Het betreft een beroepssimulatie die wordt 
beoordeeld door beroepsbeoefenaars. Die regeling houdt dus een kans in voor immigranten die 
niet het vereiste diploma hebben om sommige beroepen uit te oefenen en nochtans de 
vaardigheden ervoor hebben. Bovendien kan die erkenning van de verworven ‘ervaring’ de 
maatregelen inzake integratie helpen sturen, om ervoor te zorgen dat de aangeboden opleiding en 
de verstrekte hulp gebaseerd zijn op de competenties waarover de immigranten beschikken (OECD, 
2018). 

Door de drie Franstalige regeringen werd een instrument tot validering van de 
beroepsvaardigheden opgezet. De sociale partners, de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling 
en de actoren in het onderwijs en de beroepsopleiding zijn erbij betrokken. Gedurende de periode 
2015-2018 (eerste vier maanden) werden in de erkende valideringscentra in Wallonië en Brussel 
7 883 competentiebewijzen uitgereikt (alle personen van welke origine ook samen), wat 
overeenkomt met een slaagpercentage van ongeveer 75 % bij de examens. Sinds werd gestart met 
die procedures (13 jaar geleden), werden 17 243 tests succesvol afgelegd. De valideringsprocedure 
geldt voor een veertigtal beroepen in bedrijfstakken zoals de diensten aan personen, de 
bouwnijverheid, de logistiek of de overheid. Nagenoeg 55 % van de kandidaten is werkzoekend 
(tegen 35 % werknemers). 

Er is een soortgelijke regeling in Vlaanderen: specifieke certificaten (‘ervaringsbewijzen’) werden 
ingesteld op basis van tests in erkende testcentra. In 2017 (laatste volledig jaar waarvoor gegevens 
beschikbaar zijn) werden 426 bewijzen afgegeven voor 15 beroepen, de meeste voor 
vrachtwagenchauffeurs, administratieve of commerciële bedienden of begeleiders in de 
buitenschoolse opvang. De lijst van beroepen varieert van het ene jaar tot het andere naargelang 
het aantal fungerende testcentra. Zo was in 2014 de erkenning mogelijk voor 52 beroepen. Tussen 
2006 en 2017 werden in totaal maar 8 009 bewijzen afgegeven. Het aantal is de laatste jaren sterk 
afgenomen, als gevolg van een geringere promotie i.v.m. de regeling en het dalend aantal beroepen 
waarvoor in die centra tests worden afgenomen. Dit is gerelateerd aan het beperktere aantal 
centra, wat deels veroorzaakt wordt door logge administratie van het Europees Sociaal Fonds (ESF), 
maar ook door het onzekere aantal kandidaten25 en het feit men in sommige branches niet op de 
hoogte is van het effect van die bewijzen. Er tekent zich de laatste jaren evenwel een stijging van 
de valideringen voor sommige beroepen af, als gevolg van verplichte attesten (bv. buitenschoolse 
opvang). Vanaf 1 januari 2019 zullen ervaringsbewijzen een integrerend deel uitmaken van de 
werking van de VDAB. Daarmee wordt beoogd ze snel in overeenstemming te brengen met de 
kwalificatiestructuur van de Vlaamse Gemeenschap, in het kader van een geïntegreerd beleid: 
Erkenning van verworven competenties (EVC) en kwaliteitscontrole via een Gemeenschappelijk 
kwaliteitskader (GKK). 

De erkenning van de diploma’s en van de vereiste vaardigheden is een van de aandachtspunten van 
de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling die informatievergaderingen ter zake beleggen 
(Actiris) of kandidaat-werkzoekenden screenen (VDAB).  

4.2.1.4. Initiële opleiding 

Het werd onder meer aangestipt dat de kansen van immigranten met hetzelfde diploma om aan 
een baan te raken, uitkomen onder het gemiddelde. Die ongelijke kansen tekenen zich al af op 

                                                           
25 Daarom worden die tests in Wallonië afgenomen in centra die ook opleidingen voor het betrokken beroep aanbieden. 
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school: uit de PISA-enquêtes van de OESO blijkt dat de resultaten van de leerlingen aanzienlijk 
verschillen naargelang ze al dan niet een immigratieachtergrond hebben, en dat zowel in de 
Vlaamse Gemeenschap als in de Franse Gemeenschap (Danhier en Jacobs, 2017).  

 

Grafiek 24 – PISA-score voor wetenschappen 
(2015) 
 

 
 
Bron: OESO. 
 

 

In België scoorden de geïmmigreerde leerlingen van de eerste generatie (volgens de definitie van 
de OESO, in het buitenland geboren leerlingen van wie de ouders zelf in het buitenland geboren 
zijn) in 2015 69 punten minder dan de groep niet-immigranten (leerlingen van wie minstens een 
van de ouders in België geboren is, volgens de definitie van de OESO), tegen 53 punten voor de 
OESO als geheel. Het verschil in score is het meest uitgesproken in Vlaanderen (83 punten), gevolgd 
door de Franse gemeenschap (53 punten) en de Duitstalige Gemeenschap (19 punten). Die 
belangrijke verschillen in resultaten komen ook tot uiting voor de andere getoetste materies. Een 
duidelijker indicator is het aantal leerlingen die op 15-jarige leeftijd nog niet het minimale 
competentieniveau halen om ten volle aan de moderne samenleving en aan democratische 
discussies over wetenschappelijke en technologische aangelegenheden deel te nemen: gemiddeld 
in België geldt dat voor 37 % van de immigranten, tegen 15 % van de ‘niet-geïmmigreerde’ 
leerlingen. 

De sociaaleconomische herkomst26 blijft echter de voornaamste verklarende factor van de aan het 
migratiestatuur van de leerlingen toe te schrijven verschillen tussen de leerlingen. Wanneer de 
migratieachtergrond in de gemeenschappen in België een effect heeft, is dit vooral toe te schrijven 
aan de ongunstiger sociaaleconomische origine van de jongeren afkomstig uit de immigratie. Het 
effect van die immigratieachtergrond verdwijnt echter niet wanneer die factor alsook de thuis 
gesproken taal in aanmerking worden genomen. 

Dit betekent dat personen die op jeugdige leeftijd naar België geëmigreerd zijn, niet dezelfde 
kansen hebben gekregen als de anderen, terwijl ze al op jonge leeftijd onderwijs in België hebben 
gevolgd en de taal van het land hebben aangeleerd. Dat kan tot uiting komen in een chaotisch 

                                                           
26  Een index van het economisch, sociaal en cultureel statuut wordt verstrekt met de PISA-databank. De van drie 

variabelen afkomstige informatie wordt erin gesynthetiseerd: het beroep van de ouders, het hoogste scholingsniveau 
van de ouders en de huishoudelijke bezittingen (bv. boeken). 
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schoolparcours, schoolafhaken, geringere kansen om een hogere studie te volgen en een precaire 
situatie op de arbeidsmarkt. 

4.2.1.5. Deelname aan levenslang leren 

De initiële opleiding is een sleutel om werk te vinden. Uit de statistieken van de EAK is gebleken dat 
42 % van de immigrantenbevolking in 2016 geen diploma hoger secundair onderwijs had behaald. 
Levenslang leren biedt een tweede kans aan wie zijn initiële opleiding wil voortzetten, maar ook 
aan wie nieuwe kennis wil verwerven om zich om te scholen, vooruitgang te boeken in de 
onderneming of beter in te spelen op de behoeften van de arbeidsmarkt. 

 

Grafiek 25 – Deelname aan levenslang leren naar arbeidsmarktpositie en grote groep van 

geboortelanden 
(in % van de overeenkomstige totale bevolking, volwassenen1 van 25 tot 64 die tijdens de 4 weken 
voorafgaand aan de enquête een opleiding hebben gevolg, 2016) 
 

 
 
Bron: Eurostat (EAK, microgegevens). 
1 Met uitzondering van studenten en jongeren met en leercontract.  
 

 

De deelname aan permanente opleiding, zoals die wordt gemeten in de EAK, waarbij studenten en 
jongeren met een leercontract buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt 4,6 %: dit is het 
aandeel van de volwassenen (van 25 tot 64 jaar) die tijdens de vier weken vóór de enquête in 2016 
een opleiding hebben gevolgd. Dat percentage is hoger bij de autochtonen dan bij 
niet-EU-immigranten, maar enkel voor de werkenden (5,5 tegen 3,5 %). De graad van participatie 
aan opleiding is immers hoger voor de groep van de werkloze immigranten (6,2 tegen 3,6 % %) of 
de inactieven (4,3 % tegen 1,9 %). Aangezien de indicator alle opleidingstypes omvat, kan dat toe 
te schrijven zijn aan sommige verplichte opleidingen, met name taalopleidingen, in het kader van 
een inburgeringstraject. 

4.2.2. Menselijk kapitaal en cultureel kapitaal 

Volgens de theorie van het menselijk kapitaal, die initieel werd uitgewerkt door Becker (1964) en 
Mincer (1958), gebeurt de selectie op de arbeidsmarkt aan de hand van de door het individu 
verworven vaardigheden. Door te investeren in opleiding en scholing, of door het verwerven van 
beroepservaring, krijgen de individuen extra competenties en dus een groter menselijk kapitaal. 
Hoe productiever de persoon, hoe meer de werkgever hem in dienst zal willen nemen of hem een 
hoger loon aanbieden.  
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Naast het scholingsniveau, dat in het vorige punt aan de orde kwam, maken andere vaardigheden, 
die specifiek zijn aan het gastland, deel uit van dat menselijk kapitaal en zijn dan ook noodzakelijk 
om de kansen op inschakeling op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het aanleren van talen maakt 
daar deel van uit. Taal is trouwens, zoals later in sectie 4.2.5 zal worden aangestipt, volgens de 
immigranten een van de voornaamste hinderpalen voor de toegang tot werkgelegenheid en ook in 
tal van landen een van de voornaamste beleidspunten inzake integratie (zie Hoofdstuk 5). 

Volgens de databank van de EAK lijkt er echter geen rechtstreeks verband te bestaan tussen de 
kennis van een van de landstalen en de werkgelegenheidsgraad van niet-EU-immigranten. De grote 
verschillen die bij de landen waarmee wordt vergeleken worden opgetekend inzake het aantal 
immigranten met een zeer goede kennis van een van de landstalen bieden geen verklaring voor de 
verschillen inzake werkgelegenheidsgraad tussen de landen. Estland en Portugal laten bijvoorbeeld 
dezelfde werkgelegenheidsgraad voor hun geïmmigreerde bevolking optekenen, namelijk 67,9 %, 
en toch hebben 89 % van de in Portugal verblijvende immigranten een zeer goede kennis van de 
taal, terwijl dat in Estland maar 20 % is. Ook vertonen twee landen met nagenoeg hetzelfde 
percentage personen die een van de landstalen spreken, Slowakije en Bulgarije (respectievelijk 
73 % en 71 %), werkgelegenheidspercentages die meer dan 10 procentpunt verschillen (71,9 % in 
Slowakije en 61,1 % in Bulgarije).  

 

Grafiek 26 – Aandeel van de personen met een zeer goede kennis van een van de landstalen: 

internationale vergelijking1 
(in % van de overeenkomstige buiten de EU geboren geïmmigreerde bevolking van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: Eurostat (EAK ad-hoc modules 2014, microgegevens). 
1  Duitsland, Denemarken, Ierland, IJsland en Nederland worden niet in aanmerking genomen in de analyse, omdat 

de microgegevens niet beschikbaar zijn. Roemenië en Slowakije worden uitgesloten van de analyse omdat de 
gegevens niet representatief genoeg zijn. De resultaten van Malta en Bulgarije moeten omzichtig worden 
geïnterpreteerd omdat ze in de buurt liggen van de minimale representativiteitsdrempels. 

 

 

In de overgrote meerderheid van de onderzochte landen zijn er echter proportioneel meer 
werkende immigranten met een zeer goede kennis van minstens een van de landstalen. 
Uitzonderingen zijn Malta, Hongarije, Polen, Cyprus en Kroatië. In België beheerst 54 % van de 
buiten de EU geboren bevolking op arbeidsleeftijd minstens een van de landstalen. Dat percentage 
loopt op tot 64 % wanneer de betrokkenen aan het werk zijn. Hoewel taalvaardigheden wellicht 
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sneller de deur naar werk openen, bieden ze derhalve op zich geen verklaring voor de geringere 
werkgelegenheidsgraad van personen van buitenlandse origine. 

De aan de werkinhoud gerelateerde vaardigheden alleen werken een betere integratie niet in de 
hand. Ook de kennis van de werking van de arbeidsmarkt is van essentieel belang. De 
sollicitatieprocedure verschilt bijvoorbeeld van land tot land. Als algemene regel geldt: hoe groter 
de structurele en culturele verschillen, hoe moeilijker het voor immigranten wordt om zich aan te 
passen aan hun nieuwe samenleving en om een goede positie op de arbeidsmarkt te verwerven 
(Vandermeerschen et al., 2017).  

Een ander moeilijk over te dragen aspect van het menselijk kapitaal is het maatschappelijk kapitaal 
of, met andere woorden, het sociaal netwerk van een individu dat hij kan inschakelen om aan 
sommige situaties het hoofd te bieden. Dat maatschappelijk kapitaal speelt een belangrijke rol op 
de arbeidsmarkt. De resultaten van het onderzoek ter zake zijn echter niet eensluidend. De 
concentratie van immigranten in sommige steden na hun aankomst in het land komen hen niet 
altijd ten goede. Die ‘enclaves’ bieden bijvoorbeeld maar beperkte 
werkgelegenheidsmogelijkheden tegen lage lonen en kunnen eveneens de mogelijkheden om werk 
te zoeken buiten de ‘enclave’ beperken (Drinkwater, 2017). In het algemeen is de positieve of 
negatieve impact van het maatschappelijk kapitaal afhankelijk van de wijze waarop de contacten 
zelf ingeschakeld zijn op de arbeidsmarkt en eveneens van het type werk waartoe de betrokkenen 
toegang kunnen hebben (Kalter en Kogan, 2014). Het gaat dus niet enkel over het aantal personen 
die deel uitmaken van het netwerk, maar vooral over de ‘kwaliteit’ van die personen. 

In 2015 illustreerde de Vlaamse Migratie en Integratiemonitor de sociale contacten van de 
immigranten via de enquête naar de Sociaal-Culturele verschuivingen in Vlaanderen (SCV-survey). 
In die enquête wordt een representatief staal van de Nederlandstalige bevolking van het Vlaamse 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elk jaar bevraagd i.v.m. politieke en maatschappelijke 
thema’s (ongeveer 1 500 personen per jaar). De bundeling van de drie edities (2012, 2013, 2014) 
maakt het mogelijk een onderscheid te maken tussen de personen van Belgische origine (ongeveer 
4 000), de personen afkomstig uit een EU-land (ongeveer 350) en de personen uit derde landen 
(ongeveer 250).  Uit de resultaten blijkt dat de personen van niet-EU-herkomst minder sociale 
contacten hebben (met hun buren of hun familie) maar meer met hun vrienden. De personen van 
niet-EU-herkomst zijn gemiddeld ook minder tevreden over hun contacten, hoewel de ratio’s zeer 
dicht bij elkaar in de buurt liggen.  

 

Tabel 10 – Kwaliteit van de sociale contacten naar nationaliteit 
(aandeel van de personen dat het (helemaal) eens is met de stellingen, tenzij anders vermeld, Vlaamse 
Gemeenschap, 2012-2014) 
 

 BE EU Niet-EU 

Er zijn mensen met wie ik goed kan praten 96 94 90 
Ik voel me van andere mensen geïsoleerd 6 8 10 
Er zijn mensen bij wie ik terecht kan 95 91 92 
Er zijn mensen die me echt begrijpen 92 89 88 
Ik maak deel uit van een groep vrienden 77 74 67 
Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig 20 20 23 
    
Samengestelde index1  4,2 4,2 4,0 

 

 
Bron: Vlaamse migratie en integratiemonitor (2015) op basis van de SCV-survey 2012-2014. 
1 Op basis van de 6 stellingen, schaal van 1 tot 5, hoe hoger hoe positiever. 
 

 

De personen van niet-Europese herkomst zijn ook minder vaak actieve leden van verenigingen. Zo 
zijn 35 % actief lid van minstens een vereniging, ten opzichte van 50 % bij personen afkomstig uit 
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de EU en 52 % van de Belgen. Ze nemen eveneens minder deel aan culturele activiteiten. 33 % van 
hen woonden in de loop van het jaar minstens 3 verschillende culturele activiteiten bij (een concert, 
operabezoek, toneelvoorstelling, bibliotheekbezoek, bioscoop) terwijl dat bij Belgen 42 % bedraagt 
en voor uit de EU afkomstige personen 44 %. 

 

Grafiek 27 – Werkgelegenheidsgraad naar verblijfsduur en naar groep van geboortelanden1 
(in % van de overeenkomstige bevolking van 20 tot 64 jaar, gemiddelde over de periode 2008-2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
1  Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse omdat werknemers van de internationale instellingen niet 

opgenomen worden in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken. 
 

 

Het tekort aan menselijk en cultureel kapitaal eigen aan het gastland kan geleidelijk, in functie van 
het aantal jaren van verblijf in het land, afnemen, wat bijdraagt aan het vergroten van de kansen 
tot inschakeling op de arbeidsmarkt. Zo verminderen de verschillen inzake menselijk kapitaal 
mettertijd doorgaans, omdat de immigranten de taal leren, inzicht krijgen in de werking van de 
arbeidsmarkt, een opleiding gevolgd hebben in het land of over lokale beroepservaring beschikken. 
Ook het opbouwen van een sociaal netwerk en het vertrouwd worden met de zeden en gewoonten 
van het gastland kosten wat tijd.  

De werkgelegenheidsgraad stijgt doorgaans mettertijd. Dat verschijnsel tekent zich af voor alle 
groepen van geboortelanden, maar enkel de groepen Oceanië en Verre oosten en andere Aziatische 
landen komen na 10 jaar verblijf in het land nagenoeg in de buurt van de werkgelegenheidsgraad 
van de Belgen. 

4.2.3. Verwerven van de nationaliteit 

Uit de statistieken van Statbel blijkt dat ongeveer 37 400 personen in 2017 de Belgische 
nationaliteit hebben verkregen. Dat is 17 % meer dan in 2016. Hoewel de laatste 4 jaar een toename 
werd opgetekend, blijkt uit de analyse over een langere periode geen duidelijke tendens. Tijdens 
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de periode 2008-2017 verkregen per jaar gemiddeld 32 000 personen de Belgische nationaliteit. 
Het verloop is nagenoeg hetzelfde, wanneer wordt gekeken naar de ratio tussen het aantal 
personen die de Belgische nationaliteit hebben verworven en de totale buitenlandse bevolking, 
zodat het verloop van de absolute cijfers m.b.t. het verkrijgen van de nationaliteit geen afspiegeling 
is van een verandering van de buitenlandse bevolking tijdens die periode. 

 

Grafiek 28 – Verloop van het aantal Belg geworden vreemdelingen 
(in duizenden personen, tenzij anders vermeld) 
 

 
 
Bron: Statbel. 
 

 

Een overgrote meerderheid van de personen die de Belgische nationaliteit verkrijgen, hadden 
voordien de nationaliteit van een niet-EU-land (74 % in 2016, namelijk ongeveer 23 600 personen). 
Dat is een veel groter aantal dan hun aandeel in de buitenlandse bevolking. Zoals werd aangestipt 
in Hoofdstuk 2, zijn de meeste immigranten wel afkomstig uit EU-landen. Dat verschijnsel is wellicht 
toe te schrijven aan de grotere moeilijkheden die ingezetenen van derde landen ondervinden, 
wanneer ze de Belgische nationaliteit niet hebben, in tegenstelling tot de personen met de 
nationaliteit van een Europees land die de voordelen gerelateerd aan de EU-herkomst genieten. 
Wat betreft de arbeidsmarkt, moet met name worden gewezen op het gebrek aan toegang tot een 
baan bij de overheid, wanneer de persoon niet de nationaliteit van een EU-lidstaat heeft (zie ook 
sectie 4.3.1). 
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Grafiek 29 – Verwerving van de nationaliteit: internationale vergelijking 
(in % van de buitenlandse bevolking, 2016) 
 

 
 
Bron: OESO. 
 

 

In vergelijking met de andere bestudeerde landen, liet België inzake nationaliteitsverwerving in 
2016 een graad van 2,4 % optekenen, een percentage dat relatief dicht aanleunt bij het gemiddelde 
van de onderzochte landen. De meest open landen ter zake zijn Zweden en Portugal; respectievelijk 
7,7 % en 6,7 % van hun buitenlandse bevolking verkrijgen de nationaliteit van het land. Onderaan 
de rangschikking staan Slowakije, Oostenrijk, Letland en Estland met percentages tussen 0,6 en 
0,8 %. 
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Grafiek 30 – Werkgelegenheidsgraad naar nationaliteit en naar groep van geboortelanden 
(in % van de overeenkomstige buiten de EU geboren bevolking van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
 

 

Aan de hand van de databank van de EAK kunnen we de werkgelegenheidsgraad van de buiten de 
EU geboren personen te weten komen volgens hun nationaliteit. Terwijl degenen met de 
nationaliteit van een niet-EU-land een werkgelegenheidsgraad van 32,3 % laten optekenen, 
bedraagt die graad 44,8 % voor degenen met de nationaliteit van een EU-lidstaat en 52 % voor 
degenen met de Belgische nationaliteit. Ondanks die verbetering als gevolg van het verkrijgen van 
de nationaliteit, wordt de werkgelegenheidsgraad van de autochtonen, nl. 69,2 %, niet gehaald. 
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Kader 2: Wetboek van de Belgische nationaliteit 

Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit werd opgesteld in 1984 en trad in werking in 1985. 
De analyse van de veranderingen van nationaliteit vertoont twee pieken: één in 1992 en een 
andere in 2000 en 2001. 

 

Aantal buitenlanders die de Belgische nationaliteit verwierven 
(in personen) 
 

 
 
Bron: Statbel. 
 

 

In 1991 werd het Wetboek hervormd en stelde het kinderen van ouders die zelf in België geboren 
zijn, in staat de Belgische nationaliteit te verwerven. Daarna bereikte het aantal veranderingen 
van nationaliteit een hoogtepunt van 46 368 in 1992, terwijl het gemiddelde vóór die datum 
ongeveer 8 500 beliep (gemiddelde 1988-1991). 

De hervorming van 2000, ‘Snel Belg wet’ genoemd, zorgde voor een sterke versoepeling van de 
criteria om de Belgische nationaliteit te verwerven. Vóór die hervorming moest de kandidaat 
tussen 18 en 30 jaar zijn, in België geboren zijn en daar zijn hoofdverblijfplaats gehad hebben om 
Belg te worden door een verklaring af te leggen. Via de hervorming werd de leeftijdsgrens van 
30 jaar afgeschaft. Er bestaan dan drie situaties waarin de Belgische nationaliteit kan worden 
verkregen: 

- geboren zijn in België en er zijn hoofdverblijfplaats hebben sinds de geboorte; 
- geboren zijn in het buitenland en ten minste één ouder hebben die op het tijdstip van de 

verklaring de Belgische nationaliteit bezit; 
- ten minste 7 jaar in België verblijven en over een onbeperkte verblijfsvergunning 

beschikken. 

Die wetswijziging leidde tot een stijging van 24 196 veranderingen van nationaliteit in 1999 tot 
61 980 in 2000 en 62 982 in 2001. Dat aantal neemt dan gaandeweg af tot een gemiddelde van 
35 000 verwervingen van de nationaliteit per jaar tijdens de periode 2002-2013. 

 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid   

78. 

In 2013 werd het Wetboek van de Belgische Nationaliteit opnieuw gewijzigd, maar ditmaal met 
strengere verwervingscriteria, waardoor het aantal veranderingen van nationaliteit daalde tot 
18 726 in 2014. Momenteel moeten de buitenlanders die de Belgische nationaliteit kunnen 
verwerven, aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- ten minste 18 jaar zijn; 
- ten minste een van de drie landstalen kennen: 
- het bewijs leveren van een maatschappelijke integratie; 
- op het Belgische grondgebied verblijven sinds: 

o 5 jaar indien ze: 
▪ minimaal 468 werkdagen hebben gewerkt, of 
▪ gehuwd zijn met een Belg, of 
▪ lijden aan een handicap die hen verhindert een baan uit te oefenen 

o 10 jaar indien geen van de drie voorgaande voorwaarden vervuld is. 

 

 

De stijging van de werkgelegenheidsgraad voor de immigranten met de Belgische nationaliteit kan 
worden beïnvloed door het besluit zelf om de Belgische nationaliteit aan te vragen. Het is immers 
algemeen beschouwd waarschijnlijker dat de best geïntegreerde personen of in elk geval die welke 
lang in het land wensen te blijven, de stap zullen zetten. Die vertekening zal in de toekomst des te 
groter worden omdat de wet, na de herziening van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit in 
2013, personen die de Belgische nationaliteit willen verwerven na 5 jaar regelmatig in België te 
hebben verbleven, oplegt te bewijzen dat ze gedurende 22 maanden onafgebroken hebben 
gewerkt als loontrekkende (voltijds) of over de laatste vijf jaar gedurende 6 kwartalen sociale 
bijdragen voor zelfstandigen hebben betaald (Ciré, 2017). 

 

Grafiek 31 – Verband tussen nationaliteit, aantal jaren verblijf en werkgelegenheidsgraad 
(in % van de buiten de EU geboren geïmmigreerde bevolking van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
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Het verwerven van de Belgische nationaliteit hangt ook samen met het aantal jaren dat de 
betrokkene in het land verblijft. Van de personen die buiten de EU geboren zijn en die al meer dan 
10 jaar in België wonen, heeft immers 78,5 % de Belgische nationaliteit. Als gevolg van de geldende 
wetgeving is een piek merkbaar na 5 jaar verblijf in het land en vervolgens een vrijwel constante 
toename van het percentage personen die de Belgische nationaliteit bezitten. De 
werkgelegenheidsgraad stijgt aanzienlijk gedurende de eerste twee tot drie jaar verblijf in het land 
en dit zowel voor de personen met de Belgische nationaliteit (+24 procentpunt over 3 jaar) als voor 
die met een buitenlandse nationaliteit (+16 procentpunt over 3 jaar). Terwijl de 
werkgelegenheidsgraad van de individuen met de buitenlandse nationaliteit echter vrijwel constant 
blijft toenemen, wordt een piek bereikt die gelijk is aan een stijging met 13 procentpunt van de 
werkgelegenheidsgraad voor de personen die na 5 jaar verblijf de Belgische nationaliteit hebben. 
Het verwerven van de nationaliteit lijkt de integratie op de arbeidsmarkt dus daadwerkelijk te 
vergemakkelijken. 

4.2.4. Bestrijding van discriminatie 

Wettelijk gezien is er sprake van discriminatie wanneer iemand schade wordt toegebracht op basis 
van een of meer van de volgende criteria: vermeend ras, nationaliteit, huidskleur, etnische afkomst, 
nationale afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, vermogen, 
politieke overtuiging, filosofische overtuiging, geloofsovertuiging, taal, gezondheidstoestand, 
handicap, lichamelijke kenmerken, genetische kenmerken of sociale afkomst27. De discriminatie 
kan direct zijn – wat betekent dat de gediscrimineerde, op basis van een van de beschermde 
criteria, een minder gunstige behandeling krijgt dan iemand anders in een vergelijkbare situatie en 
hiervoor geen rechtvaardiging bestaat – of indirect – de betrokkene wordt benadeeld door 
schijnbaar neutrale maatregelen zoals reglementen of een bepaalde bedrijfscultuur, die echter niet 
kunnen worden gerechtvaardigd. 

Hoewel discriminatie bij wet verboden en strafbaar is, blijft ze een realiteit voor personen van 
buitenlandse origine. Ze worden soms te weinig op de arbeidsmarkt ingeschakeld, en dit niet 
wegens hun vaardigheden maar als gevolg van hun herkomst. Alleen al voor het jaar 2017 heeft 
Unia28 188 dossiers geopend inzake discriminatie op basis van ‘raciale’ criteria29 en 82 op grond van 
filosofische of religieuze criteria op de arbeidsmarkt, of respectievelijk 27,2 % en 11,9 % van de 
dossiers in verband met werkgelegenheid. De raciale criteria omvatten problemen zoals intimidatie 
(30,9 % van de werkgelegenheidsdossiers), weigering van indienstneming (21,3 %) of ontslag 
(13,3 %). In de dossiers betreffende de geloofsovertuiging of de filosofische overtuiging is de islam 
de meest voorkomende godsdienst (85 %). De dossiers inzake werkgelegenheid hebben onder 
meer betrekking op het dragen van de hoofddoek op de werkplek of op intimidatie. Op te merken 
valt dat bij alle in 2017 afgeronde dossiers, voor alle criteria en domeinen samen, het vermoeden 
van discriminatie werd bevestigd in 44 % van de gevallen, terwijl 37 % van de dossiers onvoldoende 
elementen bevatte om de discriminatie aan te tonen en Unia in 19 % van de gevallen van oordeel 
was dat er geen sprake kon zijn van discriminatie in de zin van de wet. 

De economische literatuur behandelde niet alleen het aantal voor discriminatiefeiten geopende 
dossiers, maar trachtte ook te kwantificeren welke verschillen in behandeling zich, ceteris paribus, 
voordoen op de arbeidsmarkt op grond van de afkomst van de persoon. Daartoe voeren de 
economen een experiment uit waarbij ze curricula vitae sturen met dezelfde individuele kenmerken 
(leeftijd, geslacht, gewest van de woonplaats, scholingsniveau, beroepservaring, enz.) maar met 
verschillende namen, die hetzij autochtoon hetzij buitenlands klinken. In Duitsland schatten Kaas 
en Manger (2011) dat iemand met een Duitse naam 14 % meer kans maakte om te worden 
uitgenodigd voor een interview. Andriessen et al. (2012) merken tevens op dat er geen onderscheid 

                                                           
27  Zie https://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/klachten_en_aangiften/discriminatie  
28  Onafhankelijke Belgische openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen verdedigt. 
29 Deze criteria omvatten vermeend ras, huidskleur, afkomst, nationaliteit, nationale of etnische afkomst. 

https://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/klachten_en_aangiften/discriminatie
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wordt gemaakt tussen de verschillende etnische minderheden, maar wel tussen buitenlanders en 
Duitsers. Bovendien zou de discriminatie des te scherper zijn wanneer het een baan betreft waar 
contacten met cliënteel vereist zijn. Dezelfde conclusies worden getrokken door Oreopoulos (2011) 
voor Canada en door Carlsson en Rooth (2008) voor Zweden, met een aanzienlijk geringere respons 
wanneer de kandidaat een buitenlandse naam heeft. De omvang van de discriminatie zou afhangen 
van de vraag hoe moeilijk het is de vacature te vervullen, maar ook van de afkomst van de manager 
van de onderneming. Wanneer zich voor een baan weinig kandidaten aanbieden, wordt het voor 
de werkgever een dure zaak om een deel van de bevolking uit te sluiten, en is hij dus minder geneigd 
de kandidaten te discrimineren. Kan de betrekking daarentegen gemakkelijk worden vervuld, dan 
moeten buitenlanders tweemaal meer cv’s sturen dan autochtonen (Baert et al., 2013). Daarnaast 
hebben managers de neiging werknemers van dezelfde afkomst als zijzelf in dienst te nemen 
(Aslund et al., 2014). Aangezien weinig immigranten een managementfunctie uitoefenen, verhoogt 
dat het risico op discriminatie. Een andere vaststelling is dat de discriminatie bij de uitnodiging voor 
een selectiegesprek zou verdwijnen wanneer de autochtone en de geïmmigreerde kandidaat 
vrijwilligerswerk vermelden in hun cv. Omgekeerd, wanneer geen van beiden vrijwilligerswerk heeft 
verricht, krijgt de autochtone kandidaat tweemaal meer uitnodigingen voor een gesprek dan de 
buitenlandse kandidaat (Baert en Vujic, 2016).  

Op basis van gegevens voor 53 landen hebben Cooray et al. (2018) aangetoond dat er in het 
indienstnemingsproces meer discriminatie jegens immigranten is voor ouderen, laaggeschoolden 
en leden van gezinnen met een laag inkomen. De immigranten zelf, alsook de vrouwen zijn 
daarentegen minder geneigd te discrimineren op de arbeidsmarkt. 

 

Tabel 11 –Resultaten van de IAB-enquête over discriminatie1 in België naar gewest en naar 

indienstnemingsfase 
(in %, tenzij anders vermeld, 1997) 
 

 Vlaams 
Gewest 

Waals 
Gewest 

Brussels 
Gewest 

België 

     
Fase 1: eerste contact     

Nettodiscriminatie tegen de minderheid 14,9 21,0 20,0 18,8 
Fase 2: gesprek     

Nettodiscriminatie tegen de minderheid 35,9 13,6 23,2 26,2 
Gecumuleerde nettodiscriminatie (fasen 1 en 
2) 

38,1 25,0 31,3 31,2 

Fase 3: werkaanbieding     
Nettodiscriminatie tegen de minderheid 22,2 14,3 11,3 13,1 
Gecumuleerde nettodiscriminatie (fasen 1, 2 
en 3) 

39,2 27,0 34,1 33,3 

     
Totaal aantal geanalyseerde geldige gevallen 181 201 255 637 

Fase 1: 181 201 255 637 
Fase 2: 117 59 125 301 
Fase 3: 9 28 62 99 
     

 

 
Bron: Arrijn, Feld en Nayer (1997). 
1  De nettodiscriminatie is het verschil tussen het aantal gevallen waarvoor enkel de Belgische kandidaat een positief 

antwoord heeft gekregen en het aantal gevallen waarvoor enkel de Marokkaanse kandidaat een positief antwoord 
heeft gekregen. Voor elke fase is de nettodiscriminatie in procenten gelijk aan het aantal nettogevallen van 
discriminatie gedeeld door het totale aantal gevallen in de desbetreffende fase. De gecumuleerde discriminatie is 
de som van de nettogevallen van discriminatie in de voorgaande fasen gedeeld door het totale aantal gevallen. 
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In de loop van de jaren negentig voerde het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) in Europa een reeks 
studies uit om de invloed van de etnische afkomst in het indienstnemingsproces van de particuliere 
ondernemingen te meten. De studie over België, die werd verricht door Arrijn, Feld en Nayer in 
1997, berust op de experimentele methode van de situatietest: voor elke vacature solliciteren 
tegelijkertijd twee enquêteurs met een cv dat gelijkwaardig is inzake ervaring en diploma. Het 
verschillende element is de afkomst van de enquêteur (Belg of Marokkaan). De analyse werd 
verricht voor elk van de drie gewesten van het land. In tegenstelling tot de hierboven toegelichte 
studies, waarin enkel de selectie voor een interview werd getest, maakt de hier gehanteerde 
methode het mogelijk de discriminatie tijdens de verschillende indienstnemingsfasen te 
kwantificeren. 

Uit de resultaten blijkt dat iemand van Marokkaanse afkomst gemiddeld 33,3 % minder kans maakt 
om het einde van de selectieprocedure te halen dan een Belgische kandidaat. De discriminatie was 
het grootst in Vlaanderen (39,2 %) en in Brussel (34,1 %). Die vaststelling geldt al vele jaren, 
aangezien Martens en Ouali in 2005 aantoonden dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 
werkzoekenden van buitenlandse origine in 45 % van de gevallen af te rekenen hebben met 
discriminatie bij het zoeken naar werk. Bovendien worden zowel vrouwen als mannen erdoor 
getroffen, ongeacht hun scholingsniveau en zelfs als ze de Belgische nationaliteit hebben. In 2012 
kwam het Centrum voor gelijkheid van Kansen (omgedoopt tot Unia) met zijn diversiteitsbarometer 
tot dezelfde vaststelling. Bij de uitnodiging voor een gesprek maakt een kandidaat van buitenlandse 
origine 6,6 procentpunt meer kans nadeel door discriminatie te ondervinden dan een Belgische 
man van 35 jaar.  

De barometer toont ook de resultaten van de enquêtes bij humanresourcesmanagers. Zo zou de 
afkomst van de kandidaat voor 10 % van de HR-managers een invloed uitoefenen op de 
uiteindelijke selectie. Bovendien geeft 8 % van hen te kennen dat kandidaten uit een etnische 
minderheid in hogere mate hun waarde moeten bewijzen bij een selectieprocedure.  

Volgens de theoretische modellen bestaan er twee redenen voor het verschijnsel discriminatie. De 
eerste is een kwestie van voorkeur (‘taste-based discrimination’): de leden van een meerderheid 
willen interacties met werknemers uit de minderheid vermijden; die discriminatie kan uitgaan van 
werkgevers, collega’s of cliënten (Becker, 1957). De tweede verklaring is statistische discriminatie 
(‘statistical discrimination’): als gevolg van asymmetrische informatie over de productiviteit van de 
kandidaat, onderzoekt de werkgever de statistieken betreffende de gemiddelde prestaties van de 
groep waartoe de kandidaat behoort om diens productiviteit te ramen (Phelps, 1972; Arrow, 1973).  

Als de discriminatie afhangt van de voorkeur van individuen, kan niet worden uitgemaakt of ze 
economisch efficiënt of inefficiënt is. Het gaat hier veeleer om een ethische aangelegenheid dan 
om een kwestie van efficiëntie. Statistische discriminatie, daarentegen, kan de optimale allocatie 
van middelen beïnvloeden. Schwab (1986) tracht dit uit te leggen in zijn artikel over de efficiëntie 
van dat soort discriminatie. Hoewel ze deels wordt gerechtvaardigd door het gebruik van 
beschikbare informatie, blijkt dat discriminatie niet altijd bijdraagt tot een optimale allocatie van 
de middelen. Dat geldt met name indien de gediscrimineerde groep grotendeels laaggeschoold is. 
In dat geval zal de werkgever, zelfs als de potentiële werknemer hooggeschoold is, hem 
beschouwen als laaggeschoold (of minder hooggeschoold) op grond van de kenmerken van de 
groep waartoe de werknemer behoort. Hij verliest aldus een aanzienlijk potentieel voor zijn 
onderneming.  

In een studie van 2014 over België hebben Baert en De Pauw die twee theoretische modellen 
getest. Hun methode berust op een experiment met 268 studenten in de micro-economie aan de 
UGent, waarbij de deelnemers een aantal vragen moeten beantwoorden op basis van een bepaalde 
situatie. De deelnemer neemt de plaats in van een personeelswerver voor een betrekking van 
verkoper in een onderneming die bouwmateriaal verkoopt, en beoordeelt de fictieve kandidatuur 
van een individu. De verschillende deelnemers ontvangen hetzelfde cv maar met een andere naam 
van de kandidaat: Jonas Vermeulen (Vlaamse naam) of Emre Sahin (Turkse naam). Ze moeten 
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vervolgens een reeks vragen beantwoorden en daarna zeggen of ze die kandidaat in dienst zouden 
nemen. De resultaten tonen aan dat gevallen van discriminatie veeleer een kwestie van voorkeur 
zijn, aangezien de deelnemers van mening zijn dat de collega’s en de cliënten liever met een Belg 
dan met een buitenlander zullen werken.  

In 2017 voerden Baert en zijn medeauteurs een nieuwe studie uit waarin ze de invloed van het 
aantal jaren ervaring op de discriminatie bij indienstneming testen. Uit de resultaten blijkt dat deze 
vermindert met het aantal jaren ervaring (-5,5 % per jaar ervaring). Die bevinding gaat dus veeleer 
in de richting van een statistische discriminatie, aangezien een werkgever die op grond van de 
voorbije beroepservaring een zekere productiviteit kan constateren, geneigd is minder te 
discrimineren. Het lijkt er dus op dat beide theorieën naast elkaar voorkomen in de maatschappij.  

Filippin (2009) analyseert dan weer de persistentie van discriminatie in samenhang met de 
productiviteit van de personen. Zijn theoretisch model houdt er rekening mee dat iemand die tot 
een regelmatig gediscrimineerde groep behoort, zich daarvan bewust is en dus zijn gedrag 
dienovereenkomstig aanpast. Zo zal een werknemer die verwacht dat hij zal worden 
gediscrimineerd, minder inspanning leveren om productiever te zijn en zal hij dus uiteindelijk 
minder vaak worden bevorderd, zelfs door werkgevers die hem a priori niet hadden 
gediscrimineerd. Die theorie impliceert dat zelfs wanneer het aandeel van de discriminerende 
werkgevers wordt verlaagd, het mogelijk blijft dat de minderheidsgroep geen betere 
arbeidsplaatsen kan verkrijgen of niet tot de arbeidsmarkt kan toetreden. 

Om discriminatie te bestrijden, blijft het van cruciaal belang de publieke opinie te beïnvloeden. Vele 
Belgen hebben evenwel nog altijd een negatief beeld van personen van buitenlandse origine. 
Volgens de diversiteitsbarometer (2012) heeft één Belg op vijf liever geen persoon van buitenlandse 
afkomst als collega. 

Voorts vindt 40 % van de Belgische bevolking dat personen van buitenlandse origine een negatieve 
invloed uitoefenen op de arbeidsmarkt en dat het wenselijk is ze naar hun land terug te sturen 
indien het aantal banen afneemt. Die negatieve perceptie vloeit voort uit het idee dat het aantal 
beschikbare banen in een economie vast blijft. Uit tal van studies30 blijkt evenwel dat immigranten 
misschien wel een baan kunnen vinden die ook door een autochtoon had kunnen worden 
uitgeoefend, maar dat ze eveneens de werkgelegenheidscreatie stimuleren (via hun consumptie of 
door ondernemingen op te richten) en dat ze de autochtonen zelfs in staat stellen zich te 
specialiseren in hogergekwalificeerde banen.  

Ten slotte valt op te merken dat het concept discriminatie kan worden verruimd tot dat van de 
gelijkheid van kansen. Zoals ENAR (het Europees Netwerk tegen Racisme) in zijn verslag van 2014 
aanstipt, is de Belgische arbeidsmarkt gebaseerd op een etnostratificatie, met onderaan de ladder 
de personen die niet uit de EU afkomstig zijn, gevolgd door de Europeanen en vervolgens aan de 
top van de piramide de personen van Belgische origine. De niet-EU-immigranten zijn immers, zoals 
in deel 4.3 zal worden besproken, vooral werkzaam in bepaalde, weinig lucratieve bedrijfstakken 
en in moeilijkere arbeidsomstandigheden. Het is dus niet voldoende enkel de toegang tot 
werkgelegenheid te bekijken. 

4.2.5. Standpunt van de immigranten 

Een niet te verwaarlozen deel van de immigranten die afkomstig zijn uit landen van buiten de EU, 
namelijk 65 %, verklaart dat belemmeringen hen verhinderen in België een passende betrekking te 
vinden. De belangrijkste hinderpaal die ze vermelden, is het gebrek aan taalvaardigheid (34 %), 
gevolgd door niet-erkende vaardigheden (15,1 %), problemen in verband met het 
staatsburgerschap of de verblijfsvergunning (8,3 %) en ten slotte de afkomst, de godsdienst of het 

                                                           
30  Zie bijvoorbeeld Akgunduz et al. (2015), Docquier et al. (2014), Friedberg (2001), Izquierdo et al. (2010), Kahanec en 

Zimmermann (2008), Lemos en Portes (2008). 
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sociaal statuut (4,2 %). De resterende 38,3 % verklaart te kampen met andere belemmeringen dan 
de bovengenoemde.  

Ten opzichte van de landen waarmee wordt vergeleken, behoort België tot die landen waar de 
immigranten van buiten de EU vaker stellen dat ze belemmeringen ondervinden wanneer ze tot de 
arbeidsmarkt willen toetreden of solliciteren naar een baan die afgestemd is op hun vaardigheden. 
Die percentages hangen echter sterk af van de mate waarin ze reeds in het land geïntegreerd zijn. 
In vergelijking met de landen waar de verschillen in werkgelegenheidsgraad tussen autochtonen en 
immigranten relatief vergelijkbaar zijn met de onze, blijkt dat in België minder geïmmigreerden 
klagen over belemmeringen. Ter illustratie: in Zweden, waar het verschil in werkgelegenheidsgraad 
20,4 procentpunt beloopt (tegen 21,7 procentpunt in België) antwoordt 70 % van de 
geïmmigreerde bevolking op arbeidsleeftijd dat er daadwerkelijk barrières zijn die hen beletten een 
passende baan te verkrijgen. Dat geldt ook voor Finland en Noorwegen (met verschillen van 
respectievelijk 17,5 en 16,3 procentpunt), aangezien 71 % van de in Finland wonende immigranten 
en 84 % van de immigranten in Noorwegen obstakels ondervinden.  

 

Grafiek 32 – Door buiten de EU geboren immigranten vermelde belemmeringen1 om een passende 

baan te vinden2 - internationale vergelijking3 
(in % van de ondervraagde personen van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: Eurostat (EAK ad-hoc module 2014, microgegevens). 
1  De belemmeringen zijn een gebrek aan taalvaardigheid, niet-erkende scholing, problemen in verband met het 

staatsburgerschap of de verblijfsvergunning, obstakels op basis van de afkomst, de godsdienst of het sociaal 
statuut of elke andere belemmering.  

2  Met andere woorden een baan te vinden die overeenstemt met het opleidingsniveau van de persoon (voor de 
werkenden die zich overgekwalificeerd achten) of zonder meer een baan te verkrijgen (voor wie werkloos of 
inactief is). 

3  Duitsland, Denemarken, Ierland, IJsland en Nederland vallen niet onder de analyse omdat voor deze landen geen 
microgegevens beschikbaar zijn. Roemenië en Slowakije werden uit de analyse weggelaten omdat de gegevens 
niet representatief genoeg waren. De resultaten van Polen en Bulgarije moeten voorzichtig worden 
geïnterpreteerd, omdat ze dicht bij de minimale representativiteitsgraad liggen. 

 

 

Die vaststelling geldt daarentegen veel minder indien de landen waarmee wordt vergeleken, 
worden gekozen op grond van de werkgelegenheidsgraad van de niet-EU-immigranten. In 
Griekenland, bijvoorbeeld, bedroeg hun werkgelegenheidsgraad 51,5 % in 2014 (tegen 48,1 % in 
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België), maar spreekt slechts 48 % van hen van werkgelegenheidsbelemmeringen (tegen 65 % in 
België). In Kroatië, een land waar de werkgelegenheidsgraad van de immigranten eveneens laag is 
(52,9 %), bedraagt dat aandeel maar 29 %. Blijkbaar wordt de perceptie van belemmeringen door 
personen van buitenlandse origine dus veeleer beïnvloed door het verschil met de autochtonen 
dan door de absolute werkgelegenheidsgraad. 

Van de soorten belemmeringen die de geïmmigreerde bevolking vermeldt, wordt het gebrek aan 
taalvaardigheid door de meeste landen de belangrijkste geacht. Daarbij moet echter worden 
opgemerkt dat in Griekenland het voornaamste obstakel de afkomst, de godsdienst of het sociaal 
statuut is. In Cyprus is dat het staatsburgerschap of de verblijfsvergunning, en in Spanje wordt het 
gebrek aan erkenning van de diploma’s het belangrijkste obstakel genoemd.  

In zijn verslag van 2017, ‘Vreemdeling zijn in België’, wijst Myria (het Federaal Migratiecentrum) op 
bepaalde obstakels die buitenlanders ondervinden, op basis van zijn ervaringen op het terrein. 
Daarin vermeldt het onder meer de ontoegankelijkheid van tal van overheidsbetrekkingen voor 
ingezetenen van derde landen en met name dat ze onmogelijk een statutaire functie bij de federale 
overheid kunnen verkrijgen. Dat het moeilijk is het rijbewijs in de eigen taal af te leggen, wordt 
eveneens vermeld. Dit is evenwel vaak een essentiële voorwaarde om een baan te verwerven. De 
gelijkschakeling van diploma's en opleiding worden eveneens naar voren geschoven. Zo kunnen 
begunstigden van sociale bijstand en van werkloosheidsuitkeringen enkel een studie volgen als ze 
de toestemming krijgen van de bevoegde instelling (het OCMW voor de sociale bijstand, de 
directeur van het werkloosheidsbureau voor de werkzoekenden). 

4.2.6. Standpunt van de sociale partners 

Om de realiteit in ons land zo goed mogelijk weer te geven en de mening van de sociale partners 
ter zake te vernemen, werd een ontmoeting georganiseerd met de vakbonds- en de 
werkgeversvertegenwoordigers 31.  

Tijdens de discussie met de vakbonden werden drie belangrijke belemmeringen aangehaald. Ten 
eerste werd het wettelijke kader als te rigide voorgesteld en werd het verband tussen arbeids- en 
verblijfsvergunning problematisch geacht in ons land. Die vergunningen worden immers niet door 
hetzelfde beleidsniveau verleend, aangezien de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap bevoegd 
zijn voor de toekenning van de arbeidsvergunning, terwijl de federale overheid zich bezighoudt met 
de verblijfsvergunningen (zie bijlage 2). Die twee vergunningen hangen echter nauw samen. De 
weliswaar nog altijd gedeeltelijke tenuitvoerlegging van de EU-richtlijn ‘gecombineerde 
vergunning’ (2011/98/EU) zal wellicht leiden tot een vereenvoudiging van die procedures. 

In verband met die problematiek wordt ook de aandacht gevestigd op de nieuwe wet, die van kracht 
is sinds 26 januari 2017, op grond waarvan de Dienst Vreemdelingenzaken een einde kan maken 
aan het verblijf van bepaalde buitenlanders die een verblijfsaanvraag hebben ingediend, omdat ze 
geen ‘redelijke inspanningen tot integratie’ hebben geleverd32. Nochtans is een minder goede 
integratie, zoals in de rest van dit verslag wordt aangetoond, niet altijd te wijten aan de immigrant 
zelf. Bovendien beklemtoont de OESO in een verslag uit 2017 dat er weinig bewijzen bestaan voor 
een positief effect op de werkgelegenheid van strengere regels inzake de verblijfsvergunning. De 
tweede hinderpaal die de vakbonden vermelden, heeft betrekking op de langdurige administratieve 
procedures die de betrokkene verhinderen een bankrekening te openen of een woning te vinden, 
wat zodoende ook problemen oplevert voor de werkgever. De erkenning van diploma’s en 

                                                           
31  Ontmoetingen die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven op 12 en 13 juni 2018 heeft georganiseerd. 
32  Wet van 18 december 2016 tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
Ingevolge het Europees recht is die wet niet van toepassing op asielzoekers en personen die internationale 
bescherming genieten (en de leden van hun gezin), erkende staatlozen (en de leden van hun gezin), slachtoffers van 
mensenhandel, EU-staatsburgers (en de leden van hun gezin) en studenten. 
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opleiding, ten slotte, is het derde obstakel voor de inschakeling van immigranten van de eerste 
generatie op de arbeidsmarkt.  

Op enkele nuances na, zijn de door de werkgeversorganisaties genoemde belemmeringen zeer 
vergelijkbaar met de door de vakbonden vermelde hinderpalen. 

Een van de eerstgenoemde obstakels houdt verband met het menselijk kapitaal. Het omvat 
problemen zoals de erkenning van diploma’s, een ontoereikende taalbeheersing en een tekort aan 
specifiek menselijk kapitaal, zoals het verwachte gedrag bij een sollicitatiegesprek. Met betrekking 
tot de erkenning van diploma’s wijzen de werkgeversvertegenwoordigers op een afwijking in ons 
land en in de EU als geheel: hoewel het diploma van een immigrant bijvoorbeeld werd erkend in 
Duitsland, zal het niet automatisch worden erkend in België. In ons land zelf is een in Vlaanderen 
erkend diploma niet automatisch geldig in Wallonië. Een ander punt dat tijdens de discussie werd 
onderstreept, is dat de taalcursussen die de overheid aanbiedt voor immigranten, in het algemeen 
plaatsvinden tijdens de werkuren. Dat betekent dus dat de werkgever een geïmmigreerde 
werknemer met een geringe taalkennis niet in dienst kan nemen omdat deze niet de kans zal krijgen 
de aangeboden cursussen te volgen. 

De werkgeversorganisaties wijzen ook op de problematiek van de arbeids- en 
verblijfsvergunningen. Ten eerste duren de procedures te lang, zelfs voor de hooggeschoolde 
werknemers die een onderneming wil aantrekken. Ten tweede is het problematisch dat 
verschillende beleidsniveaus bevoegd zijn voor de toekenning van arbeidsvergunningen en 
verblijfsvergunningen. De werkgevers benadrukken ook dat ze te weinig informatie hebben over de 
te volgen procedures of over de mogelijkheid om reeds in het land aanwezige immigranten in dienst 
te nemen. De toekenning van een arbeidsvergunning is niet het enige obstakel voor de werkgever 
als hij een buitenlander in dienst wil nemen. Ook de persoonlijke administratieve procedures die 
de werknemer moet volgen, hebben een impact. Deze ondervindt onder meer problemen om een 
bankrekening te openen, een vast adres te verkrijgen, zich aan te sluiten bij een ziekenfonds, enz. 
Als de werkgever bovendien besluit op basis van een geldige arbeidsvergunning een immigrant in 
dienst te nemen voor wie nog een procedure betreffende de verblijfsvergunning hangende is, 
neemt de werkgever een risico. Indien immers blijkt dat de verblijfsvergunning voor de immigrant 
uiteindelijk wordt afgewezen en deze de werkgever hiervan niet op de hoogte brengt, kan deze 
laatste worden vervolgd voor de illegale indienstneming van een immigrant. Die administratieve 
obstakels en de langdurige procedures leiden ertoe dat ons land bepaalde talenten verliest die 
liever naar andere Europese landen gaan waar ze sneller en vlotter toegang krijgen tot de 
arbeidsmarkt. Evenzo is het door het wettelijke kader moeilijker geschoolde buitenlanders die in 
België zijn komen studeren, in ons land te houden. Hoewel die buitenlanders over een erkend en 
in ons land verworven diploma beschikken, verstrijkt hun verblijfsvergunning zodra ze hun studie 
beëindigen. Ze hebben derhalve onvoldoende tijd om een baan te kunnen vinden. 

Daarnaast worden andere belemmeringen vermeld, zoals de contacten met de klanten, die de 
indienstneming van buitenlandse werknemers afremmen. Een concreet voorbeeld is dat van de 
gezondheidszorg waarin veel contacten worden gelegd met patiënten en in het bijzonder met 
ouderen (zie ook Cooray et al., 2018). Zoals werd uiteengezet in sectie 4.2.4 betreffende 
discriminatie, heeft de publieke opinie een relatief sterke invloed op de indienstneming van 
buitenlandse werknemers. 

De OESO heeft, in samenwerking met de Duitse vereniging van kamers voor handel en nijverheid 
(DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag) en het ministerie van Sociale Zaken en 
Arbeid, in 2017 een enquête gehouden bij de Duitse werkgevers om een beeld te krijgen van de 
belemmeringen voor de indienstneming van personen van buitenlandse origine en meer bepaald 
van asielzoekers en vluchtelingen. Bijna 2 200 ondernemingen hebben aan de enquête 
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deelgenomen33. Daarbij moet allereerst worden opgemerkt dat de ondernemingen die voordien 
reeds een vluchteling in dienst hadden, oververtegenwoordigd zijn in het staal, aangezien ze 60 % 
hiervan uitmaken. 

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat een goede tot zeer goede beheersing van het Duits een 
noodzakelijke voorwaarde voor een indienstneming is, zelfs voor laaggekwalificeerde banen, 
aangezien 50 % van de ondernemingen ten minste een goede taalkennis eist. Dat percentage loopt 
op tot 90 % voor de middengekwalificeerde betrekkingen. Bij de indienstneming van een 
vluchteling is de taalkennis het belangrijkste probleem, gevolgd door het gebrek aan vaardigheden, 
de verschillende gewoonten op het werk en ten slotte de onzekerheid omtrent de duur van het 
verblijf in Duitsland. Van de factoren die de inschakeling op de arbeidsmarkt van asielzoekers 
kunnen vergemakkelijken, beschouwt drie vierde van de werkgevers een taalopleiding als zeer 
belangrijk en wijst 70 % op het belang van een grotere wettelijke zekerheid over de verblijfsduur. 
Andere vermelde maatregelen zijn een grotere transparantie inzake competenties en 
scholingsniveau, het verstrekken van permanente opleiding zodra de betrokkene aan het werk is 
en het leggen van specifieke contacten met een werknemer van de overheidsdienst voor 
arbeidsbemiddeling voor de administratieve vraagstukken zodra de vluchteling in dienst is 
genomen. 

4.3. Soorten banen en bezoldiging 

De toegang tot werk is niet de enige moeilijkheid waarmee immigranten op de arbeidsmarkt te 
kampen hebben. Zo is het duidelijk dat zij, wanneer zij eenmaal in dienst zijn, geen banen hebben 
waarvan de kenmerken vergelijkbaar zijn met die van de autochtonen. Ze vinden uitsluitend werk 
in bepaalde bedrijfstakken met minder hoge lonen en minder gunstige arbeidsvoorwaarden. In dit 
deel wordt elk van die aspecten toegelicht en wordt de situatie van de werkende niet-EU-
immigranten behandeld.  

4.3.1. Statuut, sector en bedrijfstak 

De grafiek hieronder schetst een totaalbeeld van het type van baan dat elk van de groepen van 
geboortelanden heeft naargelang het statuut van de werknemer, dat wil zeggen dat van 
zelfstandige, van loontrekkende in de private sector of van loontrekkende in de overheidssector.  

  

                                                           
33  De enquête was tussen 16 januari en 7 februari 2017 online beschikbaar voor alle werkgevers. Ze konden op vrijwillige 

basis aan de enquête deelnemen (2 000 ondernemingen). Daarnaast hebben de gewestelijke kamers van koophandel 
aanvullende contacten gelegd met 200 ondernemingen. 
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Grafiek 33 – Baan naar statuut, sector en groep van geboortelanden1 
(in %, werkende bevolking van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
1  Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse omdat werknemers van internationale instellingen niet 

opgenomen worden in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken. 
 

 

De gesalarieerde werkgelegenheid vertegenwoordigt een gelijk aandeel in de totale 
werkgelegenheid van de niet-EU-immigranten en van de autochtonen (84 % in 2014). Dit aandeel 
is evenwel niet gelijk verdeeld onder de private sector en de overheidssector. Er zijn proportioneel 
meer loontrekkenden in de overheidssector bij de autochtonen dan bij de werknemers van 
niet-EU-herkomst voor alle groepen van geboortelanden. In de private sector daarentegen werken 
meer immigranten die buiten de EU geboren zijn.  

Het starten van een eigen zaak wordt in de literatuur vaak vermeld als een manier voor 
geïmmigreerde werknemers om sneller toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Het lijkt er evenwel 
op dat, in tegenstelling tot de vaststelling in verband met EU-immigranten, werknemers die in een 
derde land geboren zijn gemiddeld niet vaker het statuut van zelfstandige hebben dan werknemers 
die in België geboren zijn. Enkel personen uit het Nabije en Midden-Oosten, Oceanië en het Verre 
Oosten en in een mindere mate uit de kandidaat-lidstaten voor de EU hebben een groter aandeel 
zelfstandigen dan de autochtone bevolking. De statistieken van de RSVZ tonen welke 
nationaliteiten het meest voorkomen in die drie groepen. Voor de landen van het Nabije en 
Midden-Oosten gaat het, in dalende volgorde, over Pakistani, Iraniërs, Libanezen, Israëliërs, Syriërs 
en tot slot Egyptenaren. Oceanië en het Verre Oosten worden hoofdzakelijk vertegenwoordigd 
door China, India en Japan. Tot slot staat Turkije bij de kandidaat-lidstaten aan de leiding van de 
nationaliteiten die het sterkst vertegenwoordigd zijn bij de zelfstandigen. Het is trouwens de eerste 
nationaliteit die oververtegenwoordigd is bij de zelfstandigen in vergelijking met het aandeel ervan 
in de totale geïmmigreerde niet-EU-bevolking (naar nationaliteit). Turken vertegenwoordigden 
13 % van de zelfstandigen in 2014, terwijl hun aandeel in de niet-EU-bevolking 9 % bedroeg. De rest 
van de rangschikking omvat de Chinezen (9 % van de zelfstandigen en 3 % van de 
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niet-EU-bevolking), Indiërs (5 % van de zelfstandigen en 3 % van de niet-EU-bevolking) en Pakistani 
(5 % en 1 %). 

Op geaggregeerd niveau, op basis van de gegevens van de RSVZ naar nationaliteit, 
vertegenwoordigen de niet-EU-buitenlanders slechts 2 % van het totale aantal zelfstandigen. In 
Brussel zijn ze verhoudingsgewijs talrijker, met een percentage van 6 % (tegenover 1 % voor de 
andere twee gewesten). Dit houdt natuurlijk verband met het feit dat Brussel het grootste aandeel 
niet-EU-buitenlanders onder zijn bevolking telt.  

Niet enkel het statuut waarin geïmmigreerde werknemers tewerkgesteld zijn kan verschillen van 
dat van de autochtonen, maar ook de bedrijfstak waarin ze werken. Met de databank die de KSZ 
ter beschikking stelt, kan de bedrijfstak enkel voor de loontrekkende werknemers worden 
geanalyseerd. De analyse voor de zelfstandigen wordt dus uitgevoerd op de databank van de RSVZ 
en op basis van de nationaliteit van de persoon en niet van zijn geboorteland omdat die informatie 
niet beschikbaar is. De groeperingen naar bedrijfstak worden hier gedaan volgens het uitgeoefende 
beroep. De beroepen worden gegroepeerd in 7 categorieën: landbouw, visserij, nijverheid en 
ambachten, handel, vrije en intellectuele beroepen, diensten en diversen. 

Van de zelfstandigen met een niet-EU-nationaliteit werkt een grote meerderheid (52 %) in de 
bedrijfstak handel. Hoewel die bedrijfstak ook de eerste is voor de Belgen, vertegenwoordigt hij 
slechts 33 % van het totale aantal zelfstandige Belgen. De vrije beroepen zijn daarentegen meer 
verspreid onder de Belgen dan onder niet-EU-buitenlanders, met respectievelijk 29 % en 14 %.  

 

Tabel 12 – Bedrijfstakken1 waarin de niet-EU-immigranten oververtegenwoordigd zijn in verhouding 

tot hun aandeel in de bevolking op arbeidsleeftijd 
(in % van de totale gesalarieerde werkgelegenheid in de bedrijfstak, loontrekkende werknemers die buiten 
de EU geboren zijn, personen van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

Bedrijfstak Procenten 

I - Verschaffen van accommodatie en maaltijden 24,5 

I55 Verschaffen van accommodatie 28,8 

I56 Eet- en drinkgelegenheden 23,5 

T - Huishoudens als werkgever 17,8 

N - Administratieve en ondersteunende diensten 17,3 

N78 Terbeschikkingstelling van personeel 14,2 

N81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging 25,1 

A - Landbouw, bosbouw en visserij 16,1 

A1 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 16,9 

S – Overige diensten 10,6 

S96 Overige persoonlijke diensten 14,0 

  

p.m. aandeel van de bevolking op arbeidsleeftijd 11,7 
 

 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
1 De bedrijfstakken die niet in de tabel worden vermeld, zijn die waarvoor het aandeel niet-EU-immigranten niet 

groter is dan hun aandeel in de bevolking op arbeidsleeftijd. 
 

 

Als de verdeling van elk van de groepen van geboortelanden binnen elke bedrijfstak wordt 
vergeleken met het aandeel van die groepen in de bevolking op arbeidsleeftijd, wordt in de 
meerderheid van de bedrijfstakken een oververtegenwoordiging vastgesteld (hoger aandeel in de 
werkgelegenheid in de bedrijfstak dan in de bevolking op arbeidsleeftijd) van de in België geboren 
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personen. Slechts vier van die bedrijfstakken34 hebben proportioneel meer buitenlandse 
werknemers (buiten EU). Het gaat over de bedrijfstakken verschaffen van accommodatie en 
maaltijden, activiteiten van de huishoudens, diensten, administratieve en ondersteunende 
diensten en landbouw. Uit de meer gedetailleerde analyse naar deeltakken blijkt dat het in de 
eerste plaats gaat over het verschaffen van accommodatie (29 %), diensten in verband met 
gebouwen en landschapsverzorging (25 %), maaltijden (24 %), de teelt van gewassen, 
veeteelt (17 %) en tot slot arbeidsbemiddeling en personeelswerk, alsook overige persoonlijke 
diensten (14 % elk). 

 

Tabel 13 – Eerste bedrijfstak naar groep van geboortelanden1 
(in % van het totaal aantal loontrekkenden van dezelfde herkomst, personen van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

Geboorteland Belangrijkste bedrijfstak  % 

België O - Openbaar bestuur 14,1 

Totaal niet-EU N - Administratieve en ondersteunende diensten 19,5 

Kandidaat-lidstaten EU2 N - Administratieve en ondersteunende diensten 23,2 

Andere Europese landen N - Administratieve en ondersteunende diensten 18,9 

Maghreb N - Administratieve en ondersteunende diensten 23,3 

Nabije en Midden-Oosten G - Handel, reparatie van voertuigen 17,9 

Sub-Saharaans Afrika Q - Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke 

dienstverlening 

20,8 

Oceanië, Verre Oosten I - Verschaffen van accommodatie en maaltijden 18,5 

Andere Aziatische landen I - Verschaffen van accommodatie en maaltijden 24,9 

Latijns-Amerika N - Administratieve en ondersteunende diensten 28,3 
 

 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
1 Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse omdat werknemers van internationale instellingen niet 

opgenomen worden in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken. 
2 Hoofdzakelijk Turkije. 
 

 

De analyse van de bedrijfstak kan nu, anders dan in termen van oververtegenwoordiging ten 
opzichte van de bevolking, veeleer worden gerealiseerd door voor elke herkomst na te gaan wat de 
belangrijkste bedrijfstak(ken) is (zijn). Uit de analyse op basis van de klassieke nomenclatuur van de 
NACE-code35 van bedrijfstak A tot T blijkt dat de administratieve en ondersteunende diensten, 
alsook het verschaffen van accommodatie en maaltijden voor een groot aantal groepen van 
geboortelanden de eerste bedrijfstak vormen. Slechts twee groepen van geboortelanden hebben 
een andere belangrijkste bedrijfstak. Personen die in het Nabije en Midden-Oosten geboren zijn, 
werken hoofdzakelijk in de handel en 21 % van de loontrekkende werknemers uit Sub-Saharaans 
Afrika is tewerkgesteld in de sector van de gezondheidszorg en de maatschappelijke 
dienstverlening.  De meer gedetailleerde analyse naar specifieke bedrijfstak (NACE-code met twee 
cijfers) levert enigszins andere resultaten op. Voor de andere Europese landen, de kandidaat 
EU-landen, de Maghreb en Latijns-Amerika bekleden de dienstverlenende activiteiten nog steeds 
de eerste plaats met meer specifiek de diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging 
(N81). Voor de andere Aziatische landen, alsook Oceanië en het Verre Oosten blijven maaltijden de 
belangrijkste bedrijfstak (I56, respectievelijk 17,9 % en 16,8 %). Voor personen uit Sub-Saharaans 
Afrika en het Nabije en Midden-Oosten daarentegen vormen de overheid en defensie de 
belangrijkste bedrijfstak (O84, respectievelijk 15,8 % en 13,5 % van de gesalarieerde 
werkgelegenheid voor personen van die herkomst). Gezondheid (Q86) en maaltijden (I56) komen 
slechts op de tweede plaats voor respectievelijk de eerste en de tweede groep.  

                                                           
34 Geen rekening houdend met “extraterritoriale activiteiten” waarin 35,3 % niet-EU-immigranten werken. 
35 Statistische naamgeving van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap. 
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Kader 3: De sector van de dienstencheques 

De statistieken van de RVA verschaffen inzicht in het aantal werknemers in de bedrijfstak van de 
dienstencheques naar nationaliteit van de persoon (de gegevens zijn niet beschikbaar naar 
geboorteland). In de periode 2008-2015 steeg het aantal werknemers in de bedrijfstak van de 
dienstencheques met 48 %, van 103 437 naar 153 301 personen. De sterkste groei wordt 
waargenomen van 2008 tot 2011 voor alle nationaliteiten, gevolgd door een stagnatie voor 
personen van Belgische nationaliteit en zelfs een daling voor personen van niet-EU-nationaliteit 
(in 2015 biedt de bedrijfstak van de dienstencheques nog slechts werk aan 11 750 personen in 
plaats van 12 500 personen in 2012), terwijl de tewerkstelling van personen van Europese 
nationaliteit in die sector blijft stijgen.  In 2015 had 23 % van de dienstenchequewerknemers een 
EU-nationaliteit, 8 % een nationaliteit van buiten de EU en de overige 70 % de Belgische 
nationaliteit. De werkelijkheid ziet er heel anders uit wanneer alleen het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest in aanmerking wordt genomen. Uit een recente studie van Idea Consult, gebaseerd op 
een telling van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) van 2016 van de 
dienstenchequewerknemers in Brussel blijkt dat slechts 26 % van hen de Belgische nationaliteit 
heeft, 57 % een EU-nationaliteit en 17 % een niet-EU-nationaliteit (met hoofdzakelijk Brazilianen, 
Ecuadoranen, Marokkanen en Filipijnen). Op basis van de statistieken van de RSZ voor het jaar 
2016 kan worden vastgesteld dat het grootste deel van de dienstenchequewerknemers in het 
Vlaams Gewest werkt (60 %), gevolgd door het Waals (25 %) en het Brussels Gewest (15 %). 
Zonder onderscheid naar nationaliteit is het ook interessant te benadrukken dat 98 % van de 
dienstenchequebanen door vrouwen wordt uitgeoefend. 

 

Verloop van het aantal dienstenchequewerknemers naar nationaliteit 
(in % van de overeenstemmende totale werkgelegenheid, personen van 15 tot 64 jaar) 
 

 
 
Bron: RVA. 
 

Niet minder dan 10 % van het totale aantal werkenden met een nationaliteit van buiten de EU, 
werkt in de bedrijfstak van de dienstencheques. Dit percentage bedraagt ook ongeveer 10 voor 
mensen met de Europese nationaliteit, terwijl het voor Belgische werknemers slechts 3 % 
bedraagt. 
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Hoewel bedrijfstak O84 – Openbaar bestuur en defensie – wel in de top drie staat van de 
bedrijfstakken van niet-EU-immigranten (met uitzondering van de kandidaat EU-landen en andere 
Aziatische landen), blijven die laatsten wel ondervertegenwoordigd in de overheidssector.  
Autochtonen vertegenwoordigen 91,4 % van de totale gesalarieerde werkgelegenheid bij de 
overheid36, een aanzienlijke oververtegenwoordiging in vergelijking met hun aandeel in de 
bevolking op arbeidsleeftijd (79,7 %). De niet-EU-immigranten vertegenwoordigen daar 
daarentegen slechts 5,3 % van, tegen 7,9 % van het totale aantal werkenden (loontrekkenden en 
zelfstandigen) en 11,7 % van de bevolking op arbeidsleeftijd. 

 

Grafiek 34 – Werkgelegenheid bij de publieke sector naar groep van geboortelanden1 
(in % van het totaal aantal werknemers in de overheidssector van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
1 Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse omdat werknemers van internationale instellingen niet 

opgenomen worden in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken. 
 

 

Deze ondervertegenwoordiging van buiten de EU geboren personen in de overheidssector is het 
gevolg van de beperkingen bij de aanwerving van niet-EU-staatsburgers, met name bij de 
aanwerving als statutaire ambtenaar.  Het is zo dat 71,7 % van de personen van niet-EU-herkomst 
die in de overheidssector werken de Belgische nationaliteit heeft (tegenover 61,3 % van de 
werknemers in de private sector en 53,3 % van de bevolking op arbeidsleeftijd). 

Uit de analyse naar gewest blijkt dat Vlaanderen, voor alle groepen van geboortelanden met 
uitzondering van het Nabije en Midden-Oosten, systematisch een kleiner aandeel werknemers in 
de overheidssector op het totale aantal loontrekkenden heeft. In de geaggregeerde gegevens wordt 

                                                           
36  De hier gedefinieerde overheidssector omvat het grootste gedeelte van de werkgelegenheid in de bedrijfstakken O 

(96 %), P (96 %) en U (95 %), maar kan ook bepaalde functies uit andere bedrijfstakken omvatten. 
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dit aandeel voor alle niet-EU-immigranten vastgelegd op 26 % in Brussel, 25 % in Wallonië en 12 % 
in Vlaanderen.  Ook de autochtonen werken minder vaak in de overheidssector in vergelijking met 
de totale Vlaamse gesalarieerde werkgelegenheid met een aandeel van 25 % tegen 36 % in 
Wallonië en 43 % in Brussel. 

Bij de niet-EU-immigranten vertegenwoordigen de Afrikanen het grootste aandeel van de 
werkgelegenheid bij de overheid op het totaal van de loontrekkenden, zowel in Wallonië (34 %) als 
in Brussel (35 %). In Vlaanderen is de groep van geboortelanden die het grootste aandeel van de 
overheidsbanen vertegenwoordigt, het Nabije en Midden-Oosten (21 %). 

 

Grafiek 35 – Internationale vergelijking van het aandeel van de routinematige banen in de totale 

werkgelegenheid en in de werkgelegenheid van buitenlanders 
(2015) 
 

 
 
Bron: OESO op basis van de EAK-gegevens en de index van Goos et al. (2014). 
 

 

Tot slot wordt de integratie van (laaggeschoolde) immigranten die al aanwezig zijn in het land niet 
vergemakkelijkt door de digitalisering. Dat is ook de vaststelling van de OESO in haar verslag 
“International Migration Outlook” van 2017: geïmmigreerde werknemers zullen meer hinder 
ondervinden van de automatisering wegens hun vaardigheden en de bedrijfstakken waarin ze 
geconcentreerd zijn. Zo zijn in het buitenland geborenen oververtegenwoordigd in beroepen met 
overwegend repetitieve taken en dat geldt voor bijna alle Europese landen. België vormt daar geen 
uitzondering op aangezien 49 % van de werkende bevolking van buitenlandse origine in 2015 een 
routinematige baan had, tegen 43 % van de totale werkende bevolking. 

4.3.2. Arbeidsvoorwaarden 

De door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) geleverde databank biedt de mogelijkheid 
om twee aspecten van de arbeidsvoorwaarden, met name het aantal gecumuleerde 
arbeidsplaatsen en de arbeidsduur te analyseren. Voor die twee factoren kan er dus een 
onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende groepen van geboortelanden. Voor de 
andere aspecten die in deze paragraaf besproken worden, wordt verwezen naar de gegevens van 
de enquêtes naar de arbeidskrachten van Eurostat en wordt dus de totale groep van de 
niet-EU-immigranten geanalyseerd. Gezien de steekproef waarover wij beschikken is een 



   Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

93. 

gedetailleerdere analyse immers niet haalbaar zonder de representativiteit van de verstrekte 
informatie ter discussie te stellen. 

 

Grafiek 36 – Cumulatie van banen naar groep van geboortelanden1 
(in % van het totaal aantal werkenden van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
1  Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse omdat werknemers van internationale instellingen niet 

opgenomen worden in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken. 
 

 

In tegenstelling tot wat men had kunnen veronderstellen, is de cumulatie van meerdere banen 
minder gangbaar bij de niet-EU-immigranten dan bij de autochtonen en dit voor alle groepen van 
geboortelanden. Van de personen die meerdere banen hebben, cumuleert een groter aandeel 
immigranten echter 3 of meer banen (5 % tegen 3,6 % voor de autochtonen). De rest, quasi 
allemaal, zijn mensen die twee banen cumuleren. 
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Grafiek 37 – Arbeidsduur naar groep van geboortelanden1 
(in % van het totaal aantal loontrekkende werknemers van 20 tot 64 jaar, met uitzondering van 
uitzendarbeid, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
1  Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse omdat werknemers van internationale instellingen niet 

opgenomen worden in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken. 
 

 

De arbeidsduur is eveneens een indicator van het uitgeoefende type van baan. Personen uit een 
derde land werken vaker als deeltijdse werknemer (39 %) dan de autochtonen (33 %). Ook dit geldt 
ongeacht de groep van geboortelanden, hoewel de verschillen groter zijn voor de andere Aziatische 
landen en Latijns-Amerika. Niet alleen werken immigranten vaker deeltijds, ze oefenen 
proportioneel ook meer banen uit waarvan de arbeidsduur minder dan 45 % bedraagt van een 
voltijdse baan. Volgens de gegevens van de arbeidskrachtenenquête werken ze ook in grotere mate 
onvrijwillig deeltijds vermits 27 % van hen aangaf meer uren te willen werken in 2014 (tegen 23 % 
van de autochtonen). 

Uit de analyse naar gender blijkt dat het percentage deeltijds werkende vrouwen hoger is bij de 
niet-EU-immigranten dan bij de autochtonen (62 % tegen 56 %). Dat is echter niet het geval voor 
vrouwen die in Nabije en Midden-Oosten, Oceanië en Verre Oosten geboren zijn, zij werken vaker 
voltijds dan de autochtone vrouwen. 
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Grafiek 38 – Type van arbeidsovereenkomst naar groep van geboortelanden 
(in % van de loontrekkende werknemers van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: Eurostat (EAK, microgegevens). 
 

 

Immigranten sluiten vaker een tijdelijke arbeidsovereenkomst dan Belgen. Die 
arbeidsovereenkomsten zijn vaker van heel korte duur (minder dan 3 maanden) of van een 
gemiddelde duur (1 tot 2 jaar), terwijl autochtonen overwegend arbeidsovereenkomsten van 
3 maanden tot 1 jaar sluiten. 

4.3.3. Lonen 

De database van de KSZ geeft ons een uniek beeld van het verschil in loonpeil tussen personen 
geboren buiten en binnen België. De analyse wordt gedaan op basis van de kwartaallonen van de 
werknemers in de private sector die geen banen cumuleren37.  

Onze variabele, het loonpeil, is het totaal van het bruto-inkomen uit arbeid dat de werknemer in 
het bestudeerde kwartaal ontvangen heeft. De informatie over het loonpeil is beschikbaar in 
schijven van € 500. 

  

                                                           
37 De database van de KSZ geeft ons geen informatie over het loon van zelfstandigen, noch van werknemers uit de 

overheidssector. 
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Grafiek 39 – Kwartaalloon naar groep van geboortelanden1 
(in euro, loontrekkenden in de private sector die slechts één baan hebben, voltijds werken, personen van 
20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
1  De lijn in het midden van de box vertegenwoordigt de mediaan, de uiteinden van de box zijn het 25e en 75e 

percentiel (Q1 en Q3). De “snorharen” tonen de waarden binnen Q3+1.5(Q3-Q1) en Q1-1.5*(Q3-Q1). Noord-
Amerika wordt uitgesloten van de analyse omdat werknemers van internationale instellingen niet opgenomen 
worden in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken. 

 

 

De mediaanlonen van personen geboren buiten de EU liggen dicht bij elkaar, maar de dispersie van 
de lonen verschilt sterk afhankelijk van de beschouwde groep. Ze zijn echter allemaal lager dan het 
mediaanloon van de autochtonen. Enkel in Oceanië en het Verre Oosten geboren werknemers 
benaderen het mediaanloon van de autochtonen, waarbij de bovenkant van hun loondistributie 
overstijgt zelfs die van de autochtonen. 

Uiteraard worden de lonen van de verschillende bevolkingsgroepen sterk beïnvloed door het 
opleidingsniveau van de werknemers, de bedrijfstak waarin ze werkzaam zijn, het type van 
arbeidsovereenkomst, het gewest waarin ze werken, enz. De conclusies zullen hier worden 
toegelicht op basis van die verschillende kenmerken afzonderlijk.  De volgende paragraaf gaat een 
stap verder en belicht de econometrische resultaten waarmee kan worden bepaald welk deel van 
de verschillen in lonen verklaard en niet verklaard kan worden door de verschillen in kenmerken 
tussen de werknemers van verschillende afkomst. 

Een opsplitsing van de distributies van het kwartaalloon volgens gewest toont aan dat de grootste 
loonkloof in Brussel wordt vastgesteld. In het algemeen is de loondistributie van diegenen geboren 
buiten de EU smaller, met een kleiner aandeel personen in de staarten van de distributie en een 
groter aandeel personen betaald aan lonen rond de mediaan. Voor de personen geboren in België 



   Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

97. 

liggen de mediaan kwartaallonen het laagst in Wallonië en in Vlaanderen, zowel voor mannen als 
voor vrouwen.  

Vrouwen verdienen in het algemeen gemiddeld minder dan mannen. Hoewel een deel van deze 
loonkloof verklaard kan worden door verschillen in de kenmerken van vrouwen en de jobs die zij 
uitoefenen (zo werken zij bijvoorbeeld vaker in bedrijfstakken waar de lonen lager liggen), blijft een 
deel van het onderscheid onverklaard38. Vrouwen die geboren zijn in een land buiten de EU worden 
dan ook vaak dubbel gediscrimineerd: zowel door hun geslacht als hun afkomst. De loonverdelingen 
van vrouwen bleken in 2014 inderdaad gekenmerkt te worden door distributies die meer naar links 
neigen, wat erop wijst dat ze vaker minder verdienen in een kwartaal dan hun mannelijke 
tegenhangers. Bij de personen geboren buiten de EU wordt ook een beduidend groter aandeel 
vrouwen betaald aan een lager loon.  

 

Grafiek 40 – Kwartaalloon1 voor personen geboren buiten de EU naar reden voor immigratie 
(in euro, loontrekkenden in de private sector die slechts één baan hebben en voltijds werken, personen 
van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
1  De lijn in het midden van de box vertegenwoordigt de mediaan, de uiteinden van de box zijn het 25e en 75e 

percentiel (Q1 en Q3). De “snorharen” tonen de waarden binnen Q3+1.5(Q3-Q1) en Q1-1.5*(Q3-Q1). 
 

 

Een andere vraag is of de reden voor immigratie een impact heeft op het loon dat de migrant daarna 
ontvangt. In de praktijk blijkt het inderdaad zo te zijn dat personen die naar België emigreren, maar 
geboren zijn buiten de EU, een hoger kwartaalloon kunnen verwachten als ze naar hier migreerden 
om te komen werken. De dispersie van de lonen in deze categorie personen ligt ook veel hoger dan 
bij de andere redenen voor immigratie. De vluchtelingen verdienden het laagste mediaanloon en 
kenden de kleinste loondispersie. De loonverdelingen van de andere redenen liggen relatief dicht 
bij elkaar. 

Het kwartaalloon van een werknemer blijkt daarnaast nog steeds positief gecorreleerd te zijn met 
zijn/haar leeftijd. Terwijl we voor de personen geboren in België een zeer sterke stijging van het 
mediaanloon en de loondispersie zien, is dit veel minder duidelijk bij diegenen geboren buiten de 
EU. Hun mediaanloon blijft haast stabiel tussen 20 en 54 jaar. Tussen 55 en 64 jaar stijgt zowel het 
mediaanloon als de dispersie errond. Uiteraard is een deel van dit verloop te wijten aan de 

                                                           
38  Zie ook het loonkloofrapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 2017:  
 https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/loonkloofrapport_2017.pdf  

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/loonkloofrapport_2017.pdf
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samenstelling van de werkgelegenheid: zo weten we dat personen met een lager loon gemiddeld 
vroeger de arbeidsmarkt verlaten, waardoor de loonverdeling verschuift. 

Zoals eerder vermeld, speelt ook de bedrijfstak waarin een werknemer aan de slag is, een grote rol 
voor zijn/ haar loon. In 2014 blijken de horeca en de administratieve diensten de slechtst betalende 
bedrijfstakken, ongeacht de afkomst. Ook de handel en de reparatie van voertuigen hebben een 
relatief laag mediaanloon, maar de lonen verschillen daar sterker dan in de horeca. Dit zijn echter 
net de eerste bedrijfstakken van een meerderheid van niet-EU-immigranten (zie sectie 4.3.1). 

In het algemeen verdienen bijna alle werknemers van buiten de EU dus beduidend minder dan 
diegenen die geboren werden in België. Om een idee te hebben van de positie die België inneemt 
op internationaal vlak, wordt hieronder de loonkloof getoond voor het mediaan equivalent jaarloon 
tussen de autochtonen en de personen die buiten de EU geboren werden. In 2016 was het 
mediaanloon van personen geboren buiten de EU in België 43 % lager dan het mediaanloon van 
diegenen geboren in België. Dit is de grootste loonkloof van de landen waarmee wordt vergeleken. 

 

Grafiek 41 – Loonkloof tussen autochtonen en buiten de EU geboren personen: internationale 

vergelijking1 
(in %, op basis van het mediaan equivalent inkomen in euro, bevolking van 20 tot 64 jaar, 2016) 
 

 
 
Bron: Eurostat (EU-SILC). 
1 Hongarije, Roemenië en Slowakije werden uitgesloten van de analyse bij gebrek aan gegevens over 

niet-EU-immigranten. 
 

 

Deze uitgesproken en grotere kloof in België zou het gevolg kunnen zijn van persoonlijke en 
professionele kenmerken van de individuen. Op grond van onderstaande econometrische analyse 
kan het effect worden bepaald van die factoren op het loonniveau van niet-EU-immigranten, maar 
kan ook worden bepaald welk aandeel van de loonkloof ten opzichte van de autochtonen wordt 
verklaard door de leeftijd, het geslacht, het scholingsniveau, de bedrijfstak en het gewest van de 
werkgever en welk deel onverklaard blijft, inclusief ten gevolge van discriminatie.  

Onderstaande ramingen houden rekening met de steekproef van de longitudinale database van de 
KSZ voor de periode 2008-2014. De betrokken populatie wordt beperkt tot personen van 30 tot 
64 jaar (wegens de beperkte informatie betreffende het scholingsniveau, zie uitleg in bijlage 4), die 
voltijds als loontrekkende in de private sector werken. Deeltijdse werknemers worden niet in de 
analyse opgenomen omdat het kwartaalloon dat ze als voltijdse werknemers zouden hebben, niet 
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kan worden berekend bij gebrek aan informatie over het exact aantal gewerkte uren. Indien de 
raming wel rekening zou houden met de deeltijdse werknemers, zouden de resultaten vertekend 
zijn. Hoewel onze analyse hierdoor beperkt wordt, met name door het grotere aantal deeltijdse 
werknemers bij de geïmmigreerde bevolking (39 % tegen 33 % autochtone werknemers voor de 
totale bevolking in 2014, zie sectie 4.3.2), leveren de resultaten toch cruciale antwoorden om de 
loonkloof tussen autochtonen en personen die van buiten de EU komen te verklaren. 

 

Tabel 14 – Effect van het geboorteland1 op het kwartaalloon  
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, loontrekkenden in de private sector die slechts één baan hebben 
en voltijds werken, personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014, op basis van het model 
met intervallen met vast tijdseffect) 
 
 Werkende bevolking naar grote 

groep van geboortelanden 

Werkende bevolking naar groep van 

geboortelanden 

Geboorteland (ref.: België)     
Niet-EU -22,2*** (0,8)   
Waarvan:     

Andere Europese landen   -32,4*** (2,0) 
Kandidaat-lidstaten EU2   -15,1*** (2,1) 
Maghreb   -23,4*** (1,3) 
Nabije en Midden-Oosten   -28,2*** (3,2) 
Oceanië en Verre Oosten   -10,1*** (4,6) 
Latijns-Amerika   -23,5*** (3,0) 
Sub-Saharaans Afrika   -19,4*** (1,5) 
Andere Aziatische landen   -28,1*** (2,9) 

     
Controlevariabelen Geslacht 

Leeftijd 

Scholingsniveau 

Gewest van de werkgever 

Bedrijfstak 
Aantal waarnemingen 52.109 52.109 

 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad-hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse omdat werknemers van internationale instellingen niet 

opgenomen worden in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken. 
2 Hoofdzakelijk Turkije.  
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90 %, ** significant op 95 %, *** significant op 99 %. 
 

 

Rekening houdend met de factoren die deze waarnemingen zouden kunnen verklaren, kan worden 
vastgesteld dat het gemiddelde loonpeil van personen die van buiten de EU komen 22 % lager blijft 
dan dat van autochtone werknemers. De analyse per groep van geboorteland toont dat dit het geval 
is voor alle landen van herkomst.  De grootste loonkloof is die van de staatsburgers uit de andere 
Europese landen (-32 %), gevolgd door personen die geboren zijn in het Nabije en Midden-Oosten 
en de andere Aziatische landen (-28 %), Maghrebijnen en Latijns-Amerikanen (-23 %), staatsburgers 
uit sub-Saharaans Afrika (-19 %). De loonkloof is kleiner voor personen uit een kandidaat-lidstaat 
voor de EU (-15 %) en voor individuen uit Oceanië en het Verre Oosten (-10 %). 

Om de effecten van de verschillende verklarende variabelen te begrijpen, werden de loonregressies 
voor de immigranten en de autochtonen afzonderlijk geraamd. Op die manier worden ook de 
gevolgen belicht van de verwerving van de nationaliteit, van de verblijfsduur in aantal jaren en van 
de redenen voor immigratie op het loon van buiten de EU geboren personen. 
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Tabel 15 – Impact van de persoonlijke en professionele kenmerken op het kwartaalloon naar grote 

groep van geboortelanden1  
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, loontrekkenden in de private sector die slechts één baan hebben 
en voltijds werken, personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014, op basis van het model 
met intervallen met vast tijdseffect) 
 

 Totaal niet-EU Autochtonen 

Geslacht (ref.: man)     

Vrouw -11,7*** (2,2) -13,7*** (0,5) 

Leeftijd (ref.: 30-34 jaar)     

35-39 jaar 6,5*** (2,6) 12,4*** (0,6) 

40-44 jaar 5,9*** (2,6) 18,3*** (0,6) 

45-49 jaar 2,6 (2,8) 24,8*** (0,6) 

50-54 jaar 3,0 (3,3) 29,3*** (0,7) 

55-59 jaar 8,8*** (3,9) 34,7*** (0,9) 

60-64 jaar 23,2*** (5,6) 39,7*** (1,7) 

Scholingsniveau (ref.: laaggeschoold)     

Middengeschoold 9,9*** (1,8) 20,3*** (0,5) 

Hooggeschoold  30,3*** (2,0) 60,7*** (0,6) 

Reden voor immigratie (ref.: werkgelegenheid)     

Gezin -6,4*** (2,3)   

Studies  -4,2 (3,3)   

Internationale bescherming -11,4*** (2,4)   

Andere -11,2*** (3,1)   

Verwerving van de nationaliteit 4,7*** (2,0)   

Verblijfsduur in aantal jaren 0,7*** (0,1)   

Geboorteland (ref.: andere Europese landen)     

Kandidaat-lidstaten EU2 3,5 (3,3)   

Maghreb -0,8 (2,8)   

Nabije en Midden-Oosten 3,0 (4,3)   

Oceanië en Verre Oosten 21,4*** (6,0)   

Latijns-Amerika 0,9 (3,7)   

Sub-Saharaans Afrika 5,0*** (2,6)   

Andere Aziatische landen -2,5 (3,8)   

Gewest van de werkgever (ref: Brussel)     

Vlaanderen -4,6*** (1,8) -9,1*** (0,6) 

Wallonië -9,7*** (2,0) -12,2*** (0,7) 

     

Controlevariabele Bedrijfstak 

   

Aantal waarnemingen 3.902 47.685 

Vaste tijdseffecten Ja Ja 
 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad-hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse omdat werknemers van internationale instellingen niet 

opgenomen worden in de administratieve werkgelegenheidsstatistieken. 
2 Hoofdzakelijk Turkije. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90 %, ** significant op 95 %, *** significant op 99 %. 
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Van de persoonlijke kenmerken is het effect van het scholingsniveau op het loon het opvallendst. 
Terwijl het loonpeil van een autochtone werknemer met 20 % stijgt wanneer hij een diploma van 
het hoger secundair onderwijs behaalt ten opzichte van laaggeschoolde autochtonen, bedraagt die 
winst slechts 10 % voor geïmmigreerde werknemers. Waar een autochtone werknemer met een 
universitair diploma gemiddeld 61 % meer verdient dan een autochtone werknemer met hooguit 
een diploma van het lager secundair onderwijs, is deze winst voor geïmmigreerde werknemers 
gehalveerd. 

Het loon van autochtonen stijgt ook naargelang hun leeftijd. Op het einde van hun loopbaan, op 60 
tot 64 jaar, verdienen ze gemiddeld 39,7 % meer dan een autochtoon van 30 tot 34 jaar. Voor de 
immigranten bedraagt dit verschil daarentegen 23,2 %. 

Het loonnadeel voor een vrouw die voltijds in de private sector werkt, is daarentegen kleiner bij 
immigranten dan bij autochtonen (-11,7 % tegen -13,7 % in vergelijking met de mannen). Het feit 
dat onze analyse zich beperkt tot voltijdse werknemers speelt hier ongetwijfeld een rol. Aangezien 
ze minder vaak aanwezig zijn op de arbeidsmarkt, kan men zich bovendien aan een 
selectievertekening verwachten: vrouwen die erin slagen de arbeidsmarkt te betreden, zijn 
gemotiveerder, misschien ambitieuzer of productiever. 

Terwijl autochtonen die respectievelijk in Vlaanderen en Wallonië gaan werken, een loonkloof van 
-9 % en -12 % laten optekenen in vergelijking met de autochtonen die in Brussel werken, is die kloof 
kleiner voor immigranten en bedraagt respectievelijk -5 % en -10 %. Uit wat voorafgaat blijkt dat 
het gewest van de werkgever minder invloed heeft op hun loonpeil. 

Net als voor de kans op werk, zijn het de gezinsmigranten39 en de vluchtelingen die een beduidend 
lager loonpeil hebben dan de economische migranten en de immigranten die gekomen zijn om te 
studeren. Het loonnadeel wordt op 11,4 % geraamd voor de vluchtelingen en op 6,4 % voor de 
gezinsmigranten. 

Binnen de geïmmigreerde bevolking zijn er geen uitgesproken verschillen naar groep van 
geboortelanden, behalve voor de staatsburgers uit Oceanië en het Verre Oosten die beduidend 
hogere lonen hebben dan de andere groepen van landen (+21 %). 

  

                                                           
39  De verblijfsgrond die in de longitudinale databank wordt vermeld, is deze die in de EAK wordt vermeld en niet de 

hiervoor vermelde administratieve verblijfsgrond. 
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Tabel 16 – Uitsplitsing van de loonkloof tussen autochtonen en niet-EU-immigranten 
(bruto kwartaalloon van de loontrekkenden in de private sector die slechts één baan hebben en voltijds 
werken, personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014, uitsplitsing van Oaxaca-Blinder) 
 

Algemene uitsplitsing  

Geraamd gemiddeld loon van de autochtonen € 8 388 

Geraamd gemiddeld loon van de niet-EU-immigranten € 6 468 

Verschil / Loonkloof  € 1 920 

Verklaard gedeelte 20 % 

Onverklaard gedeelte 80 % 

  

Gedetailleerde uitsplitsing van het verklaarde gedeelte  

Geslacht -3,2 % 

Leeftijd  -21,1 % 

Scholingsniveau  87,9 % 

Gewest van de werkgever -40,9 % 

Bedrijfstak 80,2 % 

Jaar -2,9 % 
 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad-hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
Toelichting: * significant op 90 %, ** significant op 95 %, *** significant op 99 %. 
 

 

Net als voor de verschillen in werkgelegenheidsgraad kan de loonkloof worden uitgesplitst in het 
door controlevariabelen verklaarde gedeelte en het onverklaarde gedeelte. Die uitsplitsing wordt 
gedaan op basis van het model van Oaxaca-Blinder.  

Volgens onze raming verdienen autochtone werknemers in de private sector die voltijds werken 
gemiddeld € 8 388 bruto per kwartaal, of ongeveer € 2 796 bruto per maand. Het gemiddelde 
equivalent loon voor niet-EU-immigranten bedraagt € 6 468 per kwartaal, of ongeveer € 2 156 per 
maand. De loonkloof van € 1 920 per kwartaal is voor 20 % te verklaren door de persoonlijke en 
professionele kenmerken van de immigranten tegenover de autochtonen, en de overige 80 % van 
de loonkloof kan niet worden verklaard. Net als voor de analyse van de werkgelegenheidsgraad 
moeten het verklaarde en het onverklaarde gedeelte met de nodige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. Het feit dat een deel van de loonkloof wordt verklaard, betekent niet dat die 
gerechtvaardigd is. Zo is het duidelijk dat de lonen in sommige bedrijfstakken lager zijn dan in 
andere, maar ook dat de kans bestaat dat sommige immigranten tegen hun wil in diezelfde 
bedrijfstakken werken. Het onverklaarde gedeelte kan evenmin volledig worden toegeschreven aan 
discriminatie en omvat alle niet-waarneembare factoren die het loonpeil kunnen beïnvloeden. 

Volgens de uitsplitsing van Oaxaca-Blinder verklaren, van de in aanmerking genomen kenmerken, 
het scholingsniveau en de bedrijfstak het grootste deel van de loonkloof tussen autochtonen en 
immigranten. De andere factoren van de regressie hebben een negatief effect op de loonkloof, dat 
wil zeggen dat immigranten, al naargelang de leeftijd, het geslacht en het gewest van de werkgever, 
een hoger loon zouden moeten ontvangen dan de autochtonen. 
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4.4. Beroepstrajecten 

De buiten de EU geboren immigranten vinden verhoudingsgewijs niet alleen minder vaak werk, hun 
loopbanen zijn tevens minder stabiel met meer periodes van werkloosheid en inactiviteit. Dat blijkt 
uit de volgende grafieken. De groene zones bovenaan de grafiek, die overeenstemmen met de 
personen die gedurende de volledige periode 2008-2014 aan het werk zijn gebleven, zijn kleiner 
voor de in het buitenland geborenen. Zo was 58,1 % van het staal van in België geboren personen 
gedurende de hele periode 2008-2014 aan het werk. Dat cijfer is slechts 30,1 % voor de niet-EU-
immigranten. Het midden van de grafiek toont ten eerste dat een groter deel van hen gedurende 
die periode werkloos bleef (oranje zone): 4,4 % tegen 2,4 % bij de autochtonen. Er blijkt echter ook 
uit dat de herintredingen vaker worden gevolgd door nieuwe periodes van werkloosheid (middelste 
zone van de grafiek). 32,5 % van de personen van buitenlandse origine werkten in die periode 
minstens een kwartaal en waren langer dan een jaar werkloos of inactief. Voor de autochtonen 
beloopt dat percentage slechts 17,1 %. 

Samengevat, van de personen tussen 30 en 64 jaar was een in België geboren persoon gemiddeld 
21 kwartalen aan het werk, 6 kwartalen inactief en 1 kwartaal werkloos in de periode 2008-2014. 
Een buiten de EU geboren persoon die in België woont, was gemiddeld 14 kwartalen aan het werk, 
10 kwartalen inactief en 4 kwartalen werkloos. 

Inactiviteit komt aldus meer voor onder de niet-EU-immigranten. Terwijl van de autochtonen 25 % 
niet op de arbeidsmarkt aanwezig is, ligt dat percentage 21 procentpunt hoger voor de 
niet-EU-immigranten (46 %). Het onderscheid tussen mannen en vrouwen is opvallend, aangezien 
het verschil in inactiviteitsgraad tussen autochtonen en niet-EU-immigranten 14 procentpunten 
bedraagt voor de mannen en 27 procentpunten voor de vrouwen.  

Gaat men uit van de gegevens van de arbeidskrachtenenquête, en dus van de door de persoon 
daadwerkelijk aangegeven inactiviteit en niet meer van zijn administratieve status, dan daalt de 
inactiviteitsgraad van niet-EU-immigranten aanzienlijk (37 %), terwijl hij voor de autochtonen 
nagenoeg gelijk blijft (25 %). Het verschijnsel is nog meer uitgesproken voor de mannelijke 
immigranten (24 % inactieven volgens de EAK tegen 37 % volgens de administratieve gegevens). 
Dat verschil kan deels toe te schrijven zijn aan de aanwezigheid van zwartwerk. Mensen verklaren 
in de enquêtes dat ze aan het werk zijn, maar worden in de administratieve gegevens als inactief 
beschouwd. Dat zou evenwel minder het geval zijn bij de vrouwen, van wie ook volgens de EAK 
50 % inactief is. Zoals toegelicht in sectie 4.1 zijn de culturele impact en de geringe participatie van 
vrouwen aan de arbeidsmarkt in de landen van herkomst belangrijke verklarende factoren. In dat 
verband blijkt dat 61 % van de inactieve uit een niet-EU-land geïmmigreerde vrouwen huisvrouw 
is, terwijl dat voor slechts 25 % van de inactieve autochtone vrouwen geldt. Van de inactieve uit 
een niet-EU-land geïmmigreerde mannen is 7 % huisman en van de inactieve autochtone mannen 
is dat 2 %. De inactieve geïmmigreerde vrouwen zijn bijgevolg minder vaak aan het studeren, in 
arbeidsongeschiktheid of met vervroegd pensioen dan de autochtone vrouwen. Ook de mannen 
zijn minder vaak met vervroegd pensioen (12 % tegen 38 % van de inactieve autochtone mannen) 
en tellen een iets lager aandeel studenten (23 % tegen 25 % voor de autochtonen). Ze zijn met 
daarentegen vaker arbeidsongeschikt: 30 % tegen 28 % van de inactieve autochtone mannen. 
Andere inactieven dan studenten, gepensioneerden, arbeidsongeschikten en huismannen 
en -vrouwen zijn ondergebracht in de categorie ‘overige types inactieven’. Die categorie ‘overige’ 
wordt vaker aangeduid door immigranten. 
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Grafiek 42 – Beroepstraject naar groep van geboortelanden1 
(sociaaleconomische status van personen van 30 tot 64 jaar tijdens de periode 2008-2014, iedere lijn stelt één individuele persoon voor, staal op basis van de ad-hoc modules 2008 en 2014 
van de enquêtes naar de arbeidskrachten van Eurostat) 
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ANDERE EUROPESE LANDEN EN KANDIDAAT-EU-LANDEN 

  
MAGHREB 

 

  

SUB-SAHARAANS AFRIKA 

 

  

NABIJE EN MIDDEN-OOSTEN, OCEANIË, VERRE OOSTEN, 

ANDERE AZIATISCHE LANDEN 

  

   Werkend      Werkzoekend      Inactief 
 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse Eurostat (EAK ad-hoc modules 2008 et 2014), berekeningen HRW. 
1 De groep van Latijns-Amerikaanse origine is niet vertegenwoordigd omdat de databank onvoldoende individuen van die origine bevat om representatieve beroepstrajecten op te leveren. Om dezelfde 

redenen is een analyse naar reden voor immigratie niet mogelijk. Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse, omdat de werknemers van de internationale instellingen niet in de administratieve 
statistieken over de werkgelegenheid zijn opgenomen. 
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Om de beroepstrajecten beter te kunnen afzonderen naar herkomst van de personen, kan ook 
worden uitgegaan van het percentage van personen die opnieuw een baan vinden, dat is het deel 
van de mensen dat tijdens het beschouwde jaar terug aan het werk zijn van het totaal aantal 
personen die het jaar voordien werkloos waren. 

 

Grafiek 43 – Percentage  van personen die opnieuw een baan vinden naar groep van geboortelanden1 
(in %, personen van 20 tot 64 jaar die aan het werk zijn en het jaar voordien werkloos waren, gemiddelde 
over de periode 2008-2014) 
 

 
 
Bronnen: Datawarehouse KSZ, Eurostat (EAK ad-hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse, omdat de werknemers van de internationale instellingen niet in 

de administratieve statistieken over de werkgelegenheid zijn opgenomen. 
 

 

Bij buiten de EU geboren personen blijkt het herintredingspercentage na werkloosheid lager dan 
bij autochtonen. Alleen personen uit Oceanië en het Verre Oosten en uit andere Aziatische landen 
laten een hoger herintredingspercentage optekenen.  

Dit soort van analyse houdt evenwel geen rekening met de persoonlijke kenmerken van de 
individuen. Op basis van een econometrische analyse kan worden nagegaan hoe waarschijnlijk het 
is opnieuw werk te vinden na een periode van werkloosheid het jaar voordien, en dat na controle 
voor geslacht, leeftijd, gewest van de woonplaats, en het scholingsniveau van de persoon. Op die 
manier kan worden nagegaan of een persoon van buitenlandse origine met dezelfde kenmerken als 
een autochtoon een grotere of kleinere kans vertoont om aan het werk te zijn een jaar na werkloos 
te zijn geweest. 
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Tabel 17 – Effecten van het geboorteland1 op de kans om opnieuw een baan te vinden2 
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, lineair waarschijnlijkheidsmodel met 
vast tijdseffect, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 

 Werkloze bevolking een jaar 
voordien naar grote groep van 

geboortelanden 

Werkloze bevolking een jaar 
voordien naar groep van 

geboortelanden 

Geboorteland (ref.: België)   

Niet-EU -5,0***  (0,7)   

waarvan:     

Andere Europese landen   -6,9*** (1,6) 

Kandidaat-lidstaten EU3   -3,6** (1,6) 

Maghreb   -6,0*** (1,0) 

Nabije en Midden-Oosten   -5,5*** (2,0) 

Oceanië en Verre Oosten   6,6* (3,7) 

Latijns-Amerika   -11,1*** (2,5) 

Sub-Saharaans Afrika   -3,3*** (1,2) 

Andere Aziatische landen   3,9 (4,6) 

Controlevariabelen Geslacht 
Gewest van de woonplaats 

Leeftijd 
Opleiding 

Duur van de werkloosheid 
Aantal waarnemingen 18 151 18 151 

Aangepaste R² 0,130 0,130 
 

 
Bronnen: Datawarehouse KSZ, Eurostat (EAK ad-hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 Noord-Amerika wordt uitgesloten van de analyse, omdat de werknemers van de internationale instellingen niet in de 

administratieve statistieken over de werkgelegenheid zijn opgenomen. 
2  De afhankelijke variabele is gelijk aan 1 indien de persoon tijdens het kwartaal aan het werk is en een jaar eerder 

werkloos was. 
3 Hoofdzakelijk Turkije. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90 %, ** significant op 95 %, *** significant op 99 %. 
 

 

De analyse40 wijst uit dat, na controle voor die kenmerken, de herkomst een bepalende factor voor 
niet-herintreding blijft voor personen die buiten de EU zijn geboren. Voor hen is de kans om een 
nieuwe baan te vinden een jaar na een periode van werkloosheid 5 % kleiner dan voor autochtonen 
met dezelfde kenmerken wat betreft leeftijd, geslacht, gewest van de woonplaats, scholingsniveau 
en duur van de werkloosheid. De raming per groep geboortelanden geeft duidelijke verschillen 
weer. Mensen uit Oceanië en het Verre Oosten hebben 6,6 % meer kans om opnieuw een baan te 
vinden dan de autochtonen, terwijl de uit andere Aziatische landen afkomstige voormalige 
werklozen statistisch geen andere kans hebben dan de autochtonen. De landen waarvoor een 
nadeel wordt vastgesteld zijn, in volgorde van omvang van het nadeel, Latijns-Amerika (-11,1 %), 
de andere Europese landen (-6,9 %), de Maghreb (-6,0 %), het Nabije en Midden-Oosten (-5,5 %), 
de kandidaat-lidstaten van de EU (-3,6 %) en Sub-Saharaans Afrika (-3,3 %). 

  

                                                           
40  Zie bijlage 4 voor het volledige overzicht van de resultaten en de methodologische toelichtingen. 
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4.5. Werkloosheid 

De werkloosheidsgraad van niet-EU-immigranten is gemiddeld 11,8 procentpunten hoger dan die 
van de autochtonen. Dat geldt voor alle landengroepen, met uitzondering van de uit 
Noord-Amerika41 afkomstige personen. De hoogste werkloosheidsgraad wordt opgetekend bij de 
personen van maghrebijnse origine (24,2 %). 

 

Grafiek 44 - Werkloosheidsgraad naar groep van geboortelanden 
(in % van de overeenstemmende beroepsbevolking van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
 

 

Hoewel de werkloosheidsgraden sterk uiteenlopen van het ene gewest tot het andere, is het 
verschil ten opzichte van de autochtonen in alle gewesten nagenoeg even groot. 
10,5 procentpunten in Vlaanderen, 9,3 in Brussel en 9,1 in Wallonië. Het verschil tussen mannen 
en vrouwen loopt ook gelijk. Mannelijke niet-EU-immigranten laten een werkloosheidsgraad 
optekenen die 12,3 procentpunten hoger is dan die van de autochtonen. Dat verschil bedraagt 
11,2 procentpunten voor de vrouwen. 

Naargelang van de gebruikte bron lopen de verschillen in werkloosheidsgraad tussen 
niet-EU-immigranten en autochtonen per scholingsniveau sterk uiteen. Op basis van de 
KSZ-gegevens laten de hooggeschoolden het grootste verschil optekenen (13,4 procentpunten), 
terwijl het vrijwel gelijk is aan nul voor de laaggeschoolden (1,9 procentpunten). Aangezien de 
informatie over iemands scholingsniveau beschikbaar is, telkens wanneer hij een periode van 
werkloosheid doormaakt, zou die databank geen vertekende resultaten mogen opleveren. De 
Socio-economische monitoring is dan weer nauwkeuriger wat betreft het scholingsniveau van de 
autochtonen. De verschillen in werkloosheidsgraad zijn dus groter voor alle scholingsniveaus dan 
wat uit de databank van de KSZ blijkt. Bovendien wordt het grootste verschil, volgens de 
Socio-economische monitoring, opgetekend voor de laaggeschoolden (21,8 procentpunten tegen 
20 procentpunten voor de middengeschoolden en 16,6 procentpunten voor de hooggeschoolden). 
Tot slot wordt in de EAK het door de persoon aangegeven scholingsniveau in aanmerking genomen. 

                                                           
41  De analyses van de werkgelegenheid en de inactiviteit zijn weliswaar vertekend voor de Noord-Amerikanen door hun 

werkgelegenheid in de internationale instellingen, die van de werkloosheidsgraad zijn dat niet. Ze worden bijgevolg 
in aanmerking genomen in deze paragraaf. 
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Hier zijn het de middengeschoolden die het grootste nadeel ervaren (verschil van 
17 procentpunten), gevolgd door de laaggeschoolden (15,8 procentpunten) en tot slot de 
hooggeschoolden (12,9 procentpunten).  

Het verschil in gemiddelde werkloosheidsgraad tussen niet-EU-immigranten en autochtonen lijkt 
niet sterk afhankelijk van het scholingsniveau. Er blijft evenwel een grote onzekerheid bestaan, 
aangezien de verschillen sterk uiteenlopen naargelang van de gebruikte bron, en dat vooral voor 
de laaggeschoolden. 

Een werkzoekende, zoals hierboven gedefinieerd, ontvangt al dan niet een werkloosheidsuitkering. 
Op basis van de statistieken van de RVA kan worden vastgesteld welk aandeel van de buitenlandse 
werklozen een uitkering ontvangt en welk aandeel niet. Een buitenlander wordt daarbij 
gedefinieerd als elk individu met een andere dan de Belgische nationaliteit. De buitenlanders 
worden onderverdeeld in personen met de nationaliteit van een EU-land en personen met een 
nationaliteit van een niet-EU-land. Hoewel dat niet volledig vergelijkbaar is met de herkomst op 
basis van geboorteland, biedt het toch een interessante indicatie.  

 

Grafiek 45 – Verdeling van de niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) naargelang ze al dan niet een 

werkloosheidsuitkering ontvangen, naar nationaliteit 
(in duizenden personen en in percentage, 2014) 
 

 
 
Bron: RVA. 
 

 

Tot de werkzoekenden die geen uitkering van de RVA ontvangen, behoren de jongeren in 
beroepsinschakelingstijd, de verplicht ingeschreven werkzoekenden (gesanctioneerde 
werkzoekenden, werkzoekenden ten laste van het OCMW, als gehandicapt erkende 
werkzoekenden) en vrijwillig ingeschreven werkzoekenden. Die laatste groep telt een groot aantal 
niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) met een buitenlandse nationaliteit die zich inschrijven om 
toegang te krijgen tot de Belgische arbeidsmarkt.  

Hoewel zij een hogere werkloosheidsgraad laten optekenen dan de autochtonen, ontvangt slechts 
44,2 % van de niet-EU-werkzoekenden een werkloosheidsuitkering, tegen 69,9 % van de 
EU-immigranten en 79,1 % van de Belgen. 
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Grafiek 46 – Aandeel van de verschillende nationaliteiten in het aantal uitkeringsgerechtigde volledig 

werklozen 
(in % en in personen, 2014) 
 

 
 
Bron: RVA. 
 

 

Van het totale aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in 2014 hadden aldus 639 000 de 
Belgische nationaliteit, 61 800 een nationaliteit van een EU-lidstaat en 40 500 een niet-Europese 
nationaliteit.  

Een pakket activeringsmaatregelen (doorstromingsprogramma, SINE, Activa, 
werkhervattingstoeslag, Activa Start, instapstage) moet de herintreding van de werklozen 
vergemakkelijken. Die programma's zijn niet specifiek gericht op de nationaliteit of de herkomst 
van de begunstigden, maar aan de hand van de statistieken kunnen de begunstigden evenwel 
worden opgesplitst naar nationaliteit. 
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Grafiek 47 – Begunstigden van de activeringsmaatregelen volgens nationaliteit in vergelijking met het 

aantal volledig werklozen 
(in duizenden personen, 2014) 
 

 
 
Bron: RVA. 
 

 

Tot de begunstigden van activeringsmaatregelen behoren verhoudingsgewijs meer Belgen dan tot 
het aantal volledig werklozen (89 % tegen 86 % in 2014). Voor de personen van buitenlandse 
nationaliteit geldt het omgekeerde, en het effect is uitgesprokener voor de Europese onderdanen. 
Ze vertegenwoordigen 6,4 % van het totale aantal begunstigden en 8,3 % van de volledig werklozen. 
Voor de niet-EU-immigranten bedragen die percentages respectievelijk 4,6 % en 5,5 %. 
Buitenlandse werkzoekenden zijn dus verhoudingsgewijs minder vaak begunstigde van een 
activeringsprogramma dan Belgen. 

  



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

111. 

 

Grafiek 48 –Verdeling van de werkzoekenden naar duur en naar grote groep van geboortelanden 
(in %, werkzoekenden van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: KSZ Datawarehouse, berekeningen HRW. 
 

 

Eenmaal werkloos lijkt de transitie naar werk nochtans moeilijker voor niet-EU-immigranten, 
aangezien zij verhoudingsgewijs vaker langer dan twee jaar werkzoekend zijn (51 %) dan de 
autochtonen (46 %). Langdurige werkloosheid blijft evenwel een structureel probleem in België, 
aangezien ze een groot aandeel van de werkzoekenden van alle herkomst treft, ook de in België 
geborenen.  

4.6. Levensomstandigheden en armoede 

De levensomstandigheden van migranten verschillen vaak van de autochtone bevolking omdat hun 
inkomens gemiddeld lager liggen. Bijgevolg lopen ze vaker risico op armoede en zelfs sociale 
uitsluiting. Om de risicograad op armoede én sociale uitsluiting te berekenen, worden in principe 
drie indicatoren gecombineerd: het aandeel van de bevolking dat een risico op armoede vertoont, 
diegenen die lijden onder materiële ontbering en diegenen die in huishoudens wonen met een zeer 
lage werkintensiteit. 

De eerste bevinding voor België is dat het risico op armoede of sociale uitsluiting van de 
autochtonen veel kleiner is (17 %) dan voor niet-EU-immigranten (54,3 %).  
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Grafiek 49 - Risicograad op armoede en sociale uitsluiting: internationale vergelijking1 
(in % van de overeenstemmende bevolking van 20 tot 64 jaar, 2014) 
 

 
 
Bron: Eurostat (EU-SILC). 
1  Roemenië en Slowakije beschikken niet over gegevens over niet-EU-immigranten. 
 

 

In Europees perspectief presteert België niet zo goed ter zake: terwijl de risicograad op armoede 
voor de autochtonen lager is dan gemiddeld in de onderzochte landen, is de risicograad op armoede 
en sociale uitsluiting er de derde hoogste in de EU voor personen die buiten de EU zijn geboren 
(54,3 %). Bovendien is de kloof tussen immigranten die buiten de EU geboren zijn en autochtonen 
er eveneens het hoogste. 

De analyse per leeftijdscategorie leert dat de categorie van de jongeren bijzondere aandacht 
verdient. Hier blijkt duidelijk dat de jongeren geboren in België gekenmerkt worden door ongeveer 
dezelfde risicograad op armoede en sociale uitsluiting als de rest van de bevolking. Bij de jongeren 
geboren buiten EU is de situatie heel anders: bij hen was het risico op armoede en sociale uitsluiting 
19 procentpunten hoger dan bij iedereen tussen 25 en 54 jaar. Het verder inzetten op de opleiding 
en integratie op de arbeidsmarkt van deze jongeren moet dan ook een prioriteit blijven, vooral 
omdat uit de literatuur gebleken is dat lage inkomens bij het begin van een loopbaan later nooit 
meer helemaal gecompenseerd kunnen worden (o.a. Cockx en Ghirelli, 2016). 

De Vlaamse migratie en integratiemonitor (2018) onderzocht de maatschappelijke positie van 
personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen. Er werd onder meer gekeken naar wonen en 
huisvesting en inkomens en armoede. De gegevens met betrekking tot de situatie waarin personen 
van buitenlandse herkomst wonen, zijn afkomstig van een survey (het grote Woononderzoek) uit 
2013 en EU-SILC 2013. Het is duidelijk dat bij de niet-Belgische bevolking een kleiner aandeel 
eigenaar is van de woning. Bij de personen geboren in België is bijna drie kwart eigenaar, bij de 
personen geboren buiten de EU gaat het om bijna 1 op de 3. Opvallend is ook het feit dat het 
aandeel sociale huurders veel hoger ligt bij de personen geboren buiten de EU (22 %). 
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Grafiek 50 - Eigendomsstatuut naar grote groep van geboorteland 
(in %, Vlaams Gewest, 2013) 

 

 
 
Bron: Grote Woononderzoek 2013, berekeningen HIVA. 
 

 

In het Grote Woononderzoek Vlaanderen (2013) werd bovendien ook een vraag gesteld over 
betalingsproblemen bij de betaling van de vaste woonkosten, verbruikskosten of andere kosten 
tijdens het afgelopen jaar. Hoewel deze vraag een subjectief gegeven peilt, bleken de personen 
geboren buiten de EU veel vaker betalingsproblemen te ondervinden dan de personen geboren 
binnen België.  

Zowel in het Grote Woononderzoek als in EU-SILC werd voor Vlaanderen ook specifiek gevraagd 
naar de woonkwaliteit van de bevolking geboren in België en in het buitenland. De 
EU-SILC-gegevens geeft de indicator ‘woningdeprivatie’ het aandeel personen weer dat aangeeft te 
leven in een huis met één of meerdere van volgende problemen: gebrek aan elementair comfort 
(bad of douche en een toilet met waterspoeling in de woning zelf), een structureel probleem 
(lekkend dak, schimmel en vocht, rottende ramen en deuren) of een te donkere woning. Het 
aandeel personen geboren buiten de EU dat lijdt onder woningdeprivatie ligt bijna dubbel zo hoog 
als bij de personen geboren in België (34 % tegenover 18 %).  

 

Tabel 18 - Begunstigden van het leefloon naar nationaliteit en gewest 
(in % van het totale aantal begunstigden van een leefloon, 2014) 
  

Belgen EU Niet-EU 

België 72.9 8.4 18.7 

Vlaanderen 69.3 6.9 23.8 

Wallonië 80.4 7.1 12.5 

Brussel 64.1 11.5 24.3 
 

 
Bron: POD MI. 
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In 2014 had 18,7 % van de personen die een leefloon ontvingen in België een niet-EU-nationaliteit, 
dit is ongeveer 2 keer meer dan diegenen met een EU-nationaliteit. Het is echter wel duidelijk dat 
deze aandelen relatief sterk verschillen tussen de verschillende gewesten. In Vlaanderen heeft 
69,3 % van diegenen met een leefloon de Belgische nationaliteit, tegen 64,1 % in Brussel en maar 
liefst 80,4 % in Wallonië. Daartegenover staat dat in Brussel het aandeel van de EU-onderdanen 
met een leefloon hoger ligt dan in Vlaanderen en Wallonië. 
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5. BELEIDSMAATREGELEN EN BEST PRACTICES 

Met een werkgelegenheidsgraad van 52 % voor buiten de EU geboren immigranten, het laagste peil 
in Europa, en een verschil ten opzichte van de autochtonen van 19 procentpunten in 2017 scoort 
België slecht op het vlak van de arbeidsmarktintegratie. Nochtans, heeft de Belgische overheid de 
strijd tegen de werkgelegenheidskloof tussen Belgen en ingezetenen met een niet-Europese 
nationaliteit reeds in 2011 als doelstelling opgenomen in haar bijdrage aan de Europa 
2020-strategie. Toen bedroeg de kloof 29 procentpunt en was het de bedoeling ze tegen 2020 terug 
te brengen tot 16,5 procentpunt.  

Het slechte resultaat van ons land wordt deels verklaard door de kenmerken van de ontvangen 
migratiestromen. Volgens de EAK was van de buiten de EU geboren bevolking op arbeidsleeftijd die 
in België verblijft bijna 42 % laaggeschoold in 2016, dat is een van de hoogste percentages in de EU 
(5de achter Italië (53 %), Malta (47 %), Spanje (46 %) en Griekenland (44 %)). België telt bovendien 
verhoudingsgewijs meer immigranten die via gezinshereniging naar hier zijn gekomen en minder 
om economische redenen.  

Tevens zij opgemerkt dat immigratie deel uitmaakt van de Belgische geschiedenis, terwijl het 
fenomeen in andere landen recenter en minder omvangrijk is. Zo bedroeg het aandeel buiten de 
EU geboren immigranten binnen de bevolking op arbeidsleeftijd in 2017 in België bijna 12 %, een 
percentage dat vergelijkbaar is met landen als Duitsland (12 %), het Verenigd Koninkrijk (12 %), 
Spanje (12 %), Luxemburg (11 %), Frankrijk (11 %) en Nederland (11 %), maar veel hoger is dan in 
andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER), vooral in de nieuwe lidstaten. Andere 
landen, met een hogere werkgelegenheidsgraad dan België, tellen evenwel meer immigranten 
binnen hun bevolking op arbeidsleeftijd. Dat geldt met name voor Zweden (17 %), 
Zwitserland (14 %), Cyprus (13 %) en Oostenrijk (13 %). 

 

Grafiek 51 - Werkgelegenheidsgraad van de niet-EU-immigranten en de autochtonen: internationale 

vergelijking1 
(in % van de overeenstemmende bevolking van 20 tot 64 jaar, 2017) 
 

 
 
Bron: Eurostat (EAK). 
1  De landen zijn gerangschikt in dalende volgorde van het verschil in werkgelegenheidsgraad van de 

niet-EU-immigranten en de autochtonen. 
 

 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

116. 

Rekening houdend met de kenmerken van de in België binnenkomende migratiestromen, blijven 
de verschillen in werkgelegenheidsgraad ten opzichte van de landen waarmee wordt vergeleken, 
evenwel aanzienlijk en dit voor alle bestudeerde landen. Het resultaat is dat België het, zelfs bij 
identieke migratiestromen, aanzienlijk minder goed doet. 

De inschakeling op de arbeidsmarkt van immigranten is eveneens afhankelijk van niet aan de 
immigratie gerelateerde institutionele factoren. Het betreft met name rigiditeiten die van invloed 
zijn op alle potentiële werknemers. Het bestaan van een relatief hoog minimumloon42 in België 
wordt vaak genoemd als een bron van rigiditeit. Zoals de Europese Commissie43 recent heeft 
aangetoond, heeft de instelling van een minimumloon een negatieve impact op de 
werkgelegenheidsgraad van jongeren en personen met een laag scholingsniveau. De 
geïmmigreerde bevolking is echter naar verhouding jonger dan de autochtone bevolking en omvat 
een groot aantal laaggeschoolden. Dat type beleid draagt bijgevolg zeker niet bij aan hun 
inschakeling op de arbeidsmarkt, maar garandeert wel een redelijk loonpeil wanneer de persoon 
werkt en voorkomt de uitbuiting van de werknemers, inclusief de immigranten. 

Andere specifieke kenmerken voor de werking van de arbeidsmarkt verklaren ook waarom België 
proportioneel minder hooggeschoolde immigranten aantrekt. Het betreft bijvoorbeeld de sociale 
stelsels die in de verschillende gastlanden van kracht zijn. Cohen en Razin (2008) ontwikkelden een 
theoretisch model om na te gaan welk effect een grotere generositeit van het sociale stelsel heeft 
op de ontwikkeling van de kenmerken van immigranten inzake scholingsniveau en ze hebben dit 
effect geraamd voor de landen van de OESO. In geval van vrije toegang tot het grondgebied zou het 
effect negatief zijn. Gullere sociale stelsels zouden veeleer laaggeschoolde immigranten aantrekken 
aangezien ze minder bijdragen dan ze ontvangen. Die bevinding wordt bevestigd door een studie 
van het IZA uit 2017: een genereuzer werkloosheidsregeling zou negatief gecorreleerd zijn met de 
aanwezigheid van hooggeschoolde immigranten. Zij zijn vaker aan het werk en dragen bijgevolg bij 
aan het socialezekerheidsstelsel, een genereuzer systeem zou hun stimulus om naar dat land in het 
bijzonder te gaan kunnen verkleinen. Hetzelfde geldt voor vakbondsvertegenwoordigingen die de 
arbeidsomstandigheden van lager geschoolden kunnen verbeteren, en daardoor hoofdzakelijk de 
lager geschoolde immigranten aantrekken.  

Hoewel iemand die naar een gastland wil trekken, zijn beslissing in theorie kan afstemmen op het 
sociaal stelsel in dat land, blijkt dat de vaakst aangehaalde criteria de werkloosheids- en 
loonverschillen ten opzichte van het land van herkomst te zijn, het bestaan van sociale netwerken 
en de geografische nabijheid (Giulietti 2014). Heel wat empirische studies tonen trouwens aan dat 
immigranten niet noodzakelijk meer sociale bijstand ontvangen dan autochtonen (Barrett en 
Maitre, 2011). Dustmann en Frattini (2014) hebben voor Engeland zelfs aangetoond dat 
immigranten doorgaans minder sociale voordelen ontvangen dan autochtonen. Uit de analyse van 
Turkse immigranten in Duitsland door Riphahn et al. (2013) blijkt dat ze meer dan de autochtonen 
geneigd waren om gebruik te maken van de sociale stelsels, maar dat dit verschil verdwijnt wanneer 
rekening wordt gehouden met de sociale en demografische kenmerken van de bevolkingsgroepen. 

Vanwege de talrijke verschillen tussen de landen waarmee wordt vergeleken (EU plus Zwitserland, 
IJsland, Noorwegen) op het gebied van migratiestromen, maar ook wat betreft de werking van de 
arbeidsmarkt, bestaat er geen uniek ideaal model om de immigranten sneller en efficiënter te 
integreren. Aangezien België slecht scoort, kunnen we echter ongetwijfeld van elk van die landen 
leren, en dat op verschillende vlakken. In het vervolg van dit hoofdstuk zal bijgevolg niet worden 
gefocust op het ene of het andere 'best presterende land', maar veeleer op een aantal best 
practices die uit de internationale analyse naar voren komen. Elke paragraaf hieronder begint met 
een situering van wat in België gebeurt, en behandelt vervolgens voorbeelden van recente 
ontwikkelingen in de landen waarmee wordt vergeleken en waarop België zich zou kunnen 

                                                           
42  € 1 562,59 bruto per maand voor het interprofessioneel minimumloon, dat zelf vaak wordt overschreden door de 

sectorale minima. 
43  EC (2018) ‘The effects of the minimum wage on employment: evidence from a panel of EU member states’ 
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inspireren. De gegevens over België zijn afkomstig uit de vragenlijst over het migratiebeleid die de 
Raad naar de bevoegde instanties heeft gestuurd, en uit het verslag van het European Migration 
Network van 2016. De best practices op internationaal niveau zijn gebaseerd op de ‘country notes’ 
uit de ‘International Migration Outlooks’ van 2014 tot 2018 van de OESO. 

5.1. Administratieve procedures 

De complexe werking van het Belgisch institutioneel stelsel als federale staat komt tot uiting in de 
procedures en de voor immigratie bevoegde diensten. De bevoegdheid over de economische 
migratie, dat vroeger was verdeeld tussen de federale overheid (wetgevende macht) en de 
gewesten (uitvoerende macht), werd volledig geregionaliseerd na de 6de staatshervorming. De drie 
Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap zijn voortaan bevoegd voor het bepalen van het beleid 
inzake economische migratie, opdat het op hun noden (arbeidsmarkt en economische situatie) zou 
zijn afgestemd. Zij zijn het dus die de toekenning van de arbeidsvergunningen 
(arbeidsvergunningen A en B) en de beroepskaarten (voor zelfstandigen) beheren, maar evenzeer 
alle wetgeving ter zake. De federale overheid is uitsluitend bevoegd voor de toegang tot het 
grondgebied (visa) en de toekenning van arbeidsvergunningen van het type C (die geen verband 
houden met economische migratie). 

In de praktijk bemoeilijkt die bevoegdheidsverdeling inzake migratie de inschakeling van migranten 
op de arbeidsmarkt. De administratieve procedures zijn soms zeer lang en de samenwerking of 
uitwisseling van informatie tussen de verschillende niveaus verlopen moeizaam. De nauwe band 
tussen de verblijfsvergunning en de arbeidsvergunning en het feit dat ze door verschillende 
beleidsniveaus worden verleend, kan problemen opleveren of de potentiële werkgevers van 
geïmmigreerde werknemers ontmoedigen. 

Een best practice waarop we de aandacht vestigen, is de Richtlijn van de EU betreffende een 
‘gecombineerde vergunning’ (2011/98/EU), die tal van landen in staat heeft gesteld hun 
administratieve procedures te vereenvoudigen, maar die nog niet volledig in Belgisch recht werd 
omgezet (zie bijlage 2). Andere landen gaan verder en stellen aanvullende regelingen voor. Zo 
werden in Oostenrijk in 2016 een permanente coördinatie-eenheid voor de strategische planning 
van het migratiebeleid en een permanente Migratiecommissie opgericht door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Om de procedures in te korten en de eraan verbonden kosten te verlagen, 
heeft Griekenland, in 2014, verspreid over zijn grondgebied, 57 immigrantensteunpunten opgezet 
om de migranten beter te informeren en van dienst te zijn.  

In Vlaanderen zullen weliswaar verschillende vereenvoudigingen worden doorgevoerd (zie ook 
sectie 5.2., in het kader van een ontwerpbesluit dat op 13 juli 2018 werd goedgekeurd en dat op 
1 januari 2019 in werking zou moeten treden): zo zal de werkgever de werkvergunning niet langer 
elk jaar moeten verlengen. Ze zal geldig blijven voor de duur van de overeenkomst, en maximaal 
drie jaar. Een werknemer met een overeenkomst van bepaalde duur zal, in sommige 
welomschreven gevallen, ook voor meerdere werkgevers mogen werken. De vereiste van een 
bilateraal akkoord met het emigratieland is weggevallen, alleen de structurele schaarste aan 
arbeidskrachten (knelpuntberoepen) telt. Om ervoor te zorgen dat competente en gekwalificeerde 
personen de Belgische arbeidsmarkt niet zouden verlaten, is bovendien bepaald dat een 
geïmmigreerde werknemer na vier jaar voor een in Vlaanderen gevestigde werkgever te hebben 
gewerkt, een permanente vergunning om in België te werken zal kunnen krijgen. Die nieuwe 
maatregelen zijn evenwel aan regels onderworpen, met name inzake loonvoorwaarden 
(‘marktconforme’ lonen om sociale dumping tegen te gaan) en het is verboden werknemers die al 
in dienst zijn te vervangen. 

Ook de tool voor het beheer van de migraties die door Nieuw-Zeeland in gebruik werd genomen in 
2004 en vervolgens door Australië (2012) en Canada (2015) werd overgenomen kan worden 
vermeld: het systeem ‘Expression of interest’ (EoI). Potentiële immigranten tonen hun 
belangstelling voor de verschillende migratieprogramma’s, met hun respectieve specifieke 
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selectiecriteria, en het systeem beheert de selectie. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om de 
hooggekwalificeerde en permanente immigratie te ondersteunen, maar het systeem zou ook 
kunnen worden gebruikt voor de immigratie van laaggeschoolde werknemers of voor tijdelijke 
verblijven. De EoI hanteert een fase van prekandidatuur waarin wordt bepaald aan welke 
voorwaarden de kandidaat voldoet en voor welk type immigratie hij bijgevolg in aanmerking komt. 
Zodra het type verblijf is bepaald, kan de kandidaat zijn visum aanvragen. Die procedure maakt het 
ook mogelijk de kandidaten te rangschikken naar prioriteit. De analyse van de OESO uit 2017 toont 
aan dat, dankzij dit systeem, de verwerkingstermijnen van de aanvragen zijn gedaald zonder dat de 
kosten zijn gestegen, maar ook dat de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en het scholingsniveau van 
de kandidaten zijn verbeterd.  

5.2. Maatregelen voor de gekwalificeerde werknemers 

Hooggeschoolde immigranten zijn niet verplicht de voorwaarden in verband met de arbeidsmarkt 
na te leven (lijst met knelpuntberoepen) om een arbeidsvergunning B te kunnen krijgen, op 
voorwaarde dat hun brutojaarloon een bepaald bedrag overschrijdt. Dat bedrag wordt geïndexeerd 
en bedroeg € 40 124 op 1 januari 2017. Dezelfde faciliteiten zijn van toepassing op 
managersfuncties, maar met een loondrempel van € 66 942 per jaar in 2017. Die vereenvoudiging 
plaatst België tussen de landen met de snelste procedure voor de toekenning van een 
arbeidsvergunning aan hooggeschoolde werknemers (Deloitte, 2016).  

Vanaf 1 januari 2019 (ontwerp van besluit goedgekeurd op 13 juli 2018) zou Vlaanderen diverse 
maatregelen nemen inzake de toegang tot de arbeidsmarkt. Voor hooggeschoolden zal een 
algemeen vermoeden van tekorten op de arbeidsmarkt voldoende zijn om een arbeidsvergunning 
te krijgen; middengeschoolden zullen in België kunnen komen werken om een functie uit te 
oefenen waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat (de lijst wordt om de twee 
jaar opgemaakt); in bepaalde uitzonderlijke gevallen zal de lijst met knelpuntenberoepen niet 
moeten worden gebruikt. Inzake administratieve vereenvoudiging zullen diverse maatregelen 
worden genomen (zie sectie 5.1).  

Van immigranten die naar België komen om er te studeren en er een erkend universitair diploma 
te behalen, vervalt tot nu toe de verblijfsvergunning zodra ze hun diploma hebben behaald. Dat zou 
moeten veranderen met de omzetting van de Europese Richtlijn van mei 2016 betreffende de 
voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, 
vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten. Om 
hooggeschoolden in België te houden, is op federaal niveau bepaald dat onderzoekers en studenten 
na het afronden van hun onderzoek of hun studies de mogelijkheid krijgen om gedurende tot een 
jaar in België te blijven om werk te zoeken of een bedrijf op te richten. 

In Australië geeft het studentenvisum recht op een verlenging van het verblijf om er te werken, en 
dat gedurende 4 jaar. Finland en Noorwegen hebben respectievelijk in 2014 en 2017 de duur van 
het recht van buitenlandse studenten om op het grondgebied te blijven van 6 tot 12 maanden 
verlengd, om hun kansen op het vinden van werk te vergroten. Italië staat studenten toe een 
verblijfsvergunning om professionele redenen en een arbeidsvergunning aan te vragen sinds 2014. 
Letland biedt sinds 2017 een tijdelijke vergunning van 6 maanden aan masters die er hebben 
gestudeerd of die er een doctoraat hebben behaald. Nederland en Polen verlenen eveneens een 
verlenging van het verblijfsdocument aan buitenlanders met een diploma. In Zweden kunnen 
studenten sinds 2014 maximaal 6 jaar op het grondgebied blijven en doctoraatsstudenten kunnen 
een permanent verblijfsdocument krijgen.  

Onlangs heeft Frankrijk een ‘Passeport Talent’ ingevoerd dat 4 jaar geldig is en toegang tot het 
grondgebied verleent aan hooggeschoolde immigranten en hun gezin. Onder hooggeschoolde 
immigrant wordt verstaan een immigrant die een masterdiploma in Frankrijk heeft behaald en een 
werkaanbieding heeft; werknemers van innoverende ondernemingen, hooggeschoolde of 
innoverende ondernemers; onderzoekers, houders van de Europese blauwe kaart; overplaatsingen 
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binnen de eigen onderneming en gerenommeerde artiesten. Die immigranten worden niet meer 
aan de arbeidsmarkttesten onderworpen. 

Aan de hand van het puntensysteem, dat initieel werd ingevoerd in Canada, kunnen de criteria 
worden gedefinieerd die het land wenst vast te stellen voor de instroom van geschoolde 
werknemers. Het systeem werd overgenomen door Australië en Japan maar ook door een aantal 
Europese landen, waaronder Oostenrijk en Denemarken. Diverse criteria kunnen worden bepaald 
om zo een bepaald aantal punten toe te kennen aan de immigrant die een verblijfsvergunning 
aanvraagt. In Canada bijvoorbeeld krijgt de kandidaat punten voor taalvaardigheid, 
scholingsniveau, beroepservaring, leeftijd, enz.  Dit soort van systeem organiseert een selectieve 
immigratie op basis waarvan enkel de kandidaten in aanmerking komen die meer kans maken om 
zich snel te integreren. 

5.3. Steun aan start-ups 

In België moeten niet-EU-staatsburgers over een ‘beroepskaart’ beschikken om een zelfstandige 
activiteit te mogen uitoefenen. Behalve de onderdanen van de EER zijn sommige categorieën 
buitenlanders vrijgesteld van de beroepskaart vanwege de aard van hun activiteit, de aard van hun 
verblijf of in uitvoering van internationale verdragen. Het verblijfsrecht, de naleving van 
reglementaire verplichtingen en in het bijzonder die inzake de activiteit en het belang van het 
project voor het gewest, behoren tot de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om de kaart te 
kunnen aanvragen. De aanvraag moet worden ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire 
post in het land van verblijf indien de buitenlandse zelfstandige in het buitenland verblijft of bij een 
erkend ondernemingsloket naar keuze indien de buitenlandse zelfstandige beschikt over een geldig 
verblijfsdocument in België (attest van immatriculatie model A of attest van inschrijving in het 
vreemdelingenregister). De aanvraag wordt aan de bovenvermelde drie criteria getoetst. De 
beroepskaart wordt voor een periode van maximaal vijf jaar verleend. De geldigheid van de kaart 
hangt samen met het verblijfsrecht. Als het verblijfsrecht afloopt, is de kaart niet langer bruikbaar 
en moet ze worden binnengebracht bij het ondernemingsloket. 

In Vlaanderen worden specifieke acties ondernomen om het ondernemerschap bij nieuwkomers 
en, in het bijzonder, vluchtelingen te stimuleren. Dit met name via twee oproepen voor projecten 
van het Europees Sociaal Fonds, namelijk het project ‘Ondernemen in Vlaanderen voor 
Vluchtelingen’ en het project ‘Vluchtelingen en Werk Antwerpen – Gent’. 

De stimulering van ondernemerschap en de invoering van faciliteiten voor de ontwikkeling van 
start-ups maken steeds vaker deel uit van het migratiebeleid in de OESO-landen. Hoewel de regels 
van land tot land verschillen, hanteren vele ervan een speciaal visum voor de oprichters van 
start-ups. Dat is onder meer het geval in Australië (september 2016), Oostenrijk (2017), 
Bulgarije (2016), Estland (2017), Italië (2014), Letland (2018), Litouwen (2017), Nederland (2015) 
en Portugal (2018). 

In 2016 lanceerde Spanje het proefproject ‘Rising start-up in Spain’ ter ondersteuning van 
buitenlandse ondernemers en start-ups die de ondernemersactiviteit in Spanje helpen promoten, 
met name via vernieuwende projecten. Zij ontvangen onder meer € 10 000, een gratis werkruimte 
in Madrid of Barcelona en bijstand van een expert om de financiering te regelen. Een gelijkaardige 
regeling werd in 2018 in Nieuw-Zeeland ingevoerd. De regering is een partnerschap aangegaan met 
het programma Edmund Hillary Fellowship om ondernemers, investeerders en start-ups met een 
grote impact – waarvan de meesten niet zouden voldoen aan de huidige toegangsvoorwaarden– 
aan te trekken en te helpen om vernieuwende ondernemingen op te starten in Nieuw-Zeeland. Dat 
proefproject zal 4 jaar duren en is beperkt tot 400 personen. 
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5.4. Toegang tot de arbeidsmarkt 

De recente ontwikkelingen in België inzake toegang tot de arbeidsmarkt betroffen voornamelijk de 
asielzoekers, zoals in veel Europese landen als gevolg van de vluchtelingencrisis in 2015. Sinds 
december 2015 kunnen asielzoekers 4 maanden na het indienen van hun aanvraag aan het werk 
gaan (tegen 6 maanden voorheen). De regels wat betreft de verblijfsvergunning werden echter 
eveneens gewijzigd in 2015, in die zin dat vluchtelingen niet meer onmiddellijk een permanente 
verblijfsvergunning ontvangen maar een vergunning voor 5 jaar waarna de situatie opnieuw wordt 
geëvalueerd. Als er geen verandering is opgetreden, ontvangt de vluchteling een permanente 
verblijfsvergunning, als hij niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het statuut van vluchteling, 
moet hij terugkeren naar zijn land van herkomst.  

De toegang tot de arbeidsmarkt is ook vergemakkelijkt voor langdurig ingezetenen, die sinds 2015 
geen arbeidsvergunning meer moeten aanvragen als ze gedurende ten minste 12 maanden een 
knelpuntberoep hebben uitgeoefend.  

Immigranten met een arbeidsvergunning van het type B, met andere woorden de personen die 
specifiek hierheen zijn gekomen om te werken, moeten verplicht voor eenzelfde werkgever 
werken. Hoewel er een procedure is ingevoerd om te bepalen of de functie tot de 
knelpuntberoepen behoort, is die arbeidsvergunning niet geldig voor eenzelfde functie bij een 
andere werkgever of voor een bepaalde bedrijfstak. Het is echter gebruikelijk in de landen waarmee 
wordt vergeleken om de beroepsactiviteit uit te breiden tot andere werkgevers of bedrijfstakken. 
De economische migratie wordt vaak gecontroleerd om na te gaan of de vacature niet kan worden 
ingevuld door een autochtoon, maar ook of de immigrant niet wordt aangeworven tegen aanzienlijk 
slechtere voorwaarden dan degene die op de arbeidsmarkt gelden. Dat is bijvoorbeeld het geval in 
Duitsland waar immigranten worden onderworpen aan een ‘priority check’.  

Van de hervormingen die recent werden ingevoerd, trekken met name de volgende onze aandacht: 
in Estland kunnen immigranten sinds januari 2016 tegelijkertijd voor meerdere werkgevers of via 
uitzendkantoren werken; in Italië kunnen bepaalde categorieën van derdelanders bij de overheid 
werken; in Slowakije is in mei 2018 een vereenvoudigde procedure ingevoerd voor 
knelpuntberoepen in regio's waar de werkloosheidsgraad lager is dan 5 %, met evenwel een 
plafond van 30 % buitenlandse werknemers per onderneming. 

5.5. Inburgeringstraject 

Een inburgeringstraject bestaat in alle gewesten van het land en in de Duitstalige Gemeenschap. 
Hoewel het inburgeringstraject reeds verplicht is in Vlaanderen sinds 2003, werd het pas in 2016 
verplicht in Wallonië en in 2017 in de Duitstalige Gemeenschap. De verplichting om dit traject te 
volgen is voorzien in Brussel maar nog niet inwerking getreden. De inhoud van het traject is vrij 
gelijkaardig en omvat in essentie: een onthaalmodule met uitleg over de rechten en plichten van 
personen die in België verblijven, een individuele balans waarmee de behoeften van de 
buitenlander inzake huisvesting, opleiding, gezondheidszorg, sociaaleconomische integratie,... in 
kaart worden gebracht; een burgerschapsopleiding; taallessen indien nodig (Frans, Nederlands of 
Duits naargelang van het gewest/de gemeenschap). 

Aangezien een goede beheersing van minstens één landstaal een troef is bij de integratie in de 
maatschappij, bieden verenigingen als het Rode Kruis en Fedasil meteen taalcursussen aan in de 
opvangcentra, onder meer met de hulp van vrijwilligers (die soms zelf een migratieachtergrond 
hebben om de begeleiding te vergemakkelijken). 

De overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling hebben meerdere maatregelen of projecten 
uitgewerkt die specifiek op nieuwkomers zijn gericht (Actiris, FOREM) of op een grotere groep 
(VDAB) zoals anderstaligen met een migratieachtergrond (onder wie de nieuwkomers).  
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De VDAB staat in voor de toelating en de ‘screening’ van de kandidaten. Alle acties die gericht zijn 
op anderstaligen met een migratieachtergrond gaan uit van de VDAB in het kader van het 
programma ‘Integratie door Werk’. Er werden vier soorten trajecten voor een begeleiding op maat 
uitgewerkt: 

1. een snelle begeleiding naar werk; 

2. geïntegreerde trajecten waarvan de inhoud op elkaar is afgestemd (bijvoorbeeld Nederlands 
verwerven door werkplekleren of door het werk); 

3. Gecombineerde trajecten waarin acties duaal lopen en de inhoud niet op elkaar is afgestemd 
(bijvoorbeeld lessen Nederlands gecombineerd met maatschappelijke oriëntatie of met 
loopbaanoriëntatie of met een beroepsopleiding); 

4. ‘lineaire’ trajecten met een gefaseerde aanpak waarin eerst maatschappelijke oriëntatie wordt 
gevolgd, daarna lessen Nederlands en dan pas worden actieve stappen naar tewerkstelling 
ondernomen, eveneens met acties die elkaar opvolgen. 

Alle trajecten hebben met elkaar gemeen dat werkplekleren daarin centraal staat en dat ze uitgaan 
van kortlopende en kwaliteitsvolle acties. Voor het project ‘Integratie door werk’ werden 
verschillende partnerschappen gesloten met partners zoals het Agentschap Inburgering en 
Integratie, Fedasil, de Vereniging van steden en gemeenten in Vlaanderen en verschillende 
werkgeversorganisaties.  

In Wallonië heeft het Forem een regeling ingevoerd die moet bijdragen aan de sociaaleconomische 
integratie van nieuwkomers. Die regeling berust op een versterking van de dienstverlening van het 
Forem en de externe partners, in coördinatie met het inburgeringstraject (dat door de regionale 
integratiecentra moet worden uitgevoerd). De “migratie”-adviseurs maken de sociaaleconomische 
balansen op, die nagaan welke competenties de immigrant heeft (met behulp van screening, 
taaltesten,...) en welke noden. Ze stellen een begeleidingstraject voordat aan de noden van de 
nieuwkomers tegemoet komt. De begeleiding kan zowel intern als bij externe partners. De 
adviseurs ondersteunen en begeleiden de nieuwkomers ook bij het laten erkennen van hun 
diploma’s en het laten valideren van hun competenties.  

In het kader van de zoektocht naar werk heeft de, in september 2015 opgerichte, Taskforce 
Vluchtelingen van het VBO, verscheidene initiatieven uitgewerkt. Die moeten aan de concrete 
noden van de asielzoekers en de vluchtelingen tegemoetkomen en bijdragen aan hun integratie in 
de maatschappij en de economie. Zo werden partnerschappen aangegaan met de diensten voor 
arbeidsbemiddeling. Die mondden onder meer uit in een inventaris van alle 
begeleidingsmaatregelen van de arbeidsbemiddelingsdiensten voor nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt. Die werden gebundeld in een gids voor werkgevers die een antwoord biedt op de 
vragen van diegenen die asielzoekers en vluchtelingen willen opleiden en/of aanwerven. De VDAB 
en het Forem hebben bovendien een webpagina gecreëerd die specifiek is gewijd aan werkgevers 
die vluchtelingen in dienst willen nemen. Ook de sectorfederaties wordt gevraagd naar de 
mogelijkheden tot activering bij hun leden.  

Integratietrajecten zijn gangbaar in de landen waarmee wordt vergeleken, en vaak verplicht. Een 
best practice die bijzondere aandacht verdient, is het Oostenrijkse programma waarin de deelname 
aan het inburgeringsprogramma verplicht is gedurende minstens 12 maanden of tot de deelnemer 
werk heeft gevonden. Bovendien worden werkgevers die deelnemers aanwerven ondersteund. De 
Oostenrijkse integratiewet legt de nadruk op actief arbeidsmarktbeleid, en verplicht vluchtelingen 
die werkloos zijn en internationale bescherming krijgen om opleidingen te volgen. In Duitsland 
wordt de taal sinds 2017 voor beroepsdoeleinden aangeleerd. Een proefproject, Social Impact 
Bond, werd gelanceerd in Finland in september 2016. Het doel van dat programma, dat een 
opleiding geeft aan 2 000 immigranten, is om hen te helpen werk te vinden binnen de vier maanden 
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nadat ze het programma zijn gestart. De geplande opleiding loopt verder wanneer de immigrant 
aan het werk is. 

Andere, niet aan het inburgeringstraject gerelateerde, systemen kunnen de immigrant helpen werk 
te vinden. Australië bijvoorbeeld biedt een systeem van peterschap op lokaal niveau aan dat nieuw 
aangekomen humanitaire immigranten moet helpen een beroep uit te oefenen dat vergelijkbaar is 
met dat in hun land van herkomst. In Noorwegen is het beleid gericht op een goed evenwicht tussen 
beroeps- en privéleven. Sinds augustus 2015 krijgen alle kinderen van 4 en 5 jaar van gezinnen met 
een laag inkomen 20 uur gratis opvang per week. In Zwitserland, ten slotte, worden inzetbare 
vluchtelingen automatisch ingeschreven bij de arbeidsbemiddelingsdiensten zodat ze vlotter 
toegang krijgen tot de maatregelen voor inschakeling op de arbeidsmarkt. 

5.6. Erkenning van in het buitenland verworven diploma’s en competenties 

Om immigranten betere kansen op werk te bieden, moeten in het buitenland verworven diploma's 
en beroepskwalificaties snel worden erkend, anders kan de tijd die nodig is om werk te vinden 
oplopen of kunnen er problemen ontstaan doordat de vraag naar en het aanbod aan competenties 
niet op elkaar zijn afgestemd. Vandermeerschen et al. (2017) tonen aan dat werkgevers vaak 
concrete bewijzen eisen van de competenties wanneer ze nieuwe medewerkers in dienst nemen. 
Werkzoekenden die over een attest beschikken waaruit blijkt dat ze een beroepsopleiding hebben 
gevolgd vinden makkelijker werk dan diegenen die tijdens een stage hebben bewezen dat ze in 
staat zijn hetzelfde werk uit te voeren, maar geen diploma of certificaat kunnen voorleggen. Die 
diplomacultuur benadeelt werkzoekenden met een migratieachtergrond, aangezien zij vaak niet 
over een erkend diploma beschikken. 

De erkenning van diploma’s is een bevoegdheid van de gemeenschappen (zie sectie 4.2.1), maar de 
arbeidsbemiddelingsdiensten vervullen in dit proces een belangrijke rol inzake 
informatieverstrekking en begeleiding.  

Zo bestaat in Brussel een partnerschap tussen Actiris, BON (Brussels Onthaalbureau 
Nieuwkomers)44 en Ciré (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers). De partners 
informeren de medewerkers van Actiris, maken de werkzoekenden bewuster van de mogelijkheden 
om de gelijkwaardigheid van hun diploma te laten vaststellen en kunnen in sommige gevallen een 
individuele analyse maken en eventueel individuele dossiers van werkzoekenden indienen bij de 
bevoegde instanties van de gemeenschappen. In 2017 heeft Ciré 600 personen geholpen bij het 
laten erkennen van hun diploma. Het probleem van de erkenning van de diploma’s is bijzonder 
groot in Brussel: in 2016 was van 43 % van de 97 820 niet werkende werkzoekenden de 
gelijkwaardigheid van de in het buitenland gevolgde studies niet erkend.  

Andere instellingen zoals het Rode Kruis vormen in dat verband een belangrijk informatiepunt voor 
asielzoekers. 

In verscheidene Vlaamse provincies bestaan steunmaatregelen voor werkzoekenden van 
buitenlandse origine van wie het buitenlandse diploma nog niet werd erkend. Wanneer de VDAB 
of zijn partners vaststellen dat begeleiding naar de gelijkwaardigheidserkenning van het diploma 
nodig is, kan een beroep worden gedaan op het Agentschap Inburgering en Integratie. 

Na een overleg tussen NARIC en de VDAB en in het kader van een principeakkoord werden 
overigens verschillende experimenten uitgevoerd in Vlaanderen om te onderzoeken hoe de 
gelijkwaardigheid van een diploma sneller kan worden vastgesteld. Die bepaling van het 
kwalificatieniveau, in combinatie met een technische screening in een opleidingscentrum of op de 
werkplek moet helpen hooggeschoolde anderstaligen in te schakelen op de arbeidsmarkt, op hun 

                                                           
44 Maakt deel uit van het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering. De Franstalige onthaalbureaus in Brussel 

zijn VIA en BAPA BXL.  
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eigen niveau. Het project werd gefinancierd door het Asylum, Migration and Integration Fund 
(AMIF), het fonds voor asiel, migratie en integratie. 

Het actieplan Integratie door werk maakt het ook mogelijk te focussen op de erkenning van elders 
verworven vaardigheden en dat verschillende manieren; aan de vaardigheden kunnen scores 
worden toegekend door de VDAB of door de werkgevers, die deze vaardigheden kunnen staven. 
De VDAB werkt aan snelle ‘screenings’ van de profielen van de kandidaten om na te gaan wat hun 
afstand tot de arbeidsmarkt is, maar maakt eveneens technischere evaluaties (zoals de 
‘competentiescan’ in de competentiecentra van de VDAB). 

Recente goede praktijken in het buitenland zijn met name die in Oostenrijk en Luxemburg. In 
juli 2016 heeft Oostenrijk instanties opgericht die de gelijkwaardigheid van diploma’s moeten 
evalueren en attesteren, en consultatiecentra die de immigranten informeren over de procedures 
voor de erkenning en de evaluatie. De universiteit van Luxemburg heeft veeleer ingezet op de 
verwerving van competenties op het grondgebied door een integratiebureau op te richten dat de 
toegang tot de universiteit moet vergemakkelijken voor wie internationale bescherming vraagt en 
krijgt. Ze krijgen geïndividualiseerde hulp en kunnen lessen volgen als niet-ingeschreven student of 
zich inschrijven voor een cursus nadat ze de internationalebeschermingsstatus hebben gekregen.  

Voor vluchtelingen, die hun kwalificaties vaak niet kunnen staven, kan de erkenning van het 
diploma bijzonder lastig blijken. Om die moeilijkheden weg te nemen, werden verscheidene 
internationale maatregelen getroffen. Zo heeft de Europese Unie in 2017 een Europees instrument 
gelanceerd waarmee de vaardigheden van derdelanders45 kunnen worden bepaald. Voorts werd 
een, door de Raad van Europa ontwikkeld, nieuw proefproject voor de toekenning van Europese 
vaardighedenpaspoorten van vluchtelingen gestart in 201746.  In 2018 nemen Frankrijk, Duitsland, 
Nederland, Canada en Armenië deel aan de tweede fase van het project dat naar schatting drie jaar 
zal duren, nadat Griekenland, Noorwegen, Italië en het Verenigd Koninkrijk reeds betrokken waren 
bij het experiment in2017. 

5.7. Discriminatie en diversiteit 

In België verbiedt de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 
op grond van bepaalde criteria waaronder de geboorteplaats en de religieuze of filosofische 
overtuiging. Recenter werd met de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake 
werk een hoofdstuk 9 in het Strafwetboek ingevoegd waarmee sociaal inspecteurs de mogelijkheid 
krijgen om een beroep te doen op onder meer zogeheten mystery calls in de strijd tegen 
discriminatie bij de aanwerving en  op situatietests (valse cv’s) om na te gaan of de werkgevers de 
antidiscriminatiewet niet overtreden. De tekst is op 1 april 2018 in werking getreden. Dit volgt op 
de ordonnantie die de Brusselse regering op 16 november 2017 heeft aangenomen - en die op 
1 januari 2018 in werking is getreden - in de strijd tegen bepaalde vormen van discriminatie, 
waarmee ze haar gewestelijke inspecteurs machtigt om anonieme testmethodes bij de bestrijding 
van discriminatie te gebruiken. 

                                                           
45 Dit instrument is niet expliciet bedoeld voor de erkenning of authenticatie van vaardigheden, maar veeleer om te 

worden gebruikt in een gesprek, om de persoon, zijn vaardigheden, zijn scholingsniveau en zijn ervaring te leren 
kennen. De verzamelde gegevens kunnen aldus worden gebruikt om: grondig te evalueren, op basis daarvan advies 
te verlenen, de behoeften inzake de verhoging van het scholingsniveau te bepalen, te helpen in de zoektocht naar 
werk en het aanbod aan en de vraag naar arbeid op elkaar af te stemmen. 

46 Dit project is gebaseerd op een erkenningsmethodologie die werd gedefinieerd door het Noorse agentschap voor 
de kwaliteitsbewaking in het onderwijs (NOKUT) in het kader van zijn erkenningsprocedure die van toepassing is op 
personen zonder controleerbare documenten (UVD-procedure). De Raad van Europa werkt momenteel aan de 
uitbreiding van het programma tot een groter aantal landen en partners vanaf 2018. Al die instrumenten hebben 
echter gemeen dat het succes ervan zal afhangen van de mate waarin ze worden gebruikt en gedragen door de 
betrokken partijen. 
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Ter bevordering van gelijke kansen en in de strijd tegen discriminatie moeten de werkgevers 
worden begeleid in het aangaan van de uitdagingen die gepaard gaan met de diversificatie van de 
werknemers, en moeten ze hulp krijgen om de voordelen die eruit voortvloeien te benutten.  

De door Vlaanderen opgemaakte en vervolgens door de andere gewesten aangenomen 
diversiteitsplannen werden slechts beperkt gebruikt (in Vlaanderen heeft, volgens de OESO (2015), 
minder dan 5 % van de ondernemingen dat soort van diversiteitsplan ingevoerd). De 
ondernemingen die een diversiteitsplan willen invoeren, moeten doelstellingen bepalen inzake de 
aanwerving, de interne mobiliteit, de opleiding of het in dienst houden van personeel met een 
migratieachtergrond (of andere categorieën van kwetsbare werknemers, zoals laaggeschoolde 
jongeren of gehandicapten). Vandaag zijn die plannen alleen nog van toepassing in Brussel. In 
Vlaanderen worden ze niet meer uitgevoerd sinds eind 2015. De nieuwe benadering in Vlaanderen, 
‘Focus op talent’, heeft tot doel  de vooroordelen weg te nemen, discriminatie te bestrijden en de 
verschillen in arbeidsparticipatie te verkleinen berust op drie pijlers:  meer aandacht besteden aan 
de talenten en vaardigheden van de personen dan aan hun herkomst (met evenwel een 
gepersonaliseerde aanpak, ongeacht of de persoon immigrant is of niet); met behulp van diverse 
instrumenten een op vaardigheden gericht human-resourcesbeleid ondersteunen (zowel in KMO's, 
non-profitorganisaties, als andere bedrijven); vooroordelen bestrijden met de hulp van de sociale 
partners, eigen organisaties van risicogroepen47 en organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld via diverse projecten. 

In Brussel biedt de Dienst Diversiteit van Actiris gratis begeleiding aan Brusselse werkgevers die 
meer diversiteit in hun onderneming willen, en meer bepaald bij de aanwerving en het 
management van de werknemers en in hun interne en externe communicatie. In Vlaanderen wordt 
een non-discriminatiebeleid gevoerd, dat in het Actieplan ter Bestrijding van de 
Arbeidsgerelateerde Discriminatie (ABAD) werd opgenomen. Het omvat de pijlers bewustmaking, 
zelfregulering en versterkte controle. 

De informatieverstrekking aan en communicatie met het publiek blijven van het grootste belang in 
de strijd tegen discriminatie, en die is natuurlijk niet beperkt tot de arbeidsmarkt. In Tsjechië 
bijvoorbeeld werd een Media working group on Migration opgericht om de communicatie over 
migratie- en integratievraagstukken te verbeteren. Spanje organiseert ook opleidingen voor 
leerkrachten en werknemers van justitie over vraagstukken in de strijd tegen racisme. In 2013 heeft 
Italië een nationaal plan opgesteld ter bestrijding van racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid, 
met als prioriteiten: acties op het gebied van werk, huisvesting, onderwijs, veiligheid, massamedia 
en sport. 

5.8. Lokale initiatieven 

Talrijke lokale initiatieven en diverse verenigingen zagen het licht in België om de integratie van de 
immigranten te bevorderen, met name in de nasleep van de vluchtelingencrisis van 2015. Een 
nationale beleidscoördinatie van die projecten zou iedereen ten goede komen en kunnen leiden 
tot schaalvoordelen en een verlaging van de kosten. België zou zich daarvoor kunnen inspireren op 
wat Denemarken in maart 2016 heeft gedaan. Daar heeft de regering twee akkoorden met de 
sociale partners en de lokale overheden gesloten om de structuur van het beleid tot integratie op 
de arbeidsmarkt te verbeteren en de verschillende projecten te coördineren. Die akkoorden 
omvatten 80 initiatieven die sindsdien nagenoeg allemaal werden verwezenlijkt. Het doel was om 
het bestaande integratieprogramma aan te passen om betere resultaten te boeken op het vlak van 
integratie op de arbeidsmarkt van vluchtelingen en immigranten, om het integratieprogramma te 
intensiveren en de lessen Deens meer te richten op de arbeidsmarkt. 

  

                                                           
47  Bijvoorbeeld het ‘Minderhedenforum’. 
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Een exhaustieve lijst opmaken van de initiatieven die de laatste jaren in België werden genomen 
om de inschakeling van migranten op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en de diversiteit te 
bevorderen valt buiten de scope van dit verslag. We hebben verschillende verenigingen of lopende 
projecten kunnen identificeren door vragenlijsten over het migratiebeleid naar de bevoegde 
instellingen te sturen. De projecten zijn erop gericht de migranten te begeleiden in hun sociale en 
professionele integratie via workshops, opleidingen, reflectieruimtes enzovoort. Er werden ook 
bewustmakingscampagnes gevoerd bij de werkgevers, het grote publiek en de politici. Die 
verschillende initiatieven worden opgesomd in bijlage 5. 
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LEXICON 

Buitenlander: persoon die de Belgische nationaliteit niet bezit. 

Niet-EU-buitenlander: persoon met een nationaliteit van een niet-EU-land. 

Belg: persoon met de Belgische nationaliteit. 

Immigrant: in het buitenland geboren maar in België wonende persoon.  

Niet-EU-immigrant: buiten de Europese Unie geboren persoon. 

Autochtoon: in België geboren persoon, ongeacht zijn nationaliteit of de afkomst van zijn ouders. 

Eerste generatie: in tegenstelling tot de tweede generatie, die de personen omvat die in België 
geboren zijn maar van wie ten minste één van de ouders in het buitenland geboren is, bestaat de 
eerste generatie uit personen die in België wonen maar in het buitenland geboren zijn (ongeacht 
hun nationaliteit bij de geboorte of hun huidige nationaliteit). 

Permanente migratie: persoon die naar het land komt met de bedoeling er meer dan minimaal 
3 maanden te blijven. Het betreft economische migranten (ongerekend tijdelijke migratie), 
gezinsherenigingen en personen die worden toegelaten in het kader van internationale 
bescherming (vluchteling of subsidiaire-beschermingsstatus). 

Vluchteling: artikel 1 van het Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen 
omschrijft een vluchteling als een persoon die zich bevindt buiten het land waarvan hij de 
nationaliteit bezit of waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, en die uit gegronde vrees voor 
vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of 
zijn politieke overtuiging de bescherming van dat land niet kan inroepen of, uit hoofde van 
bovenbedoelde vrees, er niet kan terugkeren. 

Subsidiaire-beschermingsstatus: In de Europese richtlijn 2004/83/EG wordt de subsidiaire-
beschermingsstatus gedefinieerd. Die status wordt toegekend aan de buitenlander die niet als een 
vluchteling kan worden beschouwd en die niet onder de procedure voor het humanitair verblijf om 
medische redenen valt, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te 
nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst wordt teruggestuurd, hij een reëel risico zou 
lopen op ernstige schade. Deze richtlijn werd in de Belgische wetgeving omgezet via de wet tot 
wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, die begin oktober 2006 in het Belgisch 
Staatsblad is verschenen.  

Asielzoeker: persoon die verklaart een vluchteling te zijn maar van wie de aanvraag nog wordt 
onderzocht. Zolang hen niet een statuut van vluchteling of een subsidiaire-beschermingsstatus is 
toegekend, worden asielzoekers niet in de gegevens van het rijksregister opgenomen. 

Gezinshereniging: mogelijkheid voor gezinsleden die van elkaar gescheiden in verschillende landen 
verblijven, om weer bijeen te komen. In de richtlijn 2003/86/EG van 22 september 2003 worden de 
minimumregels vastgelegd die de lidstaten inzake gezinshereniging moeten naleven. De richtlijn 
bepaalt in artikel 8 dat “de lidstaten van de gezinshereniger een periode van ten hoogste twee jaar 
legaal verblijf op hun grondgebied mogen eisen, voordat zijn gezinsleden zich bij hem voegen”. 
Indien er vóór de richtlijn andere bepalingen bestonden, kan die termijn worden opgetrokken tot 
3 jaar. In België hoeft er geen minimumtermijn te worden nageleefd. Voor asielzoekers kan het 
gezin een aanvraag indienen zodra het statuut van vluchteling is toegekend (ongeveer 6 maanden 
na de aanvraag). Vervolgens kan de afhandeling van het dossier tussen 11 en 17 maanden in beslag 
nemen. Zodra de aanvraag tot gezinshereniging is aanvaard, worden de gezinsleden ingeschreven 
in het vreemdelingenregister en ontvangen ze een tijdelijke verblijfsvergunning (artikel 10 van de 
wet van 15-12-1980). 
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Economische migrant: persoon die van zijn land van herkomst naar een gastland reist om er werk 
te vinden, zonder er daarom definitief te blijven.  

Tijdelijke migratie: economische migrant die tijdelijk naar het land komt om te voldoen aan 
specifieke behoeften aan arbeidskrachten, ongeacht of het om hoog- of laaggekwalificeerde arbeid 
gaat. Volgens de definitie van de OESO omvat tijdelijke migratie seizoenarbeiders, actieve 
vakantiegangers, stagiairs, binnen een onderneming overgeplaatste werknemers en gedetacheerde 
werknemers. 

Gedetacheerde werknemers: Een werknemer wordt beschouwd als ‘gedetacheerd’ in het kader 
van een arbeidsovereenkomst indien hij zijn functie tijdelijk uitoefent in een andere lidstaat dan die 
waar hij in dienst werd genomen en gewoonlijk werkt. Gedetacheerde werknemers zijn niet in de 
administratieve statistieken opgenomen. 

Migratie voor studies: immigrant die naar het land komt om er geheel of gedeeltelijk een hogere 
studie te volgen. 

Immigratie: instroom van personen op het grondgebied. 

Emigratie: uitstroom van personen uit het grondgebied. 

Migratiesaldo: Verschil tussen immigratie (instroom, veranderingen van register, opnieuw 
ingeschreven na te zijn geschrapt) en emigratie (uitstroom, veranderingen van register, ambtshalve 
geschrapt), met inbegrip van de in- en uitstroom van personen met de Belgische nationaliteit. 

Internationaal migratiesaldo: verschil tussen de buitenlandse immigratie en de buitenlandse 
emigratie (op basis van de nationaliteit van de persoon). 

Migratiesaldo van de Belgen: verschil tussen de immigratie en de emigratie van Belgen (op basis 
van de nationaliteit van de persoon). 

Natuurlijk saldo: Verschil tussen het aantal geboorten en het aantal overlijdens. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN EN CONVENTIONELE TEKENS 

ABAD Actieplan ter Bestrijding van de Arbeidsgerelateerde Discriminatie 
Actiris Overheidsdienst voor Arbeid van het Brusselse Gewest 
ADG Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
AMIF Asylum, Migration and Integration Fund 

BAPA BXL Bureau d’accueil pour primo-arrivants à Bruxelles 

BON Brussels Onthaalbureau Nieuwkomers 

CBE Centra voor basiseducatie 

CGVS Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

Ciré Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers 

Congo (DR) Democratische Republiek Congo 

CV Curriculum Vitae 

CVO Centra voor Volwassenenonderwijs 

DAC Development Assistance Comittee 

DG Duitstalige gemeenschap 

DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

EAK Enquête naar de arbeidskrachten 

EC Europese Commissie 

EER Europese Economische Ruimte 

EMN European Migration Network 

ENAR European Network Against Racism 

Eol Expression of Interest 

ESF Europees Sociaal Fonds 

et al. En co-auteurs 

EU Europese Unie 

EU13 Nieuwste lidstaten van de Europese Unie 

EU14 Europese Unie van 15 uitgezonderd België 

EU-SILC European Union Statistics on Income and Living Conditions 

EVA Europese Vrijhandelsassociatie 

EVC Erkenning van Verworven Competenties 

FE Fixed Effects 

Fedasil Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers 

FOD Federale Overheidsdienst 

FOD WASO Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

Forem Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de 
l’emploi 

GKK Gemeenschappelijk Kwaliteitskader 

GOB Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 

HDI Human Development Index 

HIVA Hoger Instituut voor de Arbeid (KULeuven) 

HRW Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

IAB Internationaal Arbeidsbureau 

ISCED International Standard Classification of Education 

ISCO International Standard Classification of Occupations 

IZA Institute of Labour Economics 

KMO Kleine- of Middelgrote Onderneming 

KSZ Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

LPM Linear Probability Model 
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Myria Federaal Migratiecentrum 

NACE Statistische nomenclatuur van de Economische activiteiten in de 
Europese Gemeenschap 

NARIC National Academic Recognition Information Centre 

NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 

n.b. Niet beschikbaar 

Niet-EU Buiten de Europese Unie 

NOKUT Norwegian Agency for Quality Assurance in Education 

NWWZ Niet-werkende werkzoekenden 

OCMW Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OLS Ordinary Least Squares 

PISA Programme for International Student Assessment 

p.m. Pro memoria 

POD MI Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke 
Integratie 

Ref. Referentie 

RSVZ Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

SCV Sociaalculturele verschuivingen 

SINE Maatregel Sociale Inschakelingseconomie 

Statbel Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium 

STEBO Steunpunt Buurtopbouw 

Unia Interfederaal Gelijkekansencentrum 

UVD Procedure for persons without verifiable documentation 

VBO Verbond Belgische Ondernemingen 

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

VIA Veelzijdige en Intensieve Begeleiding van Anderstaligen 

VN Verenigde Naties 

vzw Vereniging Zonder Winstoogmerk 

VIONA Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk 
Arbeidsmarktrapportering 
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LANDENLIJST 
 

    
    Indicatoren  Landen  
        

      AT  Oostenrijk  
      BE  België  
      DE  Duitsland 
      DK  Denemarken 
      ES  Spanje  
      FI  Finland  
      FR  Frankrijk  
   EU15   GR  Griekenland 
      IE  Ierland  
      IT  Italië  
      LU  Luxembourg  
      NL  Nederland 
      PT  Portugal  

EU       SE  Zweden  
      UK  Verenigd Koninkrijk 

        

     BG  Bulgarije  
     CY  Cyprus  
     CZ  Tsjechië 
     EE  Estland 
    HR  Kroatië 
   EU13  HU  Hongarije  
     LT  Litouwen  
     LV  Letland  
     MT  Malta  
     PL  Polen  
     RO  Roemenië  
     SI  Slovenië 
     SK  Slovakije  

         
    AU  Australië   
    CA  Canada   
    CH  Zwitserland   
    IS  Ijsland   
    NO  Noorwegen   
    US  Verenigde Staten  
         

 
DE GEWESTEN IN BELGIË 
 

BXL  Brussel  
VLA  Vlaanderen  
WAL  Wallonië  
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Lijst van de landen voor elk van de categorieën 

EU14 

Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, 
Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk. 

EU13 

Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, 
Slowakije, Tsjechië. 

Kandidaat-lidstaten EU 

Albanië, Montenegro, Turkije en Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. 

Andere Europese landen 

Andorra, Bosnië-Herzegovina, Heilige Stoel, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Noorwegen, 
Oekraïne, Rusland, San Marino, Servië, Wit-Rusland, Zwitserland, enz. 

Maghreb 

Algerije, Libië, Marokko, Mauritanië en Tunesië. 

Sub-Saharaans Afrika 

Burundi, Congo, Kameroen, Rwanda, Senegal, Zuid-Afrika, enz. 

Nabije en Midden-Oosten 

Afghanistan, Bahrein, Egypte, Irak, Iran, Israël, Jordanië, Koeweit, Libanon, Oman, Pakistan, de 
Palestijnse gebieden, Qatar, Saoedi-Arabië, Syrië, Yemen, Verenigde Arabische Emiraten. 

Oceanië, Verre Oosten 

Australië, China, India, Japan, Nieuw-Zeeland, Taiwan, Zuid-Korea. 

Andere Aziatische landen  

Cambodja, de Filippijnen, Indonesië, Maleisië, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, enz. 

Noord-Amerika 

Canada, Verenigde Staten. 

Latijns-Amerika 

Argentinië, Bolivië, Brazilië, Chili, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Peru, 
Venezuela, enz. 
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Bijlage 2: Regelgeving inzake immigratie 

Buitenlanders moeten over een verblijfsdocument beschikken om toegang te krijgen tot het 
Belgische grondgebied. Ze kunnen zich daartoe beroepen op verscheidene wettelijke redenen. Zo 
kan iemand internationale bescherming aanvragen, naar hier komen om te werken, een 
gezinshereniging aanvragen of naar hier komen om te studeren. Afhankelijk van de aangegeven 
reden worden andere verblijfsdocumenten en arbeidsvergunningen verleend. Het doel van deze 
bijlage is om voor elk van de redenen voor immigratie de geldende regels te verduidelijken en de 
gebruikte terminologie toe te lichten.  

2.1. Visa 

Voor onderdanen van de Schengenzone en de Europese Economische Ruimte48 (EER) geldt het vrije 
verkeer, personen uit derde landen daarentegen moeten over het algemeen over een visum 
beschikken om de grens te mogen oversteken49. België levert twee types visa af: visa van korte 
duur, de zogeheten visa C, zijn geldig voor een periode van maximaal 90 dagen; en de visa voor een 
lang verblijf, de visa D. Volgens het jaarverslag 2018 van Myria, werden in 2017 225 096 aanvragen 
voor een visum C ontvangen en 37 823 aanvragen voor een visum D. 84 % van de aanvragen voor 
een visum van korte duur, en 82 % van de aanvragen van een visum voor een lang verblijf werden 
goedgekeurd.  

Het beleid voor de afgifte van visa voor een kort verblijf wordt op Europees niveau vastgesteld en 
door de lidstaten uitgevoerd. Het visum wordt bij voorkeur verleend door de lidstaat waarnaar de 
aanvrager wil reizen. Zodra hij in het bezit is van zijn visum, kan de houder ervan vrij reizen in de 
volledige Schengenzone. De visa voor een lang verblijf, daarentegen, zijn een nationale 
bevoegdheid. Het zijn de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland die dat type visum 
afleveren. Wanneer niet aan de voorwaarden word voldaan of de aanvraag diepgaander moet 
worden onderzocht, stuurt de ambassade of het consulaat de aanvraag door naar de dienst 
Vreemdelingenzaken. Vanaf dat moment wordt de beslissing tot toekenning of weigering van het 
visum uitsluitend door de dienst Vreemdelingenzaken genomen.  

Zodra een immigrant in België aankomt, moet hij zich bij de gemeente waar hij verblijft aanbieden 
om een verblijfsdocument te ontvangen op basis van het soort visum waarover hij beschikt.  

Hij kan verscheidene redenen aanhalen om een visum voor een kort of een lang verblijf te krijgen. 
De belangrijkste redenen voor het verkrijgen van een visum voor een kort verblijf zijn: toerisme, 
familiebezoeken, beroepsredenen, studies, stages, conferenties, culturele, artistieke of sportieve 
evenementen, officiële of politieke redenen. Visa voor een lang verblijf worden aangevraagd voor 
een gezinshereniging met een onderdaan van een derde land, een Belg of een Europeaan, voor 
studies, om professionele of humanitaire redenen.  

Sinds januari 2017 moeten alle derdelanders die een verblijfsdocument aanvragen een verklaring 
ondertekenen waarin staat dat ze de fundamentele waarden van België begrijpen en bereid zijn 
zich daarnaar te schikken. Ze kunnen hun verblijfsrecht verliezen als ze geen blijk geven van 
redelijke inspanningen tot integratie (bijvoorbeeld door deel te nemen aan een 
integratieprogramma, te werken, een opleiding of studies te volgen, of zich te engageren in een 
vereniging). 

  

                                                           
48  EU plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. 
49  Bepaalde derde landen hebben een akkoord met België dat hun onderdanen vrijstelt van de visumplicht. De volledige 

lijst van landen kan worden geraadpleegd via: https://sif-gid.ibz.be/NL/homepage.aspx 

https://sif-gid.ibz.be/NL/homepage.aspx
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2.2. Arbeidsvergunning50 

Wanneer de immigrant (die niet uit de EER of uit Zwitserland afkomstig is) in België wenst te 
werken, moet hij naast een verblijfsdocument ook een arbeidsvergunning aanvragen. Sinds 
1 juli 2014 zijn de bevoegdheden inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers aan de 
gewesten en aan de Duitstalige Gemeenschap overgedragen.  

In ons land bestaan er drie soorten arbeidsvergunningen naast elkaar.  

Arbeidsvergunning A is de minst restrictieve. Ze is geldig voor alle loontrekkende beroepen en voor 
onbepaalde tijd. Deze vergunning wordt toegekend aan personen die wettig en ononderbroken 
gedurende maximaal tien jaar op het grondgebied verblijven en kunnen bewijzen dat ze vier jaar 
arbeid hebben verricht met een arbeidsvergunning B. Het is de werknemer zelf die de vergunning 
moet aanvragen bij de regionale diensten.  

De arbeidsvergunning B geldt alleen voor één bepaalde werkgever en is maximaal 12 maanden 
geldig. De aanvraag moet door de werkgever bij de gewestelijke diensten worden ingediend. Zodra 
de werkgever een arbeidsvergunning voor de buitenlandse werknemer heeft ontvangen, krijgt die 
werknemer automatisch zijn arbeidsvergunning B. De vergunning wordt uitsluitend verleend 
wanneer het niet mogelijk is om binnen een redelijke termijn tussen de op de arbeidsmarkt 
aanwezige werknemers de geschikte kandidaat te vinden. Bovendien kunnen alleen personen 
afkomstig uit een land waarmee België een internationale overeenkomst inzake tewerkstelling van 
werknemers heeft gesloten51 aanspraak maken op een arbeidsvergunning B. Op het moment van 
de aanvraag verblijft de kandidaat nog niet in België. Het is zijn arbeidsvergunning die hem het 
verblijfsrecht en het recht op immigratie geeft. De arbeidsvergunning B kan worden vernieuwd voor 
de sector waarvoor ze werd verleend. Hooggeschoolde immigranten zijn niet verplicht de 
voorwaarden in verband met de arbeidsmarkt na te leven (lijst met knelpuntberoepen) om een 
arbeidsvergunning B te kunnen krijgen, op voorwaarde dat hun brutojaarloon een bepaald bedrag 
overschrijdt. Dat bedrag wordt geïndexeerd en bedroeg € 40 124 op 1 januari 2017. Dezelfde 
faciliteiten zijn van toepassing op managersfuncties, maar met een loondrempel van € 66 942 per 
jaar in 2017. 

Het derde type arbeidsvergunning is de arbeidsvergunning C. Die wordt toegekend aan bepaalde 
categorieën van buitenlanders (zoals studenten en kandidaat-vluchtelingen). Ze is geldig voor alle 
loontrekkende beroepen en voor maximaal 12 maanden. De aanvraag wordt gedaan door de 
immigrant. Anders dan het geval is voor de arbeidsvergunning B verblijft de buitenlander reeds in 
België en beschikt hij over een verblijfsdocument. Het is dat verblijfsdocument dat hem het recht 
op tewerkstelling geeft.  

De analyse van de arbeidsvergunningen A en B biedt bijgevolg inzicht in de migratiestromen om 
economische redenen. De arbeidsvergunning C is eenvoudigweg een arbeidsvergunning voor 
immigranten die initieel niet naar België zijn gekomen om hier te komen werken, maar om andere 
redenen.  

Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2009/50/EG verleent België een Europese blauwe kaart aan 
onderdanen van derde landen en hun gezinsleden die zijn toegelaten in het kader van een 
hooggekwalificeerde baan. Hoewel het toelatingssysteem soepeler is, zijn de 
toegangsvoorwaarden vrij streng, waardoor het aantal toegekende blauwe kaarten beperkt is. 
Volgens het jaarverslag van Myria werd in België geen enkele blauwe kaart toegekend in 2012 (het 
jaar waarin ze werd ingevoerd). In 2013 werden er slechts 5 verleend. In 2014 en 2015 bedroeg het 
aantal telkens 19. In 2016 werden 31 blauwe kaarten verleend, waaronder 6 aan Amerikanen, 5 
aan Russen en 3 aan Chinezen. Houders van zo’n kaart kunnen makkelijker van de ene naar de 

                                                           
50  Voor meer informatie zie: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=4888  
51  Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije. 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=4888
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andere lidstaat verhuizen zonder dat ze opnieuw een volledige aanvraag voor een 
arbeidsvergunning en een verblijfsdocument moeten indienen. 

Een tweede Europese richtlijn regelt de toekenning van arbeids- en verblijfsvergunningen. Het gaat 
om Richtlijn 2011/98/EU die beter bekend is onder de naam Richtlijn Gecombineerde vergunning. 
Die richtlijn, van 13 december 2011, stelt een procedure vast voor het verkrijgen van een 
gecombineerde vergunning, die recht geeft op zowel verblijf als op arbeid. In België is die richtlijn 
tot op heden slechts gedeeltelijk omgezet (wet van 9 mei 2018), terwijl hij dat al sinds 
25 december 2013 had omgezet moeten zijn. De Europese Commissie heeft daarom op 13 juli 2017 
een zaak aanhangig gemaakt bij het Europees Hof van Justitie en een dwangsom van 70 828,80 euro 
per dag geëist. Sindsdien hebben de federale staat, de drie gewesten en de Duitstalige 
Gemeenschap een samenwerkingsakkoord gesloten met het oog op de gedeeltelijke omzetting van 
de richtlijn (Myria, 2018). Dat akkoord resulteerde in de wet van 9 mei 2018 betreffende één enkele 
aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om 
te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een 
gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat 
verblijven. De nieuwe procedure kan pas werkelijk van start gaan wanneer alle deelgebieden hun 
uitvoeringsbesluiten hebben aangenomen en wanneer die laatste in het Belgisch Staatsblad zijn 
gepubliceerd. Naast de wetgevende teksten die er moeten zijn, het is bovendien moeilijk te 
voorspellen wanneer het elektronische platform in gebruik zal kunnen worden genomen. Via dat 
platform moeten de regionale migratiediensten met de dienst Vreemdelingenzaken communiceren 
om de gecombineerde vergunning zo snel mogelijk af te leveren. 

2.3. Internationale bescherming 

Artikel 1 van het Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen definieert 
een vluchteling als elke persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, 
nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt 
buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit of waar hij vroeger zijn verblijfplaats had, en die 
de bescherming van dat land niet kan inroepen, of die, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet 
wil terugkeren. Alvorens iemand de status van vluchteling kan krijgen, zal hij als asielzoeker worden 
beschouwd. Een asielzoeker is iemand die verklaart vluchteling te zijn, maar van wie de aanvraag 
nog wordt onderzocht. Asielzoekers komen noch in de bevolkingsstatistieken, noch in het 
rijksregister voor. Ze worden opgenomen in het wachtregister. Zodra de aanvraag is aanvaard, heeft 
de persoon hetzij de status van vluchteling, hetzij de status van subsidiaire beschermde. De status 
van vluchteling is die zoals gedefinieerd in het Verdrag van Genève. De subsidiaire bescherming 
daarentegen is recenter. De in de Europese Richtlijn van 2004 gedefinieerde subsidiaire 
bescherming wordt verleend aan een onderdaan van een derde land die niet voor de 
vluchtelingenstatus in aanmerking komt, doch ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden 
bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst terugkeert, een reëel risico 
zou lopen op ernstige schade. Die richtlijn werd in Belgische wetgeving omgezet met de wet tot 
wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, die begin oktober 2006 in het Belgisch 
Staatsblad werd gepubliceerd. 

De gebruikte terminologie werd recent gewijzigd met de wet van 21 november 2017 waarmee de 
Europese richtlijn inzake asielprocedures in Belgisch recht werd omgezet. In die wet, die op 
22 maart 2018 in werking is getreden, is sprake van een verzoek om internationale bescherming 
(en niet langer van een asielaanvraag), en dat zowel voor de status van vluchteling als voor de status 
van subsidiaire bescherming. De term ‘volgend verzoek’ vervangt de vroegere meervoudige 
asielaanvraag, om de aanvragen te benoemen die worden ingediend na een definitieve beslissing 
over een voorgaande aanvraag. 

Binnen de EER en Zwitserland bepaalt de Overeenkomst van Dublin welke staat verantwoordelijk 
is voor iemands asielprocedure. Bij de indiening van zijn verzoek om internationale bescherming, 
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verstrekt de asielzoeker het land waar hij zijn verzoek indient, zijn vingerafdrukken en beantwoordt 
hij een reeks vragen. Die gegevens zullen helpen te bepalen of er al een procedure loopt in een 
ander land dat de Dublin-verordening uitvoert. Als dat het geval is, is het land waar de eerste 
procedure werd opgestart verantwoordelijk. 

2.4. Gezinshereniging 

Gezinshereniging is de mogelijkheid voor gezinsleden om hun gezin dat gescheiden leeft in 
verschillende landen weer samen te brengen. De Richtlĳn 2003/86/EG van 22 september 2003 stelt 
de minimale regels vast voor de lidstaten inzake gezinshereniging. In artikel 8 van de richtlijn wordt 
het volgende bepaald: ‘De lidstaten mogen van de gezinshereniger een periode van ten hoogste 
twee jaar legaal verblijf op hun grondgebied eisen, voordat zijn gezinsleden zich bij hem voegen’. 
Als er andere bepalingen bestonden vóór de richtlijn, kan die termijn tot 3 jaar worden verlengd.  

De Belgische regels inzake gezinshereniging hangen af van de herkomst van de persoon die het 
recht op hereniging opent (de persoon die reeds op het grondgebied aanwezig is, de 
gezinshereniger). Wanneer de gezinshereniger uit een derde land afkomstig is, regelt artikel 10 van 
de vreemdelingenwet52 het recht op gezinshereniging.  

‘zijn van rechtswege toegelaten om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven: […]  

4° de volgende familieleden van een vreemdeling die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten 
of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimaal twaalf maanden 
gemachtigd is om er zich te vestigen. Die termijn van twaalf maanden vervalt indien de echtelijke 
band of het geregistreerde partnerschap reeds bestond voor de vreemdeling die vervoegd wordt, in 
het Rijk aankwam of indien zij een gemeenschappelijk minderjarig kind hebben [...] of indien het 
familieleden betreft van een vreemdeling die als begunstigde van een internationale 
beschermingsstatus tot een verblijf in het Rijk is toegelaten.  

- de buitenlandse echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap 
gesloten werd dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het huwelijk in België [...]; 

- hun kinderen, die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van achttien jaar 
hebben bereikt en alleenstaand zijn; 

- de kinderen van de vreemdeling die vervoegd wordt, van diens echtgenoot of van de 
geregistreerde partner bedoeld in het eerste streepje, die met hen komen samenleven 
alvorens zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en alleenstaand zijn [...]; 

[…] 

6° het alleenstaand gehandicapt kind dat ouder is dan achttien jaar [...]; 

7° de ouders van een vreemdeling die erkend werd als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of die de 
subsidiaire bescherming geniet, voor zover zij met hem komen samenleven en op voorwaarde dat 
hij jonger is dan achttien jaar en het Rijk binnengekomen is zonder begeleiding van een krachtens 
de wet verantwoordelijke meerderjarige vreemdeling en vervolgens niet daadwerkelijk onder de 
hoede van een dergelijke persoon gestaan heeft, of zonder begeleiding werd achtergelaten nadat 
hij het Rijk is binnengekomen‘. 

  

                                                           
52  Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen. 
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Wanneer de gezinshereniger een EU-staatsburger is, regelt artikel 40bis van de vreemdelingenwet 
de gezinshereniging: 

'Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd 

- de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten 
dat beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België; 

- de partner, die hem begeleidt of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie 
overeenkomstig een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten [...] 

- de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner, beneden 
de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn [...]; 

- de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner’ 

De toegangsvoorwaarden voor gezinshereniging werden in 2011 verstrengd53. Zo moet de in België 
verblijvende persoon bewijzen dat hij beschikt over aangepaste huisvesting die toelaat de 
familieleden te herbergen en over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen (op zijn 
minst gelijk aan 120 % van het in de wet van 26 mei 2002 vastgestelde bedrag voor het leefloon, 
hetzij € 1 476,32 netto per maand in 2018 54). 

2.5. Migratie voor studies55 

Een buitenlander kan naar België komen om te studeren en in dit geval een visum van het type D 
(meer dan 90 dagen) aanvragen door de volgende documenten in te dienen: een bewijs van 
inschrijving, een bewijs van voldoende bestaansmiddelen, een medisch attest en, indien ouder dan 
21 jaar, een attest waaruit blijkt dat hij niet is veroordeeld voor misdaden of gemeenrechtelijke 
wanbedrijven. Het verblijfsdocument wordt aldus afhankelijk gesteld van het feit dat men studeert, 
zodat het bevel het grondgebied te verlaten kan worden gegeven, wanneer de persoon de examens 
niet bijwoont of zijn studies buitensporig lang rekt. Zo is ook het uitoefenen van een winstgevende 
activiteit die de normale voortzetting van de studies duidelijk belemmert een reden voor het einde 
van het verblijf. 

Een betaalde activiteit uitoefenen blijft evenwel toegelaten, onder bepaalde voorwaarden. Voor 
elk werk buiten de schoolvakanties is een arbeidsvergunning van het type C vereist. Die vergunning 
wordt afgegeven aan studenten die legaal in België verblijven en onderwijs met volledig leerplan 
volgen, voor zover hun baan niet meer dan twintig uur per week in beslag neemt en verenigbaar is 
met hun studies. 

Er zij op gewezen dat, net als bij andere vormen van immigratie, onderdanen van de EER of van 
Zwitserland onder het vrij verkeer vallen en dus geen verblijfsdocument noch een 
arbeidsvergunning moeten aanvragen. De regels voor de tewerkstelling van studenten zijn dezelfde 
als die voor de Belgen. 

  

                                                           
53  Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging. 
54  Voor meer informatie zie: 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/Stabiele,%20regelmatige%20en%
20voldoende%20bestaansmiddelen.aspx  

55  Voor meer informatie zie:  
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Hogere_studies_of_het_voorbereidend_jaar_op_h
et_hoger_onderwijs.aspx  
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=4884  

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/Stabiele,%20regelmatige%20en%20voldoende%20bestaansmiddelen.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/Stabiele,%20regelmatige%20en%20voldoende%20bestaansmiddelen.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Hogere_studies_of_het_voorbereidend_jaar_op_het_hoger_onderwijs.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Hogere_studies_of_het_voorbereidend_jaar_op_het_hoger_onderwijs.aspx
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=4884
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Bijlage 3: Karakterisering van de geaggregeerde databank 

Van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) werden twee soorten gegevens ontvangen. 
De eerste databank bevat informatie over de volledige bevolking van 20 tot 64 jaar. De tweede is 
een longitudinale databank met individuele gegevens over de personen die werden ondervraagd 
bij de ad-hoc modules van de EAK van 2008 en 2014 en dat voor de kwartalen gaande van 2008 tot 
2014. Die tweede databank werd gebruikt in het kader van de econometrische ramingen die 
werden opgemaakt voor de kans op werk, het loonpeil, de Oaxaca-Blinder-uitsplitsingen, de kans 
op een nieuwe baan en de loopbanen. Wanneer de longitudinale gegevensbank wordt gebruikt, 
zijn de genoemde bronnen ‘KSZ Datawarehouse’ en Eurostat (EAK ad-hoc modules 2008 en 2014). 
De variabelen en de gehanteerde econometrische technieken worden beschreven in bijlage 4. 

In deze bijlage wordt dus de eerste databank beschreven met exhaustieve en administratieve 
informatie over de situatie van de volledige bevolking van 20 tot 64 jaar. De gegevens verwijzen 
naar de situatie op 31 december van het jaar. Ze werden ons meegedeeld voor de periode 
2008-2014. Het voordeel is dat ze niet betrekking hebben op een staal en dus geen 
representativiteitsproblemen opleveren. Het nadeel is dat een individu niet kan worden gevolgd. 
De gegevens zijn immers geaggregeerd en gewogen op basis van het aantal personen dat 
overeenstemt met de gevraagde variabelen. Aan de hand van de ontvangen databank konden alle 
tabellen en grafieken van het verslag worden opgemaakt waarbij KSZ Datawarehouse als bron 
wordt vermeld. 

De gebruikte variabelen worden hierna omschreven: 

Geslacht: man of vrouw volgens de gegevens van het rijksregister. 

Gewest van de woonplaats: woonplaats van de persoon in één van de drie gewesten van het land: 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest; afgeleid uit gegevens 
van het rijksregister. 

Leeftijd: leeftijd van de persoon op 31 december van het jaar; verstrekt in leeftijdscategorieën van 
5 jaar; op basis van de gegevens uit het rijksregister. 

Scholingsniveau: hoogste scholingsniveau dat de persoon op 31 december had bereikt. De 
scholingsniveaus worden ingedeeld in drie categorieën: laaggeschoold (ten hoogste houder van een 
diploma van lager secundair onderwijs), middengeschoold (ten hoogste houder van een diploma 
van hoger secundair onderwijs) en hooggeschoold (houder van een diploma van hoger onderwijs). 
De variabele wordt aangevuld door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling (Actiris, ADG, 
Forem, VDAB). De informatie is dus niet bekend wanneer de persoon werkloos is of is geweest. 

Geboorteplaats: groep van landen (zoals omschreven in bijlage 1) waarin de persoon geboren is; 
op basis van de gegevens uit het rijksregister.  

Nationaliteit: huidige nationaliteit van de persoon ingedeeld naar groep van landen (zoals 
omschreven in bijlage 1); op basis van de gegevens uit het rijksregister. 

Aantal jaren verblijf: enkel voor de personen die buiten België geboren zijn, krijgt deze variabele 
een waarde van 0 tot 10 naargelang het aantal jaren dat de persoon hier verblijft. De waarde 10 
betekent dat hij al 10 jaar of meer in het land verblijft; verstrekt op basis van de gegevens uit het 
rijksregister. 

Reden voor immigratie: reden voor de komst naar België op basis van de door het rijksregister 
verschafte gegevens. Deze variabele wordt bijgehouden sinds 2008 maar is pas vanaf 2013 vrijwel 
volledig. Op te merken valt dat deze variabele voor de kinderen vaak niet wordt ingevuld, terwijl 
aan de ouders wel degelijk een waarde werd toegewezen. Dat kan dus leiden tot een 
onderschatting van het aantal gezinsherenigingen. Voorts moet worden opgemerkt dat de 
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variabele slechts één keer wordt ingevuld en niet wordt aangepast bij een procedurewijziging. Het 
verdient aanbeveling deze informatie pas vanaf 2010 te gebruiken. 

Sociaaleconomische positie: geeft het sociaaleconomisch statuut van de persoon op 31 december 
van het jaar weer. Het individu kan aan het werk, werkloos of inactief zijn. Voor de werkenden kan 
een onderscheid worden gemaakt tussen werknemers (één of meer gesalarieerde banen), 
zelfstandigen (in hoofberoep, in bijberoep of actief na pensioen), de helpers (in hoofdberoep, in 
bijberoep, of actief na pensioen) en zij die een baan in loondienst combineren met een activiteit als 
zelfstandige/helper (werknemer, zelfstandige of helper in hoofdberoep). De werkzoekenden 
worden uitgesplitst in vier categorieën: 1) werkzoekende na een voltijdse baan, met 
werkloosheidsuitkering; 2) werkzoekende na een vrijwillige deeltijdse baan, met 
werkloosheidsuitkering; 3) werkzoekende na studies, met inschakelingsuitkering; 4) werkzoekende 
met begeleidingsuitkering. Tot de inactieven behoren personen met loopbaanonderbreking, 
personen die vrijgesteld zijn van de inschrijving als werkzoekende, begunstigden van een leefloon 
of van financiële steun, pensioentrekkend zonder werk, volledig bruggepensioneerd, rechtgevende 
kinderen voor kinderbijslag, arbeidsongeschikten, persoon met een tegemoetkoming aan personen 
met een handicap of enige andere vorm van inactiviteit. 

Verscheidene variabelen belichten de kenmerken van de uitgeoefende baan. Die gegevens zijn 
echter enkel bruikbaar voor de werknemers met één enkele baan in de private sector. Is de 
werkende zelfstandige of helper, dan is immers geen informatie beschikbaar over zijn inkomen, zijn 
bedrijfstak, het gewest waarin hij gevestigd is of zijn arbeidstijd. Indien de werknemer 
loontrekkende is en verscheidene banen uitoefent, kan geen onderscheid worden gemaakt tussen 
de gegevens van het hoofdberoep en die van de andere banen en kunnen evenmin waarden 
worden verstrekt voor alle banen samen. Bovendien zijn de gegevens niet beschikbaar indien er 
sprake is van cumulatie met een activiteit als zelfstandige of helper. De hierna toegelichte 
variabelen zijn dus enkel beschikbaar voor werknemers met één enkele baan. Alle gegevens zijn 
afkomstig van de KSZ en zijn beschikbaar voor elk jaar waarin de persoon werkt. 

Arbeidstijd: de overeenkomsten voor werknemers worden uitgesplitst naar voltijdse banen, 
deeltijdse banen of uitzendcontracten. 

Gewest van de werkgever: het gewest waarin de lokale eenheid gevestigd is, waarin de werknemer 
werkt. Dit kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest dan wel het Waals Gewest 
zijn.  

Bedrijfstak van de werkgever: de sector wordt weergegeven in de NACE-code. De activiteiten 
variëren van code A tot U.  

Kwartaalloon: het kwartaalloon is het bedrag van de gewone tijdens het kwartaal ontvangen 
bezoldiging. Onder ‘gewone bezoldiging’ wordt verstaan elke brutobezoldiging (ongeacht de 
belastingen), met uitzondering van de verbrekingsvergoeding en de premies. Ze wordt verstrekt 
per schijf van € 500.  

Voor werklozen is de enige andere beschikbare informatie de werkloosheidsduur. 

Werkloosheidsduur: de variabele wordt verstrekt door de KSZ en omvat 4 categorieën: 1) werkloos 
sinds drie maanden of korter; 2) werkloos sinds meer dan drie maanden tot een jaar; 3) werkloos 
sinds meer dan een jaar tot twee jaar; 4) werkloos sinds meer dan 2 jaar. 

Voor de inactieven is enkel de hiervoor reeds vermelde informatie beschikbaar. 
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Bijlage 4: Methodologie van de econometrische ramingen 

Met deze technische bijlage wordt beoogd een gedetailleerde verklaring te bieden van de 
econometrische ramingen die doorheen het verslag worden gebruikt. In de eerste plaats zal het 
samengestelde staal worden toegelicht, alsook de diverse gecreëerde variabelen. In elk van de 
daaropvolgende paragrafen zal het econometrisch model dat werd gehanteerd om de 
respectievelijk in delen 4.1, 4.3.3 en 4.4 toegelichte resultaten te ramen, worden uiteengezet. 

4.1.  Karakterisering van de gebruikte databank en variabelen 

De econometrische ramingen worden verricht via een longitudinale databank die de door Statbel 
verstrekte informatie koppelt aan die van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Aan de 
hand van de voor de ad-hoc modules van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) van 2008 
(24 552 personen) en 2014 (24 610 personen) geselecteerde stalen, verstrekt de databank de 
persoons- en beroepsgegevens van elk individu voor elk kwartaal tijdens de periode 2008-2014. Het 
moet worden aangestipt dat maar 71 personen in de beide modules voorkomen, wat in totaal een 
staal van 49 091 personen oplevert. Teneinde tot een voor de arbeidsmarkt relevante analyse te 
komen, wordt het staal beperkt tot de personen van 30 tot 64 jaar. Afgezien van het feit dat het 
een voor de arbeidsmarkt actieve leeftijdscategorie betreft, is de limiet van 30 jaar bepaald wegens 
de variabele ‘scholingsniveau’. Die informatie is immers enkel beschikbaar via de door de ad-hoc 
modules geboden gegevens, want de administratieve gegevens bevatten niet voldoende informatie 
over het door de personen bereikte scholingsniveau. Dit impliceert dat de informatie voor de helft 
van het staal beschikbaar is in 2008 en gedurende de gehele periode constant wordt gehouden. 
Voor de andere helft is de informatie voorhanden in 2014 en wordt geacht van 2008 tot 2014 
constant te zijn. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe codering juist is, moet dus enkel worden 
gefocust op degenen die hun studies hebben afgemaakt. Aangenomen wordt dat dit het geval is 
voor de personen die de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt. 

Het uiteindelijke staal omvat 671 720 waarnemingen, of 23 990 personen gedurende 28 kwartalen. 

Hierna volgen de definities van de variabelen die worden gehanteerd in de econometrische 
ramingen. 

Geslacht: man of vrouw, verstrekt door de KSZ. 

Gewest van de woonplaats: de woonplaats van de persoon wordt door de KSZ verstrekt voor elk 
4de kwartaal van het jaar; de waarde wordt toegepast op de drie andere kwartalen en wordt 
constant gehouden. De beschouwde gewesten zijn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams 
Gewest en het Waals Gewest. De variabele geeft eveneens aan of de persoon in het buitenland 
verblijft. Is dat het geval, dan wordt hij niet in aanmerking genomen bij de analyse. 

Leeftijd: de leeftijd wordt door de KSZ verstrekt voor elk 4de kwartaal van het jaar; de waarde wordt 
toegepast op de drie andere kwartalen en wordt constant gehouden. We beschikken niet over de 
precieze leeftijd van de persoon, maar over de leeftijdsband van vijf jaar waartoe hij behoort.  

Scholingsniveau: de gegevens zijn afkomstig van de ad-hoc modules van de EAK en zijn alleen 
beschikbaar voor het 2de kwartaal van 2008 en van 2014 naar gelang van het jaar waarin de 
betrokkene werd bevraagd. Er komen maar 71 personen in de beide modules voor. Voor die 
personen wordt het hoogste in 2014 bereikte niveau aangenomen. Het scholingsniveau wordt de 
gehele periode constant gehouden. Het wordt bepaald door de codes van de Internationale 
standaard onderwijsindeling (ISCED) en neemt het op het ogenblik van de enquête hoogst bereikte 
scholingsniveau aan. Een laag niveau stemt overeen met code 0 tot 2, dat is hooguit een diploma 
lager secundair onderwijs, een middengeschoold niveau met code 3 tot 4 of ten hoogste een 
diploma hoger secundair onderwijs en een hoog niveau met code 5 tot 6 voor de module van 2008 
en 5 tot 8 voor de module van 2014, wat overeenstemt met al dan niet universitair hoger onderwijs. 
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Geboorteplaats: de gegevens worden verstrekt voor het 4de kwartaal van 2008 en het 4de kwartaal 
van 2014. De waarde van 2014 wordt over de gehele periode toegepast voor alle personen voor 
wie in 2014 informatie beschikbaar is. Hetzelfde gebeurt voor degenen voor wie in 2008 gegevens 
beschikbaar zijn, maar niet in 2014 (wat het geval is voor 1 378 personen). De variabele wordt zo 
beschikbaar voor alle personen van het staal gedurende de gehele periode. De groepen van landen 
zijn bepaald in bijlage 1. 

Nationaliteit: deze variabele koppelt de gegevens van de KSZ betreffende de nationaliteit aan het 
jaar waarin ze werden verkregen. De gegevens worden door de KSZ verstrekt in het 4de kwartaal 
van 2008 en van 2014 op basis van de in bijlage 1 bepaalde nationaliteitsgroepen. Voor de personen 
van wie gegevens over de nationaliteit in 2014 beschikbaar waren en voor wie de gegevens 
verkregen werden vóór 2008, wordt de waarde van 2014 toegepast op de gehele periode. Wat 
betreft de personen die de nationaliteit verkregen hebben tussen 2008 en 2014, wordt de waarde 
van 2014 aangewend voor de periode na het jaar waarin de nationaliteit werd verkregen en de 
waarde van 2008 voor de periode vóór het jaar waarin de nationaliteit werd verkregen. Voor de 
personen van wie de informatie beschikbaar is in 2008 maar niet in 2014, wordt de nationaliteit 
geacht constant te zijn over de gehele periode. Voor 5 personen weet men dat ze in 2014 de 
Belgische nationaliteit hadden maar niet in 2008, maar kent men het aantal jaren dat ze hier 
verblijven niet en evenmin het jaar waarin de nationaliteit verkregen werd. Er werd dus besloten 
de informatie inzake de nationaliteit voor die personen te weren. 

Aantal verblijfsjaren: het precies aantal verblijfsjaren in België wordt door de KSZ verstrekt in het 
vierde kwartaal van het jaar 2008 en het jaar 2014. De variabele wordt gehanteerd om de jaren van 
verblijf in België aan te vullen voor de gehele onderzochte periode, waarbij het aantal jaren van 
verblijf in het 4de kwartaal als de verblijfsduur voor het gehele beschouwde jaar wordt 
aangenomen. 

Reden voor de immigratie: de gegevens zijn beschikbaar via de ad-hoc modules van de EAK en zijn 
dus de door de bevraagde persoon opgegeven redenen voor de immigratie. Deze kunnen 
verschillen van de uiteindelijke administratieve gronden om een verblijfsvergunning te verkrijgen. 
Aangezien de administratieve gegevens onvolledig zijn, verdient het de voorkeur de gegevens uit 
de ad-hoc modules in aanmerking te nemen. De bij de enquête door de persoon opgegeven 
redenen worden toegepast op de gehele periode. De variabele wordt uitgesplitst in 5 categorieën: 
1) werk; 2) gezinsredenen; 3) studies; 4) internationale bescherming of asiel; 5) andere redenen. 

Sociaaleconomische positie: voor elk kwartaal verstrekt de KSZ de sociaaleconomische positie 
(werkgelegenheid, werkloosheid, inactiviteit) van het individu (3 digits). Voor de werkenden kan 
een onderscheid worden gemaakt tussen werknemers (een of meer gesalarieerde banen), 
zelfstandigen (in hoofberoep, in bijberoep of actief na pensioen), de helpers (in hoofdberoep, in 
bijberoep, of actief na pensioen) en zij die een baan in loondienst combineren met een activiteit als 
zelfstandige/helper (werknemer, zelfstandige of helper in hoofdberoep). De werkzoekenden 
worden uitgesplitst in vier categorieën: 1) werkzoekende na een voltijdse baan, met 
werkloosheidsuitkering; 2) werkzoekende na een vrijwillige deeltijdse baan, met 
werkloosheidsuitkering; 3) werkzoekende na studies, met inschakelingsuitkering; 4) werkzoekende 
met begeleidingsuitkering. Tot de inactieven behoren personen met loopbaanonderbreking, 
personen die vrijgesteld zijn van de inschrijving als werkzoekende, begunstigden van een leefloon 
of van financiële steun, pensioentrekkend zonder werk, volledig bruggepensioneerd, rechtgevende 
kinderen voor kinderbijslag, arbeidsongeschikten, persoon met een tegemoetkoming aan personen 
met een handicap of enige andere vorm van inactiviteit. 

Verscheidene variabelen belichten de kenmerken van de uitgeoefende baan. Die gegevens zijn 
echter enkel bruikbaar voor de werknemers met één enkele baan in de private sector. Is de 
werkende zelfstandige of helper, dan is immers geen informatie beschikbaar over zijn inkomen, zijn 
bedrijfstak, het gewest waarin hij gevestigd is of zijn arbeidstijd. Indien de werknemer 
loontrekkende is en verscheidene banen uitoefent, kan geen onderscheid worden gemaakt tussen 
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de gegevens van het hoofdberoep en die van de andere banen en kunnen evenmin waarden 
worden verstrekt voor alle banen samen. Bovendien zijn de gegevens niet beschikbaar indien er 
sprake is van cumulatie met een activiteit als zelfstandige of helper. De hierna toegelichte 
variabelen zijn dus enkel beschikbaar voor werknemers met één enkele baan. Alle gegevens zijn 
afkomstig van de KSZ en zijn beschikbaar voor elk kwartaal waarin de persoon werkt. 

Arbeidstijd: de overeenkomsten voor werknemers worden uitgesplitst naar voltijdse banen, 
deeltijdse banen of uitzendcontracten. 

Gewest van de werkgever: het gewest waarin de lokale eenheid gevestigd is, waarin de werknemer 
werkt. Dit kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest dan wel het Waals Gewest 
zijn.  

Bedrijfstak van de werkgever: de sector wordt weergegeven in de NACE-code. De activiteiten 
variëren van code A tot U. Voor de analyses, met name betreffende de lonen, werden de 
bedrijfstakken O – Overheid en P (onderwijs) alsook de bedrijfstak U – Extraterritoriale activiteiten 
niet in aanmerking genomen, omdat die ten belope van 90 % werknemers uit de overheidssector 
betreffen, waarvoor geen informatie over het loon of het type baan beschikbaar is. Indien ze 
worden opgenomen, zouden de resultaten dan ook kunnen worden vertekend, omdat in de 
resultaten maar met de resterende 10 % werknemers in die sectoren rekening zou worden 
gehouden.  

Kwartaalloon: het kwartaalloon is het bedrag van de gewone tijdens het kwartaal ontvangen 
bezoldiging. Onder ‘gewone bezoldiging’ wordt verstaan elke brutobezoldiging (ongeacht de 
belastingen), met uitzondering van de verbrekingsvergoeding en de premies. Ze wordt verstrekt 
per schijf van € 500.  

Voor werklozen is de enige andere beschikbare informatie de duur van de werkloosheid. 

Duur van de werkloosheid: de duur van de werkloosheid is beschikbaar voor alle kwartalen waarin 
een persoon het sociaaleconomisch statuut ‘werkzoekende’ heeft. De variabele wordt verstrekt 
door de KSZ en omvat 4 categorieën: 1) werkloos sinds drie maanden of korter; 2) werkloos sinds 
meer dan drie maanden tot een jaar; 3) werkloos sinds meer dan een jaar tot twee jaar; 4) werkloos 
sinds meer dan 2 jaar. 

Voor de inactieven is enkel de hiervoor reeds vermelde informatie beschikbaar. 

4.2.  Kans om aan het werk te zijn 

In dit deel wordt getracht de in sectie 4.1 van dit verslag gehanteerde methodologie te definiëren 
en ook de resultaten ervan te vervolledigen. Het beschouwde staal omvat alle individuen van 30 
tot 64 jaar die in België wonen. 

De variabelen die de werkgelegenheid beïnvloeden, worden in de eerste plaats geraamd via een 
lineair waarschijnlijkheidsmodel (OLS en FE). De afhankelijke variabele neemt de waarde 1 aan als 
de betrokkene aan het werk is en de waarde 0 indien hij geen baan heeft tijdens het bestudeerde 
kwartaal. 

De geraamde regressie luidt als volgt: 

𝐸𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

Waarin: 

𝐸𝑖𝑡  gelijk is aan de binaire werkgelegenheidsvariabele (de variabele neemt de waarde 0 of 1 aan); 
𝑖 het individu, 𝑡 het kwartaal en 𝛼 een constante is; X overeenstemt met het geheel van verklarende 
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variabelen (leeftijd, geslacht, scholingsniveau, gewest van de woonplaats, geboorteplaats); 𝜇𝑡 het 
vaste tijdseffect weergeeft; en 𝜀𝑖𝑡 de foutterm is. 

Het voordeel van dat lineair waarschijnlijkheidsmodel is dat de coëfficiënten direct 
interpreteerbaar zijn als de marginale effecten van de variabele op de kans om aan het werk te zijn, 
anders dan het Probit model waarvoor die marginale effecten ex post moeten worden berekend. 
Zo zijn de coëfficiënten uit de onderstaande tabel de veranderingspercentages van de kans om aan 
het werk te zijn ten opzichte van de referentiecategorie. ceteris paribus (geslacht, gewest van de 
woonplaats, leeftijd, scholingsniveau en duur van de werkloosheid), is de kans van een buiten de 
EU geboren persoon een baan te vinden 20 % kleiner dan die van een autochtoon. 

Het lineair waarschijnlijkheidsmodel biedt weliswaar een pluspunt inzake interpretatie van de 
coëfficiënten, maar er zijn ook sommige nadelen aan verbonden. In de eerste plaats behoort de zo 
verrichte raming niet noodzakelijkerwijs tot het interval [0,1]. Wanneer men dan ook de door het 
model voorspelde waarschijnlijkheid wil berekenen, dreigt men te komen tot een negatieve 
waarschijnlijkheid of een waarschijnlijkheid boven 1. Ten tweede is de foutvariabele 𝜀 
heteroskedastisch en hangt af van de parameters 𝛽. 

Om die redenen en ter aanvulling van de analyse, werd de regressie ook geraamd aan de hand van 
een Probit model. Het idee van het Probit model is het lineair model te wijzigen door de berekende 
raming (de kans om aan het werk te zijn) te beperken tot een getal tussen 0 en 1. Daartoe wordt 
het volgende model gebruikt: 

Pr(𝐸𝑖𝑡 = 1 |𝑋𝑖𝑡) = Φ(𝛽𝑋𝑖𝑡) 

waarin Φ de waarschijnlijkheidsverdeling van de standaard normale toevalsvariabele is : 

Φ(𝑧) = ∫
1

√2𝜋
𝑒−𝑢2/2𝑑𝑢

𝑧

−∞

      𝑧, 𝑢 ∈ ℝ 

Het zo geraamde model kan echter niet rechtstreeks worden geïnterpreteerd, behalve voor het 
teken van de relatie tussen de variabelen: is de coëfficiënt positief (negatief), dan neemt de 
waarschijnlijkheid ceteris paribus toe (af) indien de waarde van de variabele stijgt.  In het geval van 
discrete variabelen betekent een positieve (negatieve) coëfficiënt dat de betrokken variabele ten 
opzichte van de referentiecategorie een positief (negatief) effect op de waarschijnlijkheid heeft. 
Indien de coëfficiënt van de variabele ‘middengeschoold’ positief is, geeft zulks aan dat een 
middengeschoolde bij overigens gelijkblijvende omstandigheden meer kans heeft dan een 
laaggeschoolde (referentiegroep) om na een periode van werkloosheid opnieuw werk te vinden.  

Om het precieze effect van een variabele op de kans om aan het werk te zijn, d.w.z. de omvang van 
de wijziging, te vatten, moeten de marginale effecten worden berekend. Die effecten zijn de 
gedeeltelijke afgeleide van de waarschijnlijkheid om opnieuw werk te vinden voor de variabele j 
waarvan men de omvang wil vatten. Die afgeleide hangt af van de waarde van de andere variabelen. 
Er moet derhalve worden uitgemaakt welke waarde die andere variabelen aannemen. In ons geval 
wordt het gemiddelde niveau gehanteerd, zodat elke coëfficiënt voor alle andere variabelen als 
constant en gelijk aan het gemiddelde moet worden geïnterpreteerd. Ter illustratie, op basis van 
de onderstaande tabel kan worden geconstateerd dat, in het geval van twee individuen met 
dezelfde gemiddelde kenmerken inzake leeftijd, geslacht, scholingsniveau en duur van de 
werkloosheid, een buiten de EU geboren persoon 22 % minder kans heeft om aan het werk te zijn 
dan een in België geboren persoon. 

De toegelichte resultaten liggen vrij dicht in de buurt van wat wordt verkregen aan de hand van het 
lineair waarschijnlijkheidsmodel, hoewel de omvang van de coëfficiënten enigszins geringer is. De 
onderstaande tabellen geven alle resultaten weer en vullen aldus de in punt 4.1 toegelichte 
regressies aan.   
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Tabel 19 – Resultaten van het lineair waarschijnlijkheidsmodel inzake de kans om aan het werk te zijn1 
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 
 Totale bevolking naar grote groep van 

geboortelanden 
Totale bevolking naar groep van 

geboortelanden 
 OLS FE OLS FE 

Geboorteland (ref.: België)         
Niet-EU -20,4*** (0,2) -20,4*** (0,2)     
Waarvan:         

Andere Europese landen     -27,4*** (0,5) -27,4*** (0,5) 
Kandidaat-lidstaten EU     -21,4*** (0,5) -21,4*** (0,5) 
Maghreb     -22,5*** (0,4) -22,5*** (0,4) 
Nabije en Midden-Oosten     -35,4*** (0,7) -35,4*** (0,7) 
Noord-Amerika     -28,6*** (1,2) -28,6*** (1,2) 
Oceanië en Verre Oosten     -15,7*** (0,9) -15,7*** (0,9) 
Latijns-Amerika     -18,2*** (0,8) -18,3*** (0,8) 
Sub-Saharaans Afrika     -12,8*** (0,4) -12,8*** (0,4) 
Andere Aziatische landen     -6,8*** (0,8) -6,9*** (0,8) 

Geslacht (ref.: man)         
Vrouw -11,0*** (0,1) -11,0*** (0,1) -11,1*** (0,1) -11,1*** (0,1) 
Gewest van de woonplaats 
(ref.: Brussel) 

        

Vlaanderen 9,1*** (0,2) 9,1*** (0,2) 8,8*** (0,2) 8,8*** (0,2) 
Wallonië -0,8*** (0,2) -0,8*** (0,2) -1,2*** (0,2) -1,2*** (0,2) 
Leeftijd (ref.: 30-34 jaar)         
35-39 jaar 1,5*** (0,2) 1,5*** (0,2) 1,6*** (0,2) 1,5*** (0,2) 
40-44 jaar 1,8*** (0,2) 1,7*** (0,2) 1,8*** (0,2) 1,8*** (0,2) 
45-49 jaar 2,4*** (0,2) 2,3*** (0,2) 2,4*** (0,2) 2,4*** (0,2) 
50-54 jaar 0,1 (0,2) -0,0 (0,2) 0,0 (0,2) -0,1 (0,2) 
55-59 jaar -12,2*** (0,3) -12,2*** (0,3) -12,3*** (0,3) -12,3*** (0,3) 
60-64 jaar -44,0*** (0,3) -44,1*** (0,3) -44,2*** (0,3) -44,3*** (0,3) 
Scholingsniveau (ref.: 
laaggeschoold) 

        

Middengeschoold 14,7*** (0,2) 14,7*** (0,2) 14,4*** (0,2) 14,4*** (0,2) 
Hooggeschoold  23,3*** (0,2) 23,3*** (0,2) 23,1*** (0,2) 23,1*** (0,2) 
Constante     66,7*** (0,3) 66,9*** (0,5) 
         
Aantal waarnemingen 396 816 396 816 396 816 396 816 
Vaste tijdseffecten Nee Ja Nee Ja 
Aangepaste R² 0,200 0,200 0,203 0,203 

 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 De afhankelijke variabele is gelijk aan 1 als de persoon aan het werk is gedurende het kwartaal t. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90%, ** significant op 95%, *** significant op 99%. 
 

 

  



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

152. 

 

Tabel 20 – Marginale effecten van de kans om aan het werk te zijn op basis van het Probit model1 
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 
 Totale bevolking naar grote groep 

van geboortelanden 
Totale bevolking naar  groep van 

geboortelanden 
 Probit Probit-FE Probit Probit-FE 

Geboorteland (ref.: België)         
Niet-EU -22,2*** (0,3) -22,2*** (0,3)     
Waarvan:         

Andere Europese landen     -30,5*** (0,7) -30,5*** (0,7) 
Kandidaat-lidstaten EU     -22,7*** (0,7) -22,7*** (0,7) 
Maghreb     -23,8*** (0,5) -23,8*** (0,5) 
Nabije en Midden-Oosten     -39,6*** (0,9) -39,7*** (0,9) 
Noord-Amerika     -33,3*** (0,2) -33,3 (1,6) 
Oceanië en Verre Oosten     -18,3*** (1,1) -18,3*** (1,1) 
Latijns-Amerika     -20,1*** (1,0) -20,1*** (1,0) 
Sub-Saharaans Afrika     -13,9*** (0,5) -13,9*** (0,5) 
Andere Aziatische landen     -7,9*** (0,9) -7,9*** (0,9) 

Geslacht (ref.: man)         
Vrouw -12,2*** (0,1) -12,2*** (0,1) -12,3*** (0,1) -12,3*** (0,1) 
Gewest van de woonplaats (ref.: 
Brussel) 

        

Vlaanderen 10,4*** (0,3) 10,4*** (0,3) 10,2*** (0,3) 10,2*** (0,3) 
Wallonië -1,4*** (0,3) -1,4*** (0,3) -1,8*** (0,3) -1,8*** (0,3) 
Leeftijd (ref.: 30-34 jaar)         
35-39 jaar 1,7*** (0,2) 1,7*** (0,2) 1,7*** (0,2) 1,7*** (0,2) 
40-44 jaar 1,7*** (0,2) 1,7*** (0,2) 1,8*** (0,2) 1,7*** (0,2) 
45-49 jaar 2,3*** (0,2) 2,3*** (0,2) 2,3*** (0,2) 2,3*** (0,2) 
50-54 jaar -0,2 (0,3) -0,3 (0,3) -0,3 (0,3) -0,3 (0,3) 
55-59 jaar -13,3*** (0,3) -13,3*** (0,3) -13,4*** (0,3) -13,5*** (0,3) 
60-64 jaar -47,9 (0,3) -47,9*** (0,3) -48,0*** (0,3) -48,1*** (0,3) 
Scholingsniveau (ref.: 
laaggeschoold) 

        

Middengeschoold 15,7*** (0,2) 15,6*** (0,2) 15,5*** (0,2) 15,5*** (0,2) 
Hooggeschoold  25,1*** (0,2) 25,1*** (0,2) 25,1*** (0,2) 25,1*** (0,2) 

         
Aantal waarnemingen 396 816 396 816 396 816 396 816 
Vaste tijdseffecten Nee Ja Nee Ja 

 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 De marginale effecten werden berekend door de andere variabelen op hun gemiddelde peil te houden. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90%, ** significant op 95%, *** significant op 99%. 
 

 

Voorts werden twee regressies afzonderlijk geraamd voor de in België en de in een land buiten de 
EU geboren personen. Het is daarbij de bedoeling additionele variabelen in aanmerking te kunnen 
nemen voor de tweede groep uit het staal, namelijk de precieze geboorteplaats (per groep van 
landen), de reden voor immigratie, de verwerving van de Belgische nationaliteit, het aantal jaren 
dat ze hier wonen en dat aantal jaren in het kwadraat (om rekening te houden met een eventuele 
relatie in de vorm van een omgekeerde 'U', met een werkgelegenheidsgraad die de eerste jaren 
toeneemt, vervolgens een piek bereikt en de laatste jaren weer afneemt.  
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Tabel 21 – Resultaten van het lineair waarschijnlijkheidsmodel inzake de kans om aan het werk te zijn: 

afzonderlijke ramingen voor de autochtonen en de niet-EU-immigranten 
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 

 Totaal Niet-EU Autochtonen 

 OLS FE OLS FE 

Geslacht (ref.: man)         

Vrouw -20,8*** (0,5) -20,8*** (0,5) -9,9*** (0,1) -9,9*** (0,1) 

Gewest van de woonplaats 
(ref.: Brussel) 

        

Vlaanderen 6,1***  (0,5) 6,0***  (0,5) 10,5*** (0,3) 10,5***  (0,3) 

Wallonië -2,2***  (0,6) -2,3***  (0,6) 0,3 (0,3) 0,4  (0,3) 

Leeftijd (ref.: 30-34 jaar)         

35-39 jaar -0,2  (0,8) -0,1  (0,8) 1,2*** (0,2) 1,1***  (0,2) 

40-44 jaar -0,8  (0,8) -0,8  (0,8) 1,0*** (0,2) 1,0  (0,2) 

45-49 jaar -2,7***  (0,9) -2,8***  (0,9) 2,0*** (0,2) 1,9***  (0,2) 

50-54 jaar -11,5***  (0,9) -11,5***  (0,9) 0,2 (0,3) 0,1  (0,3) 

55-59 jaar -21,2***  (1,0) -21,4***  (1,0) -12,9*** (0,3) -12,9***  (0,3) 

60-64 jaar -32,8***  (1,2) -33,1***  (1,2) -47,1*** (0,3) -47,2***  (0,3) 

Scholingsniveau (ref.: 
laaggeschoold) 

        

Middengeschoold 11,2***  (0,6) 11,2***  (0,6) 14,6*** (0,2) 14,6***  (0,2) 

Hooggeschoold  15,6***  (0,6) 15,6***  (0,6) 23,6*** (0,2) 23,6***  (0,2) 

Reden voor immigratie (ref.: 
werkgelegenheid) 

        

Gezin -5,8***  (0,7) -5,9***  (0,7)     

Studie  -0,7  (1,1) -0,7  (1,1)     

Internationale bescherming -2,8***  (0,8) -2,8***  (0,8)     

Andere -0,5  (1,0) 0,5  (1,0)     

Verwerving van de 
nationaliteit 

12,5***  (0,6) 12,6***  (0,6)     

Geboorteland (ref.: andere 
Europese landen) 

        

Kandidaat-lidstaten EU -2,1**  (1,0) -2,1**  (1,0)     

Maghreb -2,6***  (0,8) -2,6***  (0,8)     

Nabije en Midden-Oosten -11,5***  (1,1) -11,6***  (1,1)     

Noord-Amerika 0,5  (1,7) 0,5  (1,7)     

Oceanië en Verre Oosten 9,2***  (1,3) 9,2***  (1,3)     

Latijns-Amerika 9,6***  (1,2) 9,6***  (1,2)     

Sub-Saharaans Afrika 8,8***  (0,8) 8,8***  (0,8)     

Andere Aziatische landen 18,5***  (1,2) 18,6***  (1,2)     

Verblijfsduur in aantal jaren 0,6***  (0,1) 0,6***  (0,1)     

Verblijfsduur in aantal jaren^2 -0,0***  (0,0) -0,0***  (0,0)     

Constante 41,7***  (1,2) 41,3***  (1,7) 64,8*** (0,4) 65,0***  (0,5) 

     

Aantal waarnemingen 42 992 42 992 348 124 348 124 

Vaste tijdseffecten Nee Ja Nee Ja 

Aangepaste R² 0,147 0,147 0,190 0,190 
 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90%, ** significant op 95%, *** significant op 99%. 
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Tabel 22 – Marginale effecten van de kans om aan het werk te zijn op basis van het Probit model1 : 

afzonderlijke ramingen voor de autochtonen en de niet-EU-immigranten 
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 

 Totaal Niet-EU Autochtonen 

 Probit Probit-FE Probit Probit-FE 

Geslacht (ref.: man)         

Vrouw -23,0*** (0,5) 23,0*** (0,5) -10,7*** (0,1) -10,7*** (0,1) 

Gewest van de woonplaats 
(ref.: Brussel)     

    

Vlaanderen 6,7*** (0,6) 6,7*** (0,6) 12,6*** (0,4) 12,7*** (0,4) 

Wallonië -2,8*** (0,6) -2,9*** (0,6) 0,9** (0,4) 1,0** (0,4) 

Leeftijd (ref.: 30-34 jaar)         

35-39 jaar -0,4 (0,9) -0,3 (0,9) 1,3*** (0,2) 1,2*** (0,2) 

40-44 jaar -1,3 (0,9) -1,3 (0,9) 1,0*** (0,2) 0,9*** (0,2) 

45-49 jaar -3,6*** (1,0) -3,6*** (1,0) 1,8*** (0,2) 1,8*** (0,2) 

50-54 jaar -13,5*** (1,0) -13,5*** (1,0) -0,1 (0,3) -0,2 (0,3) 

55-59 jaar -24,8*** (1,1) -25,0*** (1,1) -13,3*** (0,3) -13,4*** (0,3) 

60-64 jaar -36,7*** (1,2) -36,9*** (1,2) -49,8*** (0,3) -49,8*** (0,3) 

Scholingsniveau (ref.: 
laaggeschoold)     

    

Middengeschoold 12,4*** (0,6) 12,4*** (0,6) 15,5*** (0,2) 15,5*** (0,2) 

Hooggeschoold  17,4*** (0,7) 17,4*** (0,7) 25,1*** (0,2) 25,1*** (0,2) 

Reden voor immigratie (ref.: 
werkgelegenheid)         

Gezin -6,9*** (0,7) -6,9*** (0,7)     

Studie  -1,3 (1,2) -1,3 (1,2)     

Internationale bescherming -3,1*** (0,9) -3,2*** (0,9)     

Andere 0,5 (1,1) 0,5 (1,1)     

Verwerving van de 
nationaliteit 14,3*** (0,6) 14,4*** 0,6     

Geboorteland (ref.: andere 
Europese landen)         

Kandidaat-lidstaten EU -2,7** (1,1) -2,7** (1,1)     

Maghreb -3,2*** (1,0) -3,2*** (1,0)     

Nabije en Midden-Oosten -12,6*** (1,2) -12,7*** (1,2)     

Noord-Amerika 1,2 (1,9) 1,2 (1,9)     

Oceanië en Verre Oosten 10,4*** (1,4) 10,4*** (1,4)     

Latijns-Amerika 10,8*** (1,3) 10,9*** (1,3)     

Sub-Saharaans Afrika 9,6*** (0,9) 9,6*** (0,9)     

Andere Aziatische landen 20,4*** (1,3) 20,4*** (1,3)     

Verblijfsduur in aantal jaren 0,7*** (0,1) 0,7*** (0,1)     

Verblijfsduur in aantal jaren^2 -0,0*** (0,0) -0,0*** (0,0)     

     

Aantal waarnemingen 42 992 42 992 348 124 348 124 

Vaste tijdseffecten Nee Ja Nee Ja 
 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 De marginale effecten werden berekend door de andere variabelen op hun gemiddelde peil te houden. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90%, ** significant op 95%, *** significant op 99%. 
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4.3.  Loonniveaus 

Wegens het beperkte aantal beschikbare gegevens werd het loonniveau (sectie 4.3.3) enkel 
geraamd voor de loontrekkenden die slechts één baan hebben en in de private sector werken. Als 
extra beperking gold dat enkel voltijdse werknemers in aanmerking werden genomen. Het loonpeil 
zoals dat in onze databank is gedefinieerd, wordt immers niet gecorrigeerd voor deeltijdse arbeid, 
zodat deeltijdse werknemers zeer lage lonen hebben die niet altijd kunnen worden omgezet in een 
equivalent van wat ze zouden kunnen verdienen als voltijds werknemer. Hoewel die factor de 
analyse deels inperkt, is het hierdoor ook mogelijk geen vertekende resultaten te verkrijgen omdat 
er in bepaalde bevolkingsgroepen hogere percentages deeltijdse werknemers zijn. 

Net als voor de overige paragrafen worden hier de personen van 30 tot 64 jaar beschouwd die in 
België wonen. 

De loonvergelijking, die algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke literatuur, neemt de 
volgende vorm aan: 

ln(𝑊𝑖𝑡) = 𝛼 +  𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑡 + 𝜀𝑖  

Waarin  

𝑊𝑖𝑡 het loonniveau, 𝑖 het individu, 𝑡 het kwartaal en 𝛼 een constante is; X overeenstemt met het 
geheel van verklarende variabelen (leeftijd, geslacht, scholingsniveau, gewest van de werkgever, 
bedrijfstak); 𝜇𝑡 het vaste tijdseffect weergeeft; en 𝜀𝑖𝑡 de foutterm is. 

Deze vergelijking maakt het mogelijk de coëfficiënten van de regressie te interpreteren als de 
invloed in procenten van de verklarende variabele op het loonpeil. In de onderstaande tabel 
worden de resultaten van die vergelijking weergegeven, waarbij een raming met gewone kleinste 
kwadraten (OLS) en een raming met vast tijdseffect (FE) worden gehanteerd.  

Een eenvoudige raming met OLS zou echter, door de aard van onze afhankelijke variabele die wordt 
opgesplitst naar loonklasse van € 500, vertekende resultaten kunnen opleveren, omdat onze 
variabele daarin als continu wordt beschouwd. Daarom werd de loonvergelijking ook geraamd aan 
de hand van de regressie met intervallen waarin de afhankelijke variabele wordt bepaald door de 
boven- en de ondergrens van het loonniveau. Daarbij werd de ‘intreg’-functie van Stata gebruikt. 
Het voordeel van die raming is dat de coëfficiënten direct interpreteerbaar zijn qua richting en 
omvang, zoals voor de raming via OLS.  

Voorts worden twee regressies afzonderlijk geraamd voor de in België en de in een land buiten de 
EU geboren personen, en dit om additionele variabelen te kunnen opnemen voor de tweede groep 
uit het staal, namelijk de precieze geboorteplaats (per groep van landen), de reden voor immigratie, 
de verwerving van de Belgische nationaliteit en de verblijfsduur in aantal jaren. De raming wordt 
opnieuw uitgevoerd met OLS en FE en vervolgens aan de hand van de regressie met intervallen.  
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Tabel 23 – Resultaten van de loonvergelijking 
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, loontrekkenden in de private sector 
die slechts één baan hebben en voltijds werken, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014, logaritme van het 
kwartaalloon gedefinieerd als afhankelijke variabele) 
 
 Totale bevolking naar grote groep van 

geboortelanden 
Totale bevolking naar groep van 

geboortelanden 
 OLS FE OLS FE 

Geboorteland (ref.: België)         
Niet-EU -21,3*** (0,7) -21,5*** (0,7)     
Waarvan:         

Andere Europese landen     -31,6*** (2,0) -31,4*** (2,0) 
Kandidaat-lidstaten EU     -14,2*** (2,0) -14,5*** (2,0) 
Maghreb     -22,4*** (1,2) -22,6*** (1,2) 
Nabije en Midden-Oosten     -26,3*** (3,1) -27,2*** (3,0) 
Noord-Amerika     -3,0 (6,1) -3,1 (6,1) 
Oceanië en Verre Oosten     -9,0** (4,4) -9,4** (4,4) 
Latijns-Amerika     -22,7*** (3,0) -22,7*** (2,9) 
Sub-Saharaans Afrika     -18,8*** (1,4) -18,7*** (1,4) 
Andere Aziatische landen     -26,4*** (2,8) -27,1*** (2,8) 

Geslacht (ref.: man)         
Vrouw -12,7*** (0,5) -12,8*** (0,5) -12,6*** (0,5) -12,7*** (0,5) 
Leeftijd (ref.: 30-34 jaar)         
35-39 jaar 12,7*** (0,6) 11,8*** (0,6) 12,7*** (0,6) 11,8*** (0,6) 
40-44 jaar 18,6*** (0,6) 17,1*** (0,6) 18,8*** (0,6) 17,3*** (0,6) 
45-49 jaar 24,2*** (0,6) 23,0*** (0,6) 24,3*** (0,6) 23,1*** (0,6) 
50-54 jaar 29,2*** (0,7) 27,6*** (0,7) 29,3*** (0,7) 27,7*** (0,7) 
55-59 jaar 34,9*** (0,8) 33,2*** (0,8) 34,8*** (0,8) 33,2 (0,8) 
60-64 jaar 42,2*** (1,6) 39,6*** (1,6) 42,1*** (1,6) 39,4*** (1,6) 
Scholingsniveau (ref.: 
laaggeschoold) 

        

Middengeschoold 18,5*** (0,5) 18,0*** (0,5) 18,5*** (0,5) 18,0*** (0,5) 
Hooggeschoold  56,4*** (0,6) 55,8*** (0,5) 56,4*** (0,6) 55,7*** (0,5) 
         
Aantal waarnemingen 52 109 52 109 52 109 52 109 
Vaste tijdseffecten Nee Ja Nee Ja 
Aangepaste R² 0,332 0,340 0,333 0,341 

 
 
 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90%, ** significant op 95%, *** significant op 99%. 
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Tabel 23 (vervolg) – Resultaten van de loonvergelijking 
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, loontrekkenden in de private sector 
die slechts één baan hebben en voltijds werken, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014, logaritme van het 
kwartaalloon gedefinieerd als afhankelijke variabele) 
 
 Totale bevolking naar grote groep van 

geboortelanden 
Totale bevolking naar groep van 

geboortelanden 
 OLS FE OLS FE 

Gewest van de werkgever (ref: 
Brussel) 

        

Vlaanderen -9,0*** (0,6) -9,0*** (0,6) -8,9*** (0,6) -8,9*** (0,6) 
Wallonië -11,8*** (0,6) -11,9*** (0,6) -11,7*** (0,6) -11,8*** (0,6) 
Bedrijfstak (ref.: C - Industrie)         
A - Landbouw, bosbouw en 
visserij 

-29,4*** (3,2) -30,6*** (3,2) -30,3*** (3,2) -31,5*** (3,2) 

B - Winning van delfstoffen 14,2*** (1,6) 13,6*** (1,6) 14,3*** (1,6) 13,6*** (1,6) 
D - Energie 29,5*** (1,2) 28,2 (1,3) 29,4*** (1,2) 28,1*** (1,3) 
E - Distributie van water, 
afvalverwerking 

2,3* (1,2) -0,2 (1,2) 2,3** (1,2) -0,2 (1,2) 

F - Bouwnijverheid -13,9*** (0,7) -13,9*** (0,7) -14,0*** (0,7) -14,0*** (0,7) 
G - Groot- en detailhandel, 
reparatie van voertuigen 

-5,0*** (0,6) -5,1*** (0,6) -4,9*** (0,6) -5,0*** (0,6) 

H - Vervoer en opslag -7,3*** (0,7) -7,2*** (0,7) -7,2*** (0,7) -7,1*** (0,7) 
I - Verschaffen van 
accommodatie en maaltijden 

-30,8*** (1,5) -30,8*** (1,5) -30,1*** (1,6) -30,1*** (1,5) 

J - Informatie en communicatie 8,4*** (0,9) 8,1*** (0,9) 8,5*** (0,9) 8,1*** (0,9) 
K - Financiële activiteiten en 
verzekeringen 

12,8*** (0,9) 12,7*** (0,9) 12,8*** (0,9) 12,7*** (0,9) 

L - Exploitatie van en handel in 
onroerend goed 

-12,5*** (2,0) -12,9*** (2,0) -12,6*** (2,0) -13,0*** (2,0) 

M - Vrije beroepen en 
wetenschappelijke en 
technische activiteiten 

5,2*** (0,9) 5,2*** (0,9) 5,0*** (0,9) 5,0*** (0,9) 

N - Administratieve en 
ondersteunende diensten 

-13,2*** (1,0) -13,6*** (1,0) -13,0*** (1,0) -13,4*** (1,0) 

Q - Menselijke 
gezondheidszorg en 
maatschappelijke 
dienstverlening 

-8,8*** (0,7) -9,8*** (0,7) -8,8*** (0,7) -9,9*** (0,7) 

R - Kunst, amusement en 
recreatie 

-12,2*** (2,2) -12,8*** (2,2) -12,4*** (2,2) -13,0*** (2,2) 

S - Overige diensten -11,8*** (1,5) -11,5*** (1,5) -11,8*** (1,5) -11,5*** (1,5) 
T - Huishoudens als werkgever -37,4*** (3,5) -37,7*** (3,0) -37,4*** (3,6) -37,7*** (3,0) 
         
Aantal waarnemingen 52 109 52 109 52 109 52 109 
Vaste tijdseffecten Nee Ja Nee Ja 
Aangepaste R² 0,332 0,340 0,333 0,341 

 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90%, ** significant op 95%, *** significant op 99%. 
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Tabel 24 - Resultaten van de loonvergelijking op basis van het model met intervallen 
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, loontrekkenden in de private sector 
die slechts één baan hebben en voltijds werken, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014, onder- en bovengrens 
van het logaritme van het kwartaalloon gedefinieerd als afhankelijke variabele) 
 
 Totale bevolking naar grote groep van 

geboortelanden 
Totale bevolking naar groep van 

geboortelanden 
 OLS FE OLS FE 

Geboorteland (ref.: België)         
Niet-EU -22,1*** (0,8) -22,2*** (0,8)     
Waarvan:         

Andere Europese landen     -32,7*** (2,1) -32,4*** (2,0) 
Kandidaat-lidstaten EU     -14,8*** (2,1) -15,1*** (2,1) 
Maghreb     -23,2*** (1,3) -23,4*** (1,3) 
Nabije en Midden-Oosten     -27,2*** (3,2) -28,2*** (3,2) 
Noord-Amerika     -3,2 (6,3) -3,3 (6,3) 
Oceanië en Verre Oosten     -9,7** (4,6) -10,1** (4,6) 
Latijns-Amerika     -23,5*** (3,1) -23,5 (3,0) 
Sub-Saharaans Afrika     -19,4*** (1,5) -19,4*** (1,5) 
Andere Aziatische landen     -27,4*** (2,9) -28,1*** (2,9) 

Geslacht (ref.: man)         
Vrouw -13,1*** (0,5) -13,2*** (0,5) -13,0*** (0,5) -13,1*** (0,5) 
Leeftijd (ref.: 30-34 jaar)         
35-39 jaar 13,1*** (0,6) 12,2*** (0,6) 13,1*** (0,6) 12,2*** (0,6) 
40-44 jaar 19,2*** (0,6) 17,6*** (0,6) 19,3*** (0,6) 17,8*** (0,6) 
45-49 jaar 24,9*** (0,6) 23,7*** (0,6) 25,0*** (0,6) 23,8*** (0,6) 
50-54 jaar 30,1*** (0,7) 28,4*** (0,7) 30,2*** (0,7) 28,5*** (0,7) 
55-59 jaar 35,9*** (0,9) 34,2*** (0,9) 35,9*** (0,9) 34,2*** (0,9) 
60-64 jaar 43,5*** (1,7) 40,7*** (1,7) 43,3*** (1,7) 40,6*** (1,6) 
Scholingsniveau (ref.: 
laaggeschoold) 

        

Middengeschoold 19,2*** (0,5) 18,7*** (0,5) 19,2*** (0,5) 18,7*** (0,5) 
Hooggeschoold  58,2*** (0,6) 57,5*** (0,6) 58,2*** (0,6) 57,5*** (0,6) 
         
Aantal waarnemingen 52 109 52 109 52 109 52 109 
Vaste tijdseffecten Nee Ja Nee Ja 

 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90%, ** significant op 95%, *** significant op 99%. 
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Tabel 24 (vervolg) - Resultaten van de loonvergelijking op basis van het model met intervallen 
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, loontrekkenden in de private sector 
die slechts één baan hebben en voltijds werken, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014, onder- en bovengrens 
van het logaritme van het kwartaalloon gedefinieerd als afhankelijke variabele) 
 
 Totale bevolking naar grote groep van 

geboortelanden 
Totale bevolking naar groep van 

geboortelanden 
 OLS FE OLS FE 

Gewest van de werkgever (ref: 
Brussel) 

        

Vlaanderen -9,3*** (0,6) -9,3*** (0,6) -9,1*** (0,6) -9,1*** (0,6) 
Wallonië -12,2*** (0,6) -12,3*** (0,6) -12,1*** (0,6) -12,2*** (0,6) 
Bedrijfstak (ref.: C - Industrie)         
A - Landbouw, bosbouw en 
visserij 

-30,8*** (3,3) -32,0*** (3,3) -31,7*** (3,3) -33,0*** (3,3) 

B - Winning van delfstoffen 14,8*** (1,6) 14,1*** (1,7) 14,8*** (1,6) 14,1*** (1,7) 
D - Energie 30,3*** (1,3) 28,9*** (1,3) 30,2*** (1,3) 28,8*** (1,3) 
E - Distributie van water, 
afvalverwerking 

2,4** (1,2) -0,2 (1,3) 2,5** (1,2) -0,2 (1,3) 

F - Bouwnijverheid -14,4*** (0,7) -14,4*** (0,7) -14,4*** (0,7) -14,5*** (0,7) 
G - Groot- en detailhandel, 
reparatie van voertuigen 

-5,2*** (0,6) -5,3*** (0,6) -5,1*** (0,6) -5,2*** (0,6) 

H - Vervoer en opslag -7,5*** (0,7) -7,4*** (0,7) -7,4 (0,7) -7,3*** (0,7) 
I - Verschaffen van 
accommodatie en maaltijden 

-32,0*** (1,6) -32,0*** (1,6) -31,3*** (1,6) -31,3*** (1,6) 

J - Informatie en communicatie 8,6*** (0,9) 8,3*** (0,9) 8,7*** (0,9) 8,3*** (0,9) 
K - Financiële activiteiten en 
verzekeringen 

13,1*** (0,9) 13,0*** (0,9) 13,1*** (0,9) 13,0*** (0,9) 

L - Exploitatie van en handel in 
onroerend goed 

-12,9*** (2,0) -13,3*** (2,0) -13,0*** (2,1) -13,4*** (2,0) 

M - Vrije beroepen en 
wetenschappelijke en 
technische activiteiten 

5,4*** (0,9) 5,3*** (0,9) 5,1*** (0,9) 5,1*** (0,9) 

N - Administratieve en 
ondersteunende diensten 

-13,6*** (1,0) -14,0*** (1,0) -13,5*** (1,0) -13,9*** (1,0) 

Q - Menselijke 
gezondheidszorg en 
maatschappelijke 
dienstverlening 

-9,2*** (0,7) -10,2*** (0,7) -9,2*** (0,7) -10,3*** (0,7) 

R - Kunst, amusement en 
recreatie 

-12,6*** (2,3) -13,1*** (2,3) -12,8*** (2,3) -13,4*** (2,3) 

S - Overige diensten -12,1*** (1,5) -11,9*** (1,5) -12,2*** (1,5) -11,9*** (1,5) 
T - Huishoudens als werkgever -39,1*** (3,8) -39,3*** (3,2) -39,1*** (3,8) -39,3*** (3,2) 
         
Aantal waarnemingen 52 109 52 109 52 109 52 109 
Vaste tijdseffecten Nee Ja Nee Ja 

 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90%, ** significant op 95%, *** significant op 99%. 
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Tabel 25 – Resultaten van de loonvergelijking: afzonderlijke ramingen voor de autochtonen en de 

niet-EU-immigranten  
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, loontrekkenden in de private sector 
die slechts één baan hebben en voltijds werken, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014, logaritme van het 
kwartaalloon gedefinieerd als afhankelijke variabele) 
 

 Totaal Niet-EU Autochtonen 

 OLS FE OLS FE 

Geslacht (ref.: man)         

Vrouw -10,3*** (2,2) -11,4*** (2,2) -13,1*** (0,4) -13,3*** (0,4) 

Leeftijd (ref.: 30-34 jaar)         

35-39 jaar 7,2*** (2,5) 6,3** (2,6) 12,9*** (0,6) 12,0*** (0,6) 

40-44 jaar 6,2** (2,5) 5,8** (2,5) 19,4*** (0,6) 17,8*** (0,6) 

45-49 jaar 4,1 (2,7) 2,6 (2,7) 25,3*** (0,6) 24,1*** (0,6) 

50-54 jaar 4,0 (3,1) 3,1 (3,1) 30,1*** (0,7) 28,4*** (0,7) 

55-59 jaar 9,8*** (3,4) 8,6** (3,4) 35,5*** (0,8) 33,7*** (0,8) 

60-64 jaar 25,6*** (4,7) 22,7*** (4,7) 41,1*** (1,5) 38,6*** (1,5) 

Scholingsniveau (ref.: 
laaggeschoold) 

        

Middengeschoold 9,7*** (1,8) 9,4*** (1,8) 20,1*** (0,5) 19,6*** (0,5) 

Hooggeschoold  29,2*** (1,9) 29,2*** (1,9) 59,6*** (0,6) 58,8*** 0,6 

Reden voor immigratie (ref.: 
werkgelegenheid) 

        

Gezin -6,3*** (2,1) -6,2*** (2,1)     

Studie  -4,1 (3,1) -4,3 (3,1)     

Internationale bescherming -9,8*** (2,4) -11,1*** (2,4)     

Andere -11,5*** (3,2) -10,7*** (3,2)     

Verwerving van de 
nationaliteit 

3,2* (1,9) 4,4** (1,9)     

Verblijfsduur in aantal jaren 0,7*** (0,1) 0,7*** (0,1)     

Geboorteland (ref.: andere 
Europese landen) 

        

Kandidaat-lidstaten EU 4,6 (3,0) 3,4 (3,0)     

Maghreb 0,6 (2,7) -0,7 (2,7)     

Nabije en Midden-Oosten 4,6 (3,9) 2,9 (3,9)     

Noord-Amerika 28,4*** (5,6) 27,9*** (5,6)     

Oceanië en Verre Oosten 22,4*** (4,6) 21,1*** (4,6)     

Latijns-Amerika 1,3 (4,0) 0,8 (4,0)     

Sub-Saharaans Afrika 5,3*** (2,5) 4,8* (2,5)     

Andere Aziatische landen -1,3 (3,6) -2,3 (3,6)     

         

Aantal waarnemingen 3 902 3 902 47 685 47 685 

Vaste tijdseffecten Nee Ja Nee Ja 

Aangepaste R² 0,261 0,267 0,333 0,340 
 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90%, ** significant op 95%, *** significant op 99%. 
 

 

  



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

161. 

 

Tabel 25 (vervolg) – Resultaten van de loonvergelijking: afzonderlijke ramingen voor de autochtonen en 

de niet-EU-immigranten  
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, loontrekkenden in de private sector 
die slechts één baan hebben en voltijds werken, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014, logaritme van het 
kwartaalloon gedefinieerd als afhankelijke variabele) 
 

 Totaal Niet-EU Autochtonen 

 OLS FE OLS FE 

Gewest van de werkgever (ref: 
Brussel) 

        

Vlaanderen -4,8*** (1,7) -4,5*** (1,7) -8,9*** (0,6) -8,9*** (06) 

Wallonië -9,7*** (2,0) -9,4*** (2,0) -11,8*** (0,6) -11,9*** (0,6) 

Bedrijfstak (ref.: C - Industrie)         

A - Landbouw, bosbouw en 
visserij 

-34,7*** (6,9) 35,4*** (6,9) -29,6*** (3,5) -30,9*** (3,5) 

B - Winning van delfstoffen - - - - 14,7*** (3,6) 14,0*** (3,6) 

D - Energie 35,1** (16,8) 38,3** (16,7) 28,9*** (1,5) 27,7*** (1,5) 

E - Distributie van water, 
afvalverwerking 

-23,5 (14,4) -27,0* (14,4) 3,5** (1,4) 1,2 (1,5) 

F - Bouwnijverheid -9,6*** (2,8) -9,2*** (2,8) -14,3*** (0,7) -14,4*** (0,7) 

G - Groot- en detailhandel, 
reparatie van voertuigen 

-0,8 (2,5) -0,2 (2,5) -4,7*** (0,6) -4,9*** (0,6) 

H - Vervoer en opslag 0,2 (2,7) 0,3 (2,7) -7,1*** (0,7) -7,0*** (0,7) 

I - Verschaffen van 
accommodatie en maaltijden 

-27,4*** (3,3) -27,3*** (3,3) -28,9*** (1,7) -28,8*** (1,7) 

J - Informatie en communicatie 10,3 (6,3) 10,3* (6,2) 7,8*** 0,9 7,5*** (0,9) 

K - Financiële activiteiten en 
verzekeringen 

9,0 (5,5) 8,8 (5,5) 11,9*** (0,9) 11,8*** (0,9) 

L - Exploitatie van en handel in 
onroerend goed 

-30,7** (12,0) -32,0*** (12,0) -11,3*** (2,2) -11,6*** (2,2) 

M - Vrije beroepen en 
wetenschappelijke en 
technische activiteiten 

36,0*** (4,0) 35,7*** (3,9) 3,4*** (0,9) 3,3*** (0,9) 

N - Administratieve en 
ondersteunende diensten 

-10,6*** (2,8) -10,8*** (2,8) -12,5*** (1,0) -12,9*** (1,0) 

Q - Menselijke gezondheidszorg 
en maatschappelijke 
dienstverlening 

-1,4 (2,7) -2,7 (2,8) -9,0*** (0,7) -9,9*** (0,7) 

R - Kunst, amusement en 
recreatie 

14,6** (5,7) 14,6** (5,7) -15,7*** (2,0) -16,3*** (2,0) 

S - Overige diensten -0,8 (5,9) -1,3 (5,9) -13,1*** (1,5) -12,7*** (1,5) 

T - Huishoudens als werkgever - - - - -35,1*** (12,7) -35,4*** (12,6) 

         

Aantal waarnemingen 3 902 3 902 47 685 47 685 

Vaste tijdseffecten Nee Ja Nee Ja 

Aangepaste R² 0,261 0,267 0,333 0,340 
 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90%, ** significant op 95%, *** significant op 99%. 
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Tabel 26 – Resultaten van de loonvergelijking op basis van het model met intervallen: afzonderlijke 

ramingen voor de autochtonen en de niet-EU-immigranten  
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, loontrekkenden in de private sector 
die slechts één baan hebben en voltijds werken, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014, onder- en bovengrens 
van het logaritme van het kwartaalloon gedefinieerd als afhankelijke variabele) 
 

 Totaal Niet-EU Autochtonen 

 OLS FE OLS FE 

Geslacht (ref.: man)         

Vrouw -10,6*** (2,2) -11,7*** (2,2) -13,5*** (0,5) -13,7*** (0,5) 

Leeftijd (ref.: 30-34 jaar)         

35-39 jaar 7,5*** (2,6) 6,5*** (2,6) 13,3*** (0,6) 12,4*** (0,6) 

40-44 jaar 6,4** (2,6) 5,9** (2,6) 19,9*** (0,6) 18,3*** (0,6) 

45-49 jaar 4,1 (2,8) 2,6 (2,8) 26,0*** (0,6) 24,8*** (0,6) 

50-54 jaar 4,0 (3,3) 3,0 (3,3) 31,0*** (0,7) 29,3*** (0,7) 

55-59 jaar 10,0*** (3,9) 8,8** (3,9) 36,5*** (0,9) 34,7*** (0,9) 

60-64 jaar 26,2*** (5,5) 23,2*** (5,6) 42,3*** (1,8) 39,7*** (1,7) 

Scholingsniveau (ref.: 
laaggeschoold) 

        

Middengeschoold 10,2*** (1,8) 9,9*** (1,8) 20,8*** (0,5) 20,3*** (0,5) 

Hooggeschoold  30,3*** (2,0) 30,3*** (2,0) 61,4*** (0,6) 60,7*** (0,6) 

Reden voor immigratie (ref.: 
werkgelegenheid) 

        

Gezin -6,6*** (2,3) -6,4*** (2,3)     

Studie  -4,0 (3,3) -4,2 (3,3)     

Internationale bescherming -10,1*** 2,5 -11,4*** (2,4)     

Andere -12,0*** (3,1) -11,2*** (3,1)     

Verwerving van de 
nationaliteit 

3,5* (2,0) 4,7** (2,0)     

Verblijfsduur in aantal jaren 0,7*** (0,1) 0,7*** (0,1)     

Geboorteland (ref.: andere 
Europese landen) 

        

Kandidaat-lidstaten EU 4,8 (3,3) 3,5 (3,3)     

Maghreb 0,6 (2,8) -0,8 (2,8)     

Nabije en Midden-Oosten 4,8 (4,3) 3,0 (4,3)     

Noord-Amerika 29,3*** (8,0) 28,8*** (8,0)     

Oceanië en Verre Oosten 22,7*** (6,0) 21,4*** (6,0)     

Latijns-Amerika 1,5 (3,7) 0,9 (3,7)     

Sub-Saharaans Afrika 5,5** (2,6) 5,0* (2,6)     

Andere Aziatische landen -1,4 (3,8) -2,5 (3,8)     

         

Aantal waarnemingen 3 902 3 902 47 685 47 685 

Vaste tijdseffecten Nee Ja Nee Ja 
 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90%, ** significant op 95%, *** significant op 99%. 
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Tabel 26 (vervolg) – Resultaten van de loonvergelijking op basis van het model met intervallen: 

afzonderlijke ramingen voor de autochtonen en de niet-EU-immigranten  
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, loontrekkenden in de private sector 
die slechts één baan hebben en voltijds werken, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014, onder- en bovengrens 
van het logaritme van het kwartaalloon gedefinieerd als afhankelijke variabele) 
 

 Totaal Niet-EU Autochtonen 

 OLS FE OLS FE 

Gewest van de werkgever (ref: 
Brussel) 

        

Vlaanderen -5,0*** (1,8) -4,6*** (1,8) -9,1*** (0,6) -9,1*** (0,6) 

Wallonië -10,1*** (2,1) -9,7*** (2,0) -12,1*** (0,7) -12,2*** (0,7) 

Bedrijfstak (ref.: C - Industrie)         

A - Landbouw, bosbouw en 
visserij 

-36,5*** (4,6) -37,3*** (4,5) -30,8*** (4,1) -32,1*** (4,1) 

B - Winning van delfstoffen - - - - 15,3*** (1,6) 14,5*** (1,6) 

D - Energie 36,7*** (10,5) 40,1*** (10,9) 29,7*** (1,3) 28,4*** (1,3) 

E - Distributie van water, 
afvalverwerking 

-24,7** (10,8) -28,4*** (10,8) 3,7*** (1,2) 1,3 (1,3) 

F - Bouwnijverheid -10,1*** (2,8) -9,7*** (2,8) -14,8*** (0,7) -14,8*** (0,7) 

G - Groot- en detailhandel, 
reparatie van voertuigen 

-0,9 (2,7) -0,2 (2,7) -4,9*** (0,6) -5,1*** (0,6) 

H - Vervoer en opslag 0,3 (2,8) 0,3 (2,8) -7,3*** (0,7) -7,2*** (0,7) 

I - Verschaffen van 
accommodatie en maaltijden 

-28,7*** (4,0) -28,6*** (3,9) -30,0*** (1,7) -29,8*** (1,7) 

J - Informatie en communicatie 10,7* (6,2) 10,7* (6,2) 8,0*** (0,9) 7,7*** (0,9) 

K - Financiële activiteiten en 
verzekeringen 

9,2 (6,8) 9,0 (6,9) 12,1*** (0,9) 12,1*** (0,9) 

L - Exploitatie van en handel in 
onroerend goed 

-32,0*** (11,1) -33,3*** (11,3) -11,6*** (2,1) -12,0*** (2,0) 

M - Vrije beroepen en 
wetenschappelijke en 
technische activiteiten 

37,0*** (5,0) 36,7*** (4,9) 3,4*** (0,9) 3,4*** (0,9) 

N - Administratieve en 
ondersteunende diensten 

-11,0*** (3,0) -11,2*** (3,0) -12,9*** (1,1) -13,4*** (1,1) 

Q - Menselijke gezondheidszorg 
en maatschappelijke 
dienstverlening 

-1,5 (2,4) -2,9 (2,5) -9,3*** (0,8) -10,3*** (0,8) 

R - Kunst, amusement en 
recreatie 

14,8*** (5,7) 14,8** (5,8) -16,1*** (2,3) -16,8*** (2,3) 

S - Overige diensten -1,1 (6,5) -1,7 (6,5) -13,5*** (1,6) -13,1*** (1,6) 

T - Huishoudens als werkgever - - - - -36,6*** (4,0) -37,0*** (3,4) 

         

Aantal waarnemingen 3 902 3 902 47 685 47 685 

Vaste tijdseffecten Nee Ja Nee Ja 
 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90%, ** significant op 95%, *** significant op 99%. 
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4.4.  Uitsplitsing van Oaxaca-Blinder 

Op basis van de theorie van Oaxaca-Blinder (Blinder, 1973; Oaxaca, 1973) kan het loonverschil 
tussen twee bevolkingsgroepen, in ons geval de immigranten versus de autochtonen, in twee 
componenten worden uitgesplitst: enerzijds het gedeelte dat wordt verklaard door verschillen in 
individuele en/of professionele kenmerken en, anderzijds, het niet-verklaarde gedeelte dat toe te 
schrijven is aan niet-waarneembare factoren. 

Het loonverschil wordt voorgesteld door de volgende formule: 

ln(𝑊𝑎) − ln(𝑊𝑖) = �̅�𝑖(�̂�𝑎 − �̂�𝑖) + (�̅�𝑎 − �̅�𝑖)�̂�𝑎 

waarin W gelijk is aan het loon, a de autochtonen voorstelt, i de immigranten, �̅� de in de regressie 

vervatte individuele en professionele kenmerken, �̂�𝑎 de impact van �̅� op het loon van de 

autochtonen en �̂�𝑖 de impact van �̅� op het loon van de immigranten. 

Het verschil wordt eerst en vooral gedefinieerd door een prijseffect, ook het niet-verklaarde 

gedeelte �̅�𝑖(�̂�𝑎 − �̂�𝑖) genoemd, dat aantoont dat eenzelfde kenmerk niet dezelfde impact heeft op 

het loon van een immigrant als op dat van een autochtoon. Het tweede deel van de vergelijking 

(�̅�𝑎 − �̅�𝑖)�̂�𝑎 is wat men het dotatie-effect noemt. Dit houdt in dat de loonverschillen deels worden 
verklaard door het feit dat de gemiddelde kenmerken verschillend zijn afhankelijk of het om 
autochtonen of om immigranten gaat. 

De uitsplitsing kan ook grafisch worden voorgesteld ingeval slechts één kenmerk wordt beschouwd, 
bijvoorbeeld het scholingsniveau. 

 

Grafiek 52 - Theoretische voorstelling van de uitsplitsing van Oaxaca-Blinder 
 

 
 

 

In dit geval kan voor beide met elkaar vergeleken groepen, namelijk de autochtonen en de 
immigranten, de lineaire functie worden berekend die het scholingsniveau afzet tegen het niveau 
van het ontvangen loon. Laten we ervan uitgaan dat de autochtone bevolking een gemiddeld 
scholingsniveau heeft van �̅�𝑎 en dat ze voor dat scholingsniveau een gemiddeld loon van �̅�𝑎 
ontvangt. Voor de immigrantenbevolking bedraagt het gemiddelde loon �̅�𝑖 voor een gemiddeld 
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scholingsniveau van �̅�𝑖. Er kan nu worden berekend welk gemiddeld loon een autochtoon zou 
ontvangen indien hij hetzelfde scholingsniveau zou hebben als het gemiddeld niveau van de 
immigrantenbevolking �̅�𝑖

∗. Het verschil tussen dat loonniveau en het gemiddelde niveau bij de 
autochtonen is het verklaarde gedeelte van het loonverschil. Dat verschil wordt immers uitsluitend 
verklaard door het feit dat de immigranten een lager scholingsniveau hebben dan de autochtonen. 
Het niet-verklaarde gedeelte, daarentegen, is het verschil tussen het gemiddelde loon dat een 
immigrant zou moeten verdienen als zijn scholingsniveau hem hetzelfde rendement zou opleveren 
als aan een autochtoon (�̅�𝑖

∗), en het gemiddelde loon dat hij effectief verdient. Men kijkt met 
andere woorden naar het verschil tussen wat een autochtoon zou verdienen indien hij hetzelfde 
gemiddelde scholingsniveau zou hebben als een immigrant, en het effectieve gemiddelde loon van 
de immigranten. 

Bij het analyseren van de uitsplitsing van Oaxaca-Blinder moeten bepaalde nuances worden 
gemaakt. Het niet-verklaarde gedeelte, dat vaak met discriminatie wordt geassocieerd, omvat alle 
niet-waarneembare factoren of iedere factor waarmee in de raming geen rekening kon worden 
gehouden (bij gebrek aan gegevens). Bij de niet-waarneembare factoren komt weliswaar 
discriminatie voor, maar bijvoorbeeld ook de voorkeur van de werknemers voor bepaalde sectoren 
of voor bepaalde arbeidsvormen. 

Het verklaarde gedeelte, van zijn kant, kan het verschil niet per se rechtvaardigen. Het is niet omdat 
één of meerdere variabelen het loonverschil verklaren dat ze rechtvaardig of niet-discriminerend 
zijn. Zo kunnen sommige immigranten zich ongewild gesegregeerd voelen in bepaalde 
bedrijfstakken of kunnen ze niet dezelfde kansen krijgen om een hoger scholingsniveau te halen. 
Derhalve moet deze uitsplitsing, hoewel ze zeker een bijdrage levert aan het debat, omzichtig 
worden geïnterpreteerd. 

Bovendien spelen de in de raming vervatte variabelen niet noodzakelijk in het voordeel van de 
autochtonen en hetzelfde geldt voor de variabelen waar geen rekening mee kon worden gehouden. 
Het toevoegen van variabelen betekent aldus niet altijd dat het verklaarde gedeelte zal toenemen. 
Zoals uit de onderstaande resultaten blijkt, kunnen sommige coëfficiënten immers in het voordeel 
van de immigranten werken. In dat geval zal in de uitsplitsing een negatieve coëfficiënt worden 
voorgesteld.  

Volgens de twee types ramingen die ten behoeve van de loonvergelijking zijn gemaakt (klassieke 
raming en intervalraming), kunnen diverse uitsplitsingen worden gemaakt. De basisuitsplitsing van 
Oaxaca-Blinder is immers enkel correct voor de lineaire modellen. Op basis van onze eerste 
ramingen kunnen we dus het verklaarde en het niet-verklaarde gedeelte berekenen, alsook de 
relatieve aandelen van iedere factor in het verklaarde gedeelte. De resultaten zijn opgenomen in 
de tabel hieronder. 
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Tabel 27 – Uitsplitsing van het loonverschil tussen autochtonen en niet-EU-immigranten op basis 

van het lineair model 
(kwartaalloon van de loontrekkenden uit de private sector die slechts één baan hebben en voltijds 
werken, personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014, uitsplitsing van 
Oaxaca-Blinder) 
 

 Coëfficiënten Procenten 

Algemene uitsplitsing   
Logaritme van het geraamde gemiddelde loon van de autochtonen 2,82***  
Logaritme van het geraamde gemiddelde loon van de niet-EU 2,56***  
Verschil  0,27***  

Verklaard gedeelte 0,05*** 20,0 
Niet-verklaard gedeelte 0,21*** 80,0 
   

Gedetailleerde uitsplitsing van het verklaarde gedeelte   
Geslacht -0,00* -3,2 
Leeftijd  -0,01*** -21,1 
Scholingsniveau  0,05*** 87,9 
Gewest van de werkgever -0,02*** -40,9 
Bedrijfstak 0,04*** 80,2 
Jaar -0,00** -2,9 

  

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
Toelichting: * significant op 90 %, ** significant op 95 %, *** significant op 99 %. 
 

 

De uitsplitsing van Oaxaca-Blinder werkt niet meer als we onze loonvariabele als discreet 
beschouwen en de intervalregressie gebruiken. Diverse auteurs hebben getracht om een 
uitsplitsing uit te werken voor de niet-lineaire modellen zoals de intervalregressie, of nog, de Probit 
model (zie hieronder voor de uitsplitsing van de werkgelegenheidsgraad). We baseren ons daarbij 
op de door Bauer en Sinning (2010) voorgestelde uitsplitsing, die wordt gebruikt via de functie 
‘nldecompose’ van Stata. Die raming verschilt echter niet van degene die wordt gemaakt door de 
eenvoudige toepassing van de uitsplitsing van Oaxaca-Blinder op basis van de coëfficiënten 
afkomstig van de intervalregressies. Dat is trouwens ook de mening van de auteurs. Teruggrijpen 
op de klassieke uitsplitsing heeft als voordeel dat het verklaarde gedeelte gedetailleerd kan worden 
uitgesplitst. 
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Tabel 28 – Uitsplitsing van het loonverschil tussen autochtonen en niet-EU-immigranten op basis van 

het intervalmodel 
(kwartaalloon van de loontrekkenden uit de private sector die slechts één baan hebben en voltijds werken, 
personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 

 Coëfficiënten Procenten 

Uitsplitsing volgens de Bauer en Sinning-methode   
Verschil (op basis van het logaritme van het gemiddelde loon) 0,28***  

Verklaard gedeelte 0,06*** 20,5 
Niet-verklaard gedeelte 0,22*** 79,5 

   
Uitsplitsing van Oaxaca-Blinder op basis van het intervalmodel   

Logaritme van het geraamde gemiddelde loon van de autochtonen 9,01***  
Logaritme van het geraamde gemiddelde loon van de niet-EU 8,73***  
Verschil  0,28***  

Verklaard gedeelte 0,6*** 20,5 
Niet-verklaard gedeelte 0,22*** 79,5 
   

Gedetailleerde uitsplitsing van het verklaarde gedeelte   
Geslacht -0,00* -3,1 
Leeftijd  -0,01*** -21,7 
Scholingsniveau  0,05*** 87,2 
Gewest van de werkgever -0,02*** -39,6 
Bedrijfstak 0,04*** 77,1 

 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
Toelichting: * significant op 90 %, ** significant op 95 %, *** significant op 99 %. 
 

 

In dit verslag wordt ook een uitsplitsing van het type Oaxaca-Blinder voorgesteld voor de kans dat 
men werk heeft. De uitsplitsing gebeurt in eerste instantie op basis van het lineair 
waarschijnlijkheidsmodel (klassieke uitsplitsing van Oaxaca-Blinder) en in tweede instantie op basis 
van het Probit model (uitsplitsing van Yun, 2004). De tweede raming gebeurt op een wijze die 
vergelijkbaar is met de door Oaxaca-Blinder voorgestelde uitsplitsing, zodat het Probit model 
geraamd wordt voor de autochtonen, de coëfficiënten van de autochtonen gebruikt worden om de 
werkgelegenheidskans van de autochtonen en de immigranten te voorspellen en aldus het 
‘counterfactual’ te creëren (�̅�𝑖

∗ in grafiek x), die een uitsplitsing mogelijk maakt tussen het 
verklaarde en het niet-verklaarde gedeelte. Bij de vervolgens door Yun voorgestelde uitsplitsing 
wordt ervan uitgegaan dat de som van de individuele bijdragen van iedere factor gelijk is aan het 
totaal van het verklaarde gedeelte. 

De tabellen hieronder bevatten de algemene resultaten en de uitsplitsingen voor de groepen van 
geboortelanden die zijn gebruikt om grafiek 22 in sectie 4.1 op te stellen. 
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Tabel 29 – Uitsplitsing van het verschil in werkgelegenheidsgraad tussen autochtonen en niet-EU-

immigranten op basis van het lineair waarschijnlijkheidsmodel naar groep van geboortelanden1 
(personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 
TOTAAL NIET-EU 

 Coëfficiënten Procenten 

Algemene uitsplitsing   
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de autochtonen 75,6***  
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de niet-EU-immigranten  49,6***  
Verschil  26,0***  

Verklaard gedeelte 6,0*** 23,0 
Niet-verklaard gedeelte 20,0*** 77,0 
   

Gedetailleerde uitsplitsing van het verklaarde gedeelte   
Geslacht 0,2*** 2,8 
Gewest van de woonplaats 2,8*** 47,3 
Leeftijd  -1,0*** -17,4 
Scholingsniveau 4,0*** 67,4 
Jaar -0,0*** -0,2 

 
EU-KANDIDATEN EN ANDERE EUROPESE LANDEN 

 Coëfficiënten Procenten 

Algemene uitsplitsing   
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de autochtonen 75,6***  
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de niet-EU-immigranten 44,7***  
Verschil  30,9***  

Verklaard gedeelte 7,0*** 22,8 
Niet-verklaard gedeelte 23,9*** 77,2 
   

Gedetailleerde uitsplitsing van het verklaarde gedeelte   
Geslacht 0,5*** 6,6 
Gewest van de woonplaats 2,0*** 28,4 
Leeftijd  -1,0*** -14,7 
Scholingsniveau  5,6*** 79,8 
Jaar -0,0** -0,1 

 
MAGHREB 

 Coëfficiënten Procenten 

Algemene uitsplitsing   
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de autochtonen 75,6***  
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de niet-EU-immigranten 43,8***  
Verschil  31,7***  

Verklaard gedeelte 10,2*** 32,3 
Niet-verklaard gedeelte 21,5*** 67,7 
   

Gedetailleerde uitsplitsing van het verklaarde gedeelte   
Geslacht -0,4*** -4,1 
Gewest van de woonplaats 3,8*** 37,5 
Leeftijd  -1,0*** -9,9 
Scholingsniveau 7,8*** 76,6 
Jaar -0,0** -0,1 

 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 De groepen afkomstig uit Noord-Amerika en Latijns-Amerika zijn niet voorgesteld omdat de gegevensbank 

onvoldoende uit die landen afkomstige personen omvat opdat de resultaten representatief zouden zijn. 
Toelichting: * significant op 90 %, ** significant op 95 %, *** significant op 99 %. 
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Tabel 29 (vervolg) – Uitsplitsing van het verschil in werkgelegenheidsgraad tussen autochtonen en 

niet-EU-immigranten op basis van het lineair waarschijnlijkheidsmodel naar groep van 

geboortelanden1 
(personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 
SUB-SAHARAANS AFRIKA 

 Coëfficiënten  Procenten 

Algemene uitsplitsing   
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de autochtonen 75,6***  
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de niet-EU-immigranten 59,4***  
Verschil  16,2***  

Verklaard gedeelte 3,8*** 23,6 
Niet-verklaard gedeelte 12,4*** 76,4 
   

Gedetailleerde uitsplitsing van het verklaarde gedeelte   
Geslacht 0,4*** 9,9 
Gewest van de woonplaats 3,2*** 85,3 
Leeftijd  -0,2 -5,3 
Scholingsniveau  0,4*** 10,4 
Jaar -0,0** -0,3 

 
NABIJE EN MIDDEN-OOSTEN, OCEANIË EN VERRE OOSTEN, ANDERE AZIATISCHE LANDEN 

 Coëfficiënten Procenten 
Algemene uitsplitsing    

Geraamde werkgelegenheidsgraad van de autochtonen 75,6***  
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de niet-EU-immigranten 53,2***  
Verschil  22,4***  

Verklaard gedeelte 1,2*** 5,3 
Niet-verklaard gedeelte 21,2*** 94,7 
   

Gedetailleerde uitsplitsing van het verklaarde gedeelte   
Geslacht 0,2*** 20,5 
Gewest van de woonplaats 1,5*** 123,7 
Leeftijd  -1,9*** -157,8 
Scholingsniveau 1,4*** 115,0 
Jaar -0,0*** -1,3 

 
 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 De groepen afkomstig uit Noord-Amerika en Latijns-Amerika zijn niet voorgesteld omdat de gegevensbank 

onvoldoende uit die landen afkomstige personen omvat opdat de resultaten representatief zouden zijn. 
Toelichting: * significant op 90 %, ** significant op 95 %, *** significant op 99 %. 
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Tabel 30 – Uitsplitsing van het verschil in werkgelegenheidsgraad tussen autochtonen en niet-EU-

immigranten op basis van het model van Yun naar groep van geboorteland1 
(personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 
TOTAAL NIET-EUROPESE IMMIGRANTEN 

 Coëfficiënten Procenten 

Algemene uitsplitsing   
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de autochtonen 75,6***  
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de niet-EU-immigranten 49,5***  
Verschil  26,1***  

Verklaard gedeelte 6,3*** 24,2 
Niet-verklaard gedeelte 19,8*** 75,2 
   

Gedetailleerde uitsplitsing van het verklaarde gedeelte   
Geslacht 0,2*** 2,7 
Gewest van de woonplaats 3,3*** 39,5 
Leeftijd  -0,9*** -13,6 
Scholingsniveau 3,8*** 59,5 
Jaar -0,0** 0,2 

 
EU-KANDIDATEN EN ANDERE EUROPESE LANDEN 

 Coëfficiënten Procenten 

Algemene uitsplitsing    
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de autochtonen 75,6***  
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de niet-EU-immigranten 44,6***  
Verschil  31,1***  

Verklaard gedeelte 7,3*** 23,4 
Niet-verklaard gedeelte 23,8*** 76,6 
   

Gedetailleerde uitsplitsing van het verklaarde gedeelte   
Geslacht 0,5*** 6,8 
Gewest van de woonplaats 2,3*** 32,1 
Leeftijd  -0,9*** -12,1 
Scholingsniveau  5,3*** 73,3 
Jaar -0,0** -0,1 

 
MAGHREB 

 Coëfficiënten Procenten 

Algemene uitsplitsing    
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de autochtonen  75,6***  
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de niet-EU-immigranten 43,7***  
Verschil  32,0***  

Verklaard gedeelte 11,0*** 34,6 
Niet-verklaard gedeelte 20,9*** 65,4 
   

Gedetailleerde uitsplitsing van het verklaarde gedeelte   
Geslacht -0,5*** -4,2 
Gewest van de woonplaats 4,6*** 41,8 
Leeftijd  -0,9*** -7,9 
Scholingsniveau  7,8*** 70,3 
Jaar -0,0** -0,1 

 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 De groepen afkomstig uit Noord-Amerika en Latijns-Amerika zijn niet voorgesteld omdat de gegevensbank 

onvoldoende uit die landen afkomstige personen omvat opdat de resultaten representatief zouden zijn. 
Toelichting: * significant op 90 %, ** significant op 95 %, *** significant op 99 %. 
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Tabel 30 (vervolg) – Uitsplitsing van het verschil in werkgelegenheidsgraad tussen autochtonen en niet-

EU-immigranten op basis van het model van Yun naar groep van geboorteland1 
(personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 
SUB-SAHARAANS AFRIKA 

 Coëfficiënten Procenten 

Algemene uitsplitsing    
Geraamde werkgelenheidsgraad van de autochtonen 75,6***  
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de niet-EU-immigranten 59,4***  
Verschil  16,3***  

Verklaard gedeelte 4,1*** 25,2 
Niet-verklaard gedeelte 12,2*** 74,8 
   

Gedetailleerde uitsplitsing van het verklaarde gedeelte   
Geslacht  0,4*** 9,4 
Gewest van de woonplaats 3,6*** 86,9 
Leeftijd  -0,1 -2,2 
Scholingsniveau 0,3*** 6,3 
Jaar -0,0** -0,3 

 
NABIJE EN MIDDEN-OOSTEN, OCEANIË EN VERRE OOSTEN, ANDERE AZIATISCHE LANDEN 

 Coëfficiënten Procenten 

Algemene uitsplitsing    
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de autochtonen  75,6***  
Geraamde werkgelegenheidsgraad van de niet-EU-immigranten 53,2***  
Verschil  22,5***  

Verklaard gedeelte  1,0*** 4,5 
Niet-verklaard gedeelte 21,5*** 95,5 
   

Gedetaillerde uitsplitsing van het verklaarde gedeelte    
Geslacht  0,2*** 16,5 
Gewest van de woonplaats 1,1*** 111,2 
Leeftijd  -1,0*** -102,6 
Scholingsniveau  0,8*** 75,9 
Jaar -0,0** -1,0 

 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 De groepen afkomstig uit Noord-Amerika en Latijns-Amerika zijn niet voorgesteld omdat de gegevensbank 

onvoldoende uit die landen afkomstige personen omvat opdat de resultaten representatief zouden zijn. 
Toelichting: * significant op 90 %, ** significant op 95 %, *** significant op 99 %. 
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4.5.  Beroepstrajecten 

De beroepstrajecten werden opgesteld voor de personen van 30 tot 64 jaar naar hun 
geboorteplaats en sociaaleconomische positie: werkende, werkzoekende, inactieve. Voor de 
gehele periode 2008-2014 wordt in het model gekeken naar de sociaaleconomische positie van de 
individuen tijdens elk kwartaal, wordt aan elke positie een kleur gegeven en worden de 
loopbaantrajecten van alle individuen grafisch weergegeven. Elke lijn in de grafiek 
vertegenwoordigt een individu. Ten behoeve van de leesbaarheid van de grafiek zijn de trajecten 
geordend. Het gehanteerde model zet in de eerste plaats de personen die tijdens de hele 
onderzochte periode aan het werk waren. Vervolgens komen alle personen die, op een kwartaal 
na, gedurende de gehele periode aan het werk waren. Daarna komen degenen die twee kwartalen 
niet aan het werk waren aan de orde, enz. Zodra die ordening is verricht, wordt voor de 
‘niet-werkende’ kwartalen gekeken of het werkloosheidsperiodes betrof en die worden grafisch 
weergegeven vóór de periodes van inactiviteit.  

Aan de hand van dat algoritme kan een grafiek worden opgesteld, die de meest voorkomende 
loopbaantrajecten weergeeft volgens de geboorteplaats van de personen (zie grafiek 42 in 
sectie 4.4). De raming werd verricht aan de hand van de functie ‘SQ’ van Stata. Meer informatie kan 
men vinden in het volgende artikel: 

Brzinsky-Fay C., U. Kohler en M. Luniak (2006), “Sequence analysis with Stata”, The Stata Journal, 
6(4), 435-460. 

4.6.  Kans om opnieuw een baan te vinden 

In sectie 4.4 worden de resultaten van de analyse van de kans op een nieuwe baan besproken. Die 
raming wordt verricht op basis van een lineair waarschijnlijkheidsmodel. Dat model hanteert een 
binaire waarde als afhankelijke variabele. Voor die specifieke regressie bekijken we de in België 
verblijvende personen van 30 tot 64 jaar uit ons staal die tijdens de periode 2008-2013 een tijd 
werkloos zijn geweest. Voor al die personen wordt nagegaan of ze 4 kwartalen (of een jaar) na die 
periode van werkloosheid aan het werk zijn. Indien dit het geval is, neemt onze afhankelijke 
variabele de waarde 1 aan, zo niet krijgt ze de waarde 0. 

Zodra de afhankelijke variabele bepaald is, zal worden gekeken naar de mogelijke verklarende 
variabelen van die kans op een nieuwe baan: geslacht, gewest van de woonplaats, scholingsniveau, 
duur van de werkloosheid een jaar voordien en de geboorteplaats van de persoon. Het model wordt 
dan geraamd via de gewone kleinste kwadraten (OLS) en met een vast tijdseffect (FE). 

De geraamde regressie is als volgt: 

𝑅𝐸𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

waarin: 

𝑅𝐸𝑖𝑡 de variabele is m.b.t. het vinden van een nieuwe baan na 4 kwartalen voordien werkloos te 
zijn geweest (de variabele vertoont de waarde 0 of 1);  𝑖 het individu is ; 𝑡 het kwartaal is ; 𝛼 een 
constante is ; X het geheel van de verklarende variabelen (leeftijd, geslacht, scholingsniveau, 
gewest van de woonplaats, geboorteplaats en duur van de werkloosheid) is; 𝜇𝑡 het vast tijdseffect 
is; en 𝜀𝑖𝑡 de foutterm is. 

Om de nadelen van het lineair waarschijnlijkheidsmodel tegen te gaan, wordt de analyse tevens 
aangevuld met de raming op basis van het in het voorgaande punt beschreven Probit model.  

De onderstaande tabellen zijn een aanvulling van tabel 17 in sectie 4.4 betreffende de 
beroepstrajecten. 
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Tabel 31 – Kans om opnieuw een baan te vinden naar grote groep van geboortelanden1 
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, lineair waarschijnlijkheidsmodel, 
kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 
 Totale bevolking met controle voor 

de persoonskenmerken 
Totale bevolking met controle voor 
de persoonskenmerken en de duur 

van de werkloosheid 
 OLS FE OLS FE 

Geboorteland (ref.: België)         
Niet-EU -3,1*** (0,7) -3,1*** (0,7) -5,1*** (0,7) -5,0*** (0,7) 
Geslacht (ref.: man)         
Vrouw -1,6*** (0,5) -1,4*** (0,5) 0,0 (0,5) 0,2 (0,5) 
Gewest van de woonplaats (ref.: 
Brussel) 

        

Vlaanderen 10,8*** (0,8) 10,8*** (0,8) 7,0*** (0,8) 7,1*** (0,8) 
Wallonië 1,0 (0,7) 1,0 (0,7) 0,4 (0,7) 0,5 (0,7) 
Leeftijd (ref: 30-34 jaar)         
35-39 jaar -0,8 (1,0) -0,9 (1,0) -0,6 (1,1) -0,6 (1,1) 
40-44 jaar -6,8*** (1,0) -6,9*** (1,0) -7,4*** (1,1) -7,5*** (1,1) 
45-49 jaar -6,3*** (1,0) -6,4*** (1,0) -6,9*** (1,1) -7,0*** (1,1) 
50-54 jaar -17,5*** (1,0) -17,4*** (1,0) -17,5*** (1,1) -17,4*** (1,1) 
55-59 jaar -25,5*** (1,0) -25,6*** (1,0) -22,9*** (1,1) -23,0*** (1,1) 
60-64 jaar -27,7*** (1,7) -27,9*** (1,7) -24,7*** (1,7) -24,9*** (1,8) 
Scholingsniveau (ref.: laag)         
Gemiddeld 4,7*** (0,6) 4,7*** (0,6) 4,4*** (0,6) 4,3*** (0,6) 
Hoog  10,3*** (0,7) 10,2*** (0,7) 8,8*** (0,8) 8,7*** (0,8) 
Duur van de werkloosheid (ref.: 0 
tot 3 maanden) 

        

Van drie maanden tot een jaar     -4,8*** (1,0) -4,9*** (1,1) 
Van één jaar tot twee jaar     -9,1*** (1,1) -9,3*** (1,1) 
Meer dan twee jaar     -17,1*** (1,0) -17,1*** (1,0) 
Constante 22,3*** (1,0) 20,9*** (1,6) 36,8*** (1,4) 35,3*** (1,9) 

         
Aantal waarnemingen 20 376 20 376 18 151 18 151 

Vaste tijdseffecten Nee  Ja Nee Ja 

Aangepaste R²  0,087 0,089 0,128 0,130 
 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 De afhankelijke variabele is gelijk aan 1 indien de persoon tijdens het kwartaal aan het werk is en een jaar eerder 

werkloos was. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90 %, ** significant op 95 %, *** significant op 99 %. 
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Tabel 32 – Kans om opnieuw een baan te vinden naar groep van geboortelanden1 
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, lineair waarschijnlijkheidsmodel, 
kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 
 Totale bevolking met controle voor de 

persoonskenmerken 
Totale bevolking met controle voor de 

persoonskenmerken en de duur van 
de werkloosheid 

 OLS FE OLS FE 

Geboorteland (ref.: België)         
Andere Europese landen -4,4*** (1,7) -4,4*** (1,7) -7,0*** (1,6) -6,9*** (1,6) 
Kandidaat-lidstaten EU -1,3 (1,6) -1,3 (1,6) -3,6** (1,6) -3,6** (1,6) 
Maghreb -4,7*** (1,0) -4,7*** (1,0) -6,0*** (1,0) -6,0*** (1,0) 
Nabije en Midden-Oosten -4,3** (2,0) -4,3** (2,0) -5,5*** (2,0) -5,5*** (2,0) 
Noord-Amerika -7,0* (3,6) -6,9* (3,6) -7,2** (3,6) -7,1** (3,5) 
Oceanië en Verre Oosten 2,5 (3,3) 2,5 (3,3) 6,5* (3,7) 6,6* (3,7) 
Latijns-Amerika -7,9*** (2,5) -7,7*** (2,5) -11,2*** (2,5) -11,1*** (2,5) 
Sub-Saharaans Afrika -0,8 (1,2) -0,8 (1,2) -3,3*** (1,2) -3,3*** (1,2) 
Andere Aziatische landen 10,4** (4,3) 10,3** (4,3) 4,0 (4,6) 3,9 (4,6) 
Geslacht (ref.: man)         
Vrouw -1,6*** (0,5) -1,5*** (0,5) 0,1 (0,5) 0,2 (0,5) 
Gewest van de woonplaats (ref.: 
Brussel) 

        

Vlaanderen 10,4*** (0,8) 10,4*** (0,8) 6,7*** (0,8) 6,7*** (0,8) 
Wallonië 0,6 (0,7) 0,7 (0,7) 0,2 (0,8) 0,3 (0,8) 
Leeftijd (ref.: 30-34 jaar)         
35-39 jaar -0,8 (1,0) -0,9 (1,0) -0,6 (1,1) -0,6 (1,1) 
40-44 jaar -6,6*** (1,0) -6,7*** (1,0) -7,2*** (1,1) -7,3*** (1,1) 
45-49 jaar -6,2*** (1,0) -6,3*** (1,0) -6,8*** (1,1) -6,9*** (1,1) 
50-54 jaar -17,3*** (1,0) -17,2*** (1,0) -17,4*** (1,1) -17,3*** (1,1) 
55-59 jaar -25,4*** (1,0) -25,6*** (1,0) -22,9*** (1,1) -23,0*** (1,1) 
60-64 jaar -27,5*** (1,7) -27,7*** (1,7) -24,5*** (1,8) -24,7*** (1,8) 
Scholingsniveau (ref.: laag)         
Gemiddeld 4,7*** (0,6) 4,7*** (0,6) 4,4*** (0,6) 4,4*** (0,6) 
Hoog  10,3*** (0,7) 10,2*** (0,7) 8,7*** (0,8) 8,7*** (0,8) 
Duur van de werkloosheid (ref.: 0 
tot 3 maanden) 

        

Van drie maanden tot een jaar     -4,7*** (1,0) -4,9*** (1,1) 
Van één jaar tot twee jaar     -9,1*** (1,1) -9,2*** (1,1) 
Meer dan twee jaar     -17,0*** (1,0) -17,1*** (1,0) 
Constante 22,6*** (1,0) 21,2*** (1,6) 36,8*** (1,4) 35,4*** (2,0) 
         
Aantal waarnemingen 20 376 20 376 18 151 18 151 
Vaste tijdseffecten Nee Ja Nee Ja 

Aangepaste R² 0,088 0,090 0,129 0,130 
 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 De afhankelijke variabele is gelijk aan 1 indien de persoon tijdens het kwartaal aan het werk is en een jaar eerder 

werkloos was. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90 %, ** significant op 95 %, *** significant op 99 %. 
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Tabel 33 – Marginale effecten van de kans om opnieuw een baan te vinden1 op basis van het Probit 

model2 
(coëfficiënten vermenigvuldigd met 100, personen van 30 tot 64 jaar, kwartaalgegevens van 2008 tot 2014) 
 
 Totale bevolking naar grote groep 

van geboortelanden 
Totale bevolking naar groep van 

geboortelanden 
 Probit Probit-FE Probit Probit-FE 

Geboorteland (ref.: België)         
Niet-UE -4,1*** (0,6) -4,0*** (0,6)     
Waarvan         

Andere Europese landen     -5,8*** (1,2) -5,8*** (1,2) 
Kandidaat-lidstaten EU     -3,2** (1,4) -3,2** (1,4) 
Maghreb     -5,1*** (0,8) -5,1*** (0,8) 
Nabije en Midden-Oosten     -4,0** (1,6) -4,0** (1,6) 
Noord- Amerika     -5,1 (3,1) -4,9 (3,1) 
Oceanië en Verre Oosten     6,7 (4,2) 7,0* (1,6) 
Latijns-Amerika     -7,4*** (1,6) -7,2*** (1,6) 
Sub-Saharaans Afrika     -2,5** (1,1) -2,6** (1,1) 
Andere Aziatische landen     3,2 (4,6) 3,0 (4,5) 

Geslacht  (ref.: man)         
Vrouw -0,0 (0,5) 0,1 (0,5) -0,0 (0,5) 0,0 (0,5) 
Gewest van de woonplaats (ref.: 
Brussel)         

Vlaanderen 6,9*** (0,7) 6,9*** (0,7) 6,6*** (0,8) 6,6*** (0,8) 
Wallonië 0,4 (0,6) 0,4 (0,6) 0,2 (0,6) 0,3 (0,6) 
Leeftijd (ref.: 30-34 jaar)         
35-39 jaar -0,2 (1,4) -0,3 (1,4) -0,2 (1,3) -0,3 (1,3) 
40-44 jaar -6,4*** (1,3) -6,6*** (1,3) -6,2*** (1,3) -6,3*** (1,3) 
45-49 jaar -6,2*** (1,3) -6,3*** (1,3) -6,0*** (1,3) -6,1*** (1,3) 
50-54 jaar -17,1*** (1,2) -17,1*** (1,2) -17,0*** (1,2) -17,0*** (1,2) 
55-59 jaar -23,4*** (1,1) -23,5*** (1,2) -23,3*** (1,2) -23,4*** (1,2) 
60-64 jaar -26,4*** (1,1) -26,5*** (1,2) -26,3*** (1,1) -26,3*** (1,2) 
Scholingsniveau  (ref.: laag)         
Gemiddeld 4,3*** (0,6) 4,3*** (0,6) 4,3*** (0,6) 4,3*** (0,6) 
Hoog  8,2*** (0,8) 8,1*** (0,8) 8,0*** (0,8) 7,9*** (0,8) 
Duur van de werkloosheid (ref.: 0 
tot 3 maanden)         

Van 3 maanden tot een jaar -3,8*** (1,2) -4,0*** (1,2) -3,8*** (1,2) -4,0*** (1,2) 
Van één jaar tot twee jaar -7,3*** (1,2) -7,5*** (1,2) -7,2*** (1,2) -7,4*** (1,2) 
Meer dan twee jaar -14,8*** (1,0) -14,9*** (1,0) -14,7*** (1,0) -14,8*** (1,0) 

         
Aantal waarnemingen 18 151 18 151 18 151 18 151 

Vaste tijdseffecten Nee Ja Nee Ja  
 

 
Bronnen: KSZ Datawarehouse, Eurostat (EAK ad hoc modules 2008 en 2014), berekeningen HRW. 
1 De afhankelijke variabele is gelijk aan 1 indien de persoon tijdens het kwartaal aan het werk is en een jaar eerder 

werkloos was. 
2 De marginale effecten werden berekend door de andere variabelen op hun gemiddeld niveau te houden. 
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90 %, ** significant op 95 %, *** significant op 99 %. 
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Bijlage 5: Verenigingen en lokale initiatieven 

Connect2Work (een project met de steun van het Europees Sociaal Fonds) ondersteunt 
hooggeschoolde anderstaligen in hun zoektocht naar een job op het niveau van hun kwalificaties. 
Ze worden in contact gebracht met een ervaren professional (een mentor) uit sector waarin de 
anderstalige wil werken.  

Duo for a job is een vzw die werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond samenbrengt 
met ervaren personen (50-plussers) uit dezelfde beroepstak, om hen te helpen, te ondersteunen 
en te begeleiden in hun beroepsproject. De vzw biedt haar diensten aan, aan jongeren en potentiële 
mentoren in Brussel, Luik, Gent en Antwerpen. Actiris heeft eveneens een overeenkomst met DUO 
for a JOB gesloten. In 2018 werden ongeveer 700 mentoren geregistreerd en 1 300 duo’s gevormd, 
waarvan 53 % tot een baan heeft geleid binnen de 12 maanden. 

De VDAB en het Agentschap Inburgering en Integratie hebben @level2work gelanceerd, een 
project met als doel nieuwkomers die in hun land van herkomst een diploma van het hoger 
onderwijs (bachelor of master) hebben behaald en werk zoeken te begeleiden. Actiris werkt 
eveneens mee aan het project dat wordt gesubsidieerd door het Asylum, Migration and Integration 
Fund (AMIF), een programma van de Europese Unie dat moet bijdragen aan een doelmatiger 
beheer van de migratiestromen, en tot de uitvoering, de versteviging en de ontwikkeling van het 
gemeenschappelijk beleid inzake asiel, subsidiaire en tijdelijke bescherming, integratie en migratie 
(periode 2014-2020). 

De beweging Convivial begeleidt erkende vluchtelingen gedurende hun volledige traject, van het 
moment waarop ze autonoom hun intrek nemen in een woning tot hun eerste stappen in hun 
sociale en professionele integratie. Tegelijk organiseert Convivial bewustmakingscampagnes voor 
het grote publiek en brengen ze ingezetenen van België in contact met vluchtelingen. 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen ontfermt zich over personen die op de vlucht zijn voor oorlog, 
geweld en vervolging. In samenwerking met een dertigtal organisaties en met vrijwilligers werden 
bewustmakingsacties gehouden bij de politici en het grote publiek. De acties voor de doelgroep zijn 
gericht op een kwaliteitsvolle begeleiding en op integratie.  

In de Duitstalige Gemeenschap heeft SOS – Hilfe reparatiewerkplaatsen ingericht: verschillende 
immigranten werken vrijwillig in een reparatiewerkplaats voor elektrische apparaten. Ze kunnen er 
reparatietechnieken leren en hun taalvaardigheden oefenen. 

Een partnerschap tussen het Rode Kruis en Ciré mondde uit in de vorming ARCADA. Ze biedt de 
deelnemers een collectieve en persoonlijke reflectieruimte. Tijdens die adempauze, die 
bevorderlijk is voor een betere beschikbaarheid van de geest, krijgt elke persoon de kans de 
toekomst vanuit verschillende perspectieven te zien. 

In Vlaanderen werkt het Rode Kruis ook samen met talrijke partijen op het gebied van integratie 
(VDAB, de Centra voor volwassenonderwijs (CVO), de Centra voor basiseducatie (CBE), het Huis van 
het Nederlands, Groep Intro Opvoedingswinkel, Agentschap Integratie en Inburgering, STEBO, 
Leerwinkel). 
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De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB - een van de Brusselse instellingen die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid van de Brusselse regering) organiseert sinds 
2016 jaarlijks een oproep tot projecten in de strijd tegen discriminatie en ter bevordering van de 
diversiteit. In 2016 en 2017 werden respectievelijk 12 en 16 vernieuwende projecten gesteund. De 
nadruk ligt op het actief steunen van Belgische toezeggingen inzake mensenrechten en 
internationale aanbevelingen ter zake: 

- Het project #Openjob van het Collectief tegen Islamofobie in België is erop gericht de 
islamofobie te bestrijden. Dit heuristische project, dat nog steeds aan de gang is, loopt parallel 
met de reeds ordonnantie van 16 november 2017.  

- Het door Pax Christi Wallonie-Bruxelles gedragen project BXL Diversity Booster kadert, onder 
meer, in het VN-decennium van Mensen van Afrikaanse afkomst, en heeft tot doel structureel 
inzicht te krijgen in de mechanismen die de toegang tot werk en de ondernemersgeest voor de 
Brusselse jongeren van maghrebijnse of Afrikaanse afkomst belemmeren. Het is er ook op 
gericht die bevolkingscategorie beter in staat te stellen om zich in te schakelen in duurzame en 
kwaliteitsvolle jobs. Het heeft uitgewezen dat het voor jongeren van Afrikaanse afkomt moeilijk 
is om te ondernemen en dat ze rolmodellen nodig hebben.  

- Het project Brugcoach, dat wordt gedragen door Groep Intro, is een coachingproject dat erop 
gericht is (zelf)discriminatie te bestrijden, en werkgevers bewust te maken voor de 
werkgelegenheidssituatie van jongeren uit Romagemeenschappen. Het doel is om de jongeren 
uit de doelgroep positieve rolmodellen aan te bieden en hen ertoe aan te zetten een stage te 
lopen om hun schoolse verankering en hun inschakeling op de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken. Het project houdt rekening met de Europese aanbevelingen ter zake. 

- Het project Brux’All, dat wordt gedragen door Pour la Solidarité vzw, bestaat uit workshops 
waarbij best practices worden uitgewisseld om ondernemingen bewust te maken voor de 
verinnerlijking van discriminatie bij werkzoekenden en de gevolgen daarvan, om gedrag te 
deconstrueren (in samenwerking met ondernemingen, verenigingen in het veld en 
geïmmigreerde vrouwen), om te strijden tegen (zelf)discriminatie, en tot slot, om een 
gedragsverandering teweeg te brengen door een testing-coaching van geïmmigreerde vrouwen 
te organiseren in de deelnemende ondernemingen. 

- Het project Validation des compétences et des acquis de l’expérience, des outils de lutte 
contre la discrimination à l’embauche (validatie van de vaardigheden en de verworven 
ervaring, instrumenten ter bestrijding van discriminatie bij de aanwerving), dat wordt gedragen 
door het Maison de l'Emploi et de la Formation de St Gilles vzw, heeft tot doel om de bestaande 
middelen die hun waarde reeds hebben bewezen maar niet voldoende worden gebruikt, zoals 
het systeem voor de validatie van vaardigheden en het systeem voor de erkenning van ervaring, 
te gebruiken om de mensen met de juiste vaardigheden in contact te brengen met de 
ondernemingen die die vaardigheden nodig hebben. Het doelpubliek bestaat uit personen uit 
andere Europese landen, uit het Nabije en Midden-Oosten, of van Afrikaanse afkomst die, in 
België of in het buitenland, vaardigheden hebben verworven die evenwel niet zijn erkend. 

- Het project DUO’elles, dat wordt gedragen door Duo for a job vzw, is gericht op jonge Brusselse 
vrouwen met een migratieachtergrond die werk zoeken en tussen 18 en 30 jaar oud zijn.  

- Het project JOB-UBUNTU: Verbetering van de toeleiding tot de arbeidsmarkt van Afrikaanse 
werkzoekenden, dat wordt gedragen door De Overmolen vzw, is erop gericht werkgevers 
bewust te maken voor de socioprofessionele inschakeling en het werkloosheidsprobleem van 
personen van Sub-Saharaanse afkomst. 

Het gewestelijk integratiecentrum van Charleroi heeft het project AcOrjob opgestart gericht op 
buitenlanders of personen met een migratieachtergrond die ver verwijderd zijn van tewerkstelling 
en die bestaat uit een collectieve en individuele begeleiding van de werkzoekenden om hun 
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toegang tot integratiemaatregelen en opleidingen te verbeteren. Het wordt gefinancierd door het 
Europees Sociaal Fonds 

In Vlaanderen werden verscheidene partnerschappen met verenigingen aangegaan.  

- Er loopt een samenwerkingsverband tussen de VDAB en het Minderhedenforum in het kader 
van het Focus op talent-beleid dat van start ging in 2017. Dit samenwerkingsverband 
ontwikkelde het project Mentor2work. Mentor2Work is een tewerkstellingsproject voor 
werkzoekenden met een migratieachtergrond met als doel hun slaagkansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten. De werkzoekenden worden gematcht aan een vrijwillige mentor 
om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. ‘Duo for a job’ hanteert een gelijkaardige 
logica (zie hierboven).  

 
- Rising youth: de VDAB organiseerde in samenwerking met de sociale onderneming Rising 

You(th) (die jonge vluchtelingen tot klimmers opleidt) en de firma IRIS tweemaal een opleiding 
schilderen op hoogte (industrieel schilder van hoogspanningsmasten). Deze opleiding was 
specifiek gericht naar vluchtelingen. Samen met Rising Youth en TEC ICT organiseerde VDAB in 
2017 een opleiding voor monteurs op hoogte om o.a. valbeveiligingen te installeren. 

 
- Er lopen twee projecten waarbij de beroepsinlevingsovereenkomst (stage) wordt ingezet: één 

project met de culturele sector verloopt in samenwerking met Cinemaximiliaan en richt zich 
naar midden- en hooggeschoolden. Een tweede project gericht op management verloopt via 
de Vlerick Business School en Talentree en richt zich op hooggeschoolden.  

 
- Op lokaal niveau kunnen verscheidene goede praktijken worden vermeld, zoals het project 

Alfa in de schoonmaaksector, een samenwerking tussen de VDAB, de Centra voor 
basiseducatie (CBE), Vokans (Oostende) en Mentor (Roeselare). De doelstelling is anderstalige 
werkzoekenden te begeleiden naar die sector, met een aangepaste opleiding. 

 
- Verscheidene door het AMIF ondersteunde projecten hebben betrekking op de inschakeling 

van bijzonder kwetsbare groepen, bijvoorbeeld beperkt gealfabetiseerde moeders, 
nieuwkomers van 15 tot 19 jaar. Sommige door het Europees Sociaal Fonds ondersteunde 
projecten omvatten maatregelen tot bewustmaking inzake ondernemerschap voor 
vluchtelingen en personen die in een integratietraject zitten (bijvoorbeeld het project AZO 
2016-2019 van de vzw STEBO); andere beogen een krachtige begeleiding van anderstalige 
werkzoekenden om hun vaardigheden te verbeteren, via een indienstneming of een opleiding 
(project Veelzijdige en Intensieve Begeleiding van Anderstaligen- VIA) opgezet door 
Economisch Huis Oostende vzw in samenwerking met de opleidingscentra voor volwassenen 
MIRAS en De Avondschool). Met het project werd gestart in 2016 en het werd verlengd tot 
2019. 


