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De inhoud van deze publicatie is niet noodzakelijk een correcte weergave van de positie of 
opinie de Europese Commissie, het Commissariaat-Generaal voor Tewerkstelling, Sociale 
Zaken en Gelijke Kansen. Noch de Europese Commissie, noch eender welke persoon die 
namens de Commissie optreedt, is verantwoordelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt 
van de informatie in deze publicatie. 

 
Dit project en deze publicatie werden uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, in 
het kader van het Europees Communautair Actieprogramma om discriminatie te bestrijden 
(2001-2006). Dit programma werd opgezet om de effectieve tenuitvoerbrenging van de 
nieuwe EU-antidiscriminatiewetgeving te ondersteunen. Het zesjarig Programma richt zich tot 
alle betrokken partijen die kunnen bijdragen tot het ontwikkelen en opstellen van geschikte en 
effectieve antidiscriminatiewetgevingen en beleidslijnen binnen de EU-25, EFTA en EU 
kandidaatslanden.  
 
 
De handboeken die gebruikt worden tijdens de cursussen Antidiscriminatie en Diversiteitsmanagement 
kunnen worden gedownload via de website van de Europese Commissie: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm#train 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het trainingsproject Antidiscriminatie en Diversiteit werd gemanaged door Human European 
Consultancy (humanconsultancy.com) in samenhang met de Migration Policy Group 
(www.migpolgroup.com) en de International Society for Diversity Management – idm 
(www.idm-diversity.org).  
 
Nationale hoofdstukken van het handboek voor de seminaries Antidiscriminatie werden 
opgesteld door medewerkers van de Ligue des droits de l'Homme ASBL (www.liguedh.be). 
 
De nationale activiteiten voor de cursus Diversiteit werden uitgevoerd door CommunicArt Co. 



3 
 

I. Table of contents 
 
I. Table of contents........................................................................................................................... 3 
 
II.  Introduction..................................................................................Error! Bookmark not defined. 
 
III. Anti-discrimination seminars .......................................................Error! Bookmark not defined. 

 
a) Mapping exercise: NGOs/Trade Unions working to combat discrimination ............... Error! 

Bookmark not defined. 
b) National legislation in the field of anti-discrimination.........Error! Bookmark not defined. 
c) Funding opportunities in the field of anti-discrimination.....Error! Bookmark not defined. 

 
IV.  Diversity Management seminar ...................................................Error! Bookmark not defined. 
 
Annexes..................................................................................................Error! Bookmark not defined. 
 
The role of trade unions combating discrimination................................Error! Bookmark not defined. 



4 
 

II.  Inleiding 
 
In België kon geen organisatie worden gevonden die over de nodige interesse en capaciteit beschikte 
om de cursussen Antidiscriminatie uit te voeren. Het belangrijkste feit dat werd vermeld, was dat er in 
België veel trainingseminars voor NGOs op het gebied van antidiscriminatie plaatsvonden. 
 
Die hoofdstukken van het handboek voor de cursussen Antidiscriminatie die specifiek België 
behandelden, werden opgesteld door medewerkers van de Ligue des droits de l'Homme en werden aan 
dit activiteitenrapport toegevoegd. 
 
CommunicArt organiseerde de cursussen in Diversiteitsmanagement. Er werd beslist om twee 
cursussen Diversiteit in België's twee voornaamste talen te houden: het Nederlands en het Frans.  
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III. Cursussen Antidiscriminatie 
 

a) Planningsoefening: NGOs/Vakbonden die zich inzetten om discriminatie te bestrijden 
 
I. Profiel van NGOs/vakbonden die zich inzetten om discriminatie te bestrijden 
 
1. Welke types NGOs/vakbondsorganisaties die zich inzetten om discriminatie te bestrijden, 

bestaan er op nationaal vlak? 
 
De situatie in België is bijzonder in zoverre dat er op nationaal vlak geen NGOs werkzaam zijn op het 
gebied van antidiscriminatie: men moet zowel Frans- als Vlaamstalige gewesten en gemeenschappen 
in aanmerking nemen, hoewel NGOs van beide zijden contact met elkaar onderhouden en soms zelfs 
samenwerken voor specifieke kwesties. Zo is er, bijvoorbeeld, de Ligue des droits de l’Homme (LDH), 
de oudste Belgische non-gouvernementele organisatie die zich inzet op het gebied van de 
mensenrechten in het algemeen, en tegen alle soorten discriminatie, die in 1901 werd opgericht, maar 
die in 1978 werd opgesplitst om de veranderingen in de staatsstructuur en -financiering te 
weerspiegelen. Het bereik van NGOs werkzaam op het vlak van antidiscriminatie is omvangrijk, maar 
slechts enkelen onder hen verwijzen expliciet naar antidiscriminatie als dusdanig en er zijn er nog 
minder die van de antidiscriminatiewetten gebruik maken. Naast een zeer beperkt aantal NGOs die 
werkzaam zijn op een (taalkundig) gemeenschapsvlak, zoals de LDH, de Liga voor Mensenrechten 
(LVM) of de organisatie Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie (MRAX) 
bestaan er vele kleinere NGOs die ofwel op lokaal vlak werkzaam zijn of die zich tot een bepaald 
aspect van de discriminatie beperken. Een ander bijzonder aspect eigen aan België is de manier 
waarop de overheid het thema godsdienst aanpakt: in tegenstelling tot Frankrijk, beweert België niet 
dat het een lekenstaat is, maar dat het een neutrale staat is. Dit houdt bijvoorbeeld in dat, hoewel de 
staat niet tussenkomt in de aanstelling van geestelijken, deze toch hun salaris en pensioen betaalt, 
alsook voorziet in de financiering van onderhoud- en reparatiewerken aan gebouwen. Zes 
godsvererende cultussen genieten officiële erkenning (dit zijn: het katholicisme, het protestantisme, de 
islam, het Jodendom en de orthodoxe en anglicaanse kerk), waartoe men ook het lekendom dient toe te 
voegen, vertegenwoordigd door het Centre d’action laïque (CAL) en de Unie Vrijzinnige 
Verenigingen (UVV), wat een federatie is van talrijke organisaties. 
 
In een land met een diepgewortelde federale structuur, behoren de Belgische vakbonden tot de weinige 
organisaties die nog steeds op nationaal niveau verenigd zijn – in tegenstelling tot politieke partijen, 
bijvoorbeeld. Ze zijn dikwijls georganiseerd volgens twee beleidslijnen: regionaal en op basis van 
sector. De drie voornaamste nationale vakbondsorganisaties zetten zich in voor antidiscriminatie. Het 
gaat hier om - in afnemende volgorde van het aantal leden: ACV-CSC (de christelijke vakbond), 
ABVV-FGTB (de socialistische vakbond) en CGSLB (de liberale vakbond). 
 
2. Voor welke specifieke grond(en) voor discriminatie, bereik of sector zetten zij zich in 

(indien zij zich bezighouden met een specifieke reden of sector zoals onderwijs)? 
 
Met de uitzondering van LDH en LVM, blijkt dat de meeste NGOs zich toespitsen op één specifieke 
grond voor discriminatie: bijvoorbeeld, MRAX dat zich richt op ras en godsdienst, Tels Quels op 
sexuele geaardheid, Belgian Disability Forum op mindervaliditeit, Courant d’âges op discriminatie op 
basis van leeftijd, enz. Sommige zijn echter heel specifiek in hun strijd (bijvoorbeeld, de Ligue Braille 
voor blinden, de Fédération francophone des sourds de Belgique voor doven, de Vlaamse Liga tegen 
Kanker (tegen kanker), maar zij maken meestal deel uit van een grotere federatie. 
 
Vakbonden concentreren zich specifiek op discriminatie in de werkplaats – tewerkstelling en promotie 
– met een takenpakket dat alle gelijkheidscriteria omvat, hoewel, historisch gezien, geslacht en 
etnische herkomst de eerste criteria waren die grondig werden onderzocht op nationaal vlak. 
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3. Vormt antidiscriminatie het grootste deel van hun werk of is het slechts een klein deel van 

wat zij doen? Zetten zij zich actief in voor antidiscriminatie? 
 
Ook hier vormt antidiscriminatie meestal slechts een klein deel van hun bezigheden, met uitzondering 
van enkele NGOs die ervaring, training en financiering vergaren. Het dient echter gezegd te worden 
dat vele NOGs werkzaam zijn op het vlak van antidiscriminatie zonder dit expliciet zo te formuleren: 
zij verwijzen niet expliciet naar antidiscriminatie als dusdanig, maar hun werk heeft een impact op 
discriminatie. Bijvoorbeeld op het gebied van ras/afkomst zetten veel NGOs zich in voor diversiteit, 
opleiding en integratie, het verlenen van bijstand in het vinden van werk en huisvesting; op het gebied 
van mindervaliditeit is het zo dat veel NGOs redelijke accommodatie eisen (bijv. dat veranderingen 
aan gebouwen worden uitgevoerd om toegang te verlenen aan mindervalide personen) zonder in hun 
acties expliciet naar antidiscriminatiewetten te verwijzen. 
De situatie is echter geleidelijk aan het veranderen: sommige NGOs werkzaam op het gebied van ras 
en sexuele geaardheid zijn goed thuis in de wetgeving en zijn goed opgeleid; de sector die zich inzet 
op het vlak van mindervaliditeit begint ook zijn kennis van de wet uit te breiden; de sector toegespitst 
op leeftijdsdiscriminatie maakt nog echter geen gebruik van de wet. De organisatie CAL, ten slotte, 
verwijst expliciet naar antidiscriminatie in hun acties (bijvoorbeeld, om een katholiek kruis uit een 
rechtbank te doen verwijderen). 
 
Antidiscriminatie is echter niet het voornaamste werkgebied van de vakbonden. De kwestie als 
dusdanig is slechts recentelijk naar boven gekomen in hun activiteiten, die vooral gericht zijn op het 
brede gamma factoren die arbeidsrechten beïnvloeden– inclusief het management van de sociale 
zekerheid. Hun werk op het gebied van antidiscriminatie wordt aangevuld met educatief en 
promotioneel werk, vooral van boven naar beneden toegespitst op de plaatselijke vakbondsafdelingen 
en afgevaardigden. 
 
4.  Zijn deze NGOs/vakbondsorganisaties geregistreerd op nationaal niveau? Is het 

eenvoudig of problematisch om zich als non-gouvernementele organisatie/vakbond te 
registreren? 

 
Het is zeer eenvoudig om zich als NGO te registreren– er zijn meer dan 90,000 NGOs ingeschreven in 
België – en de registratie is geldig op nationaal vlak. De wet werd in 2002 gewijzigd om de bestaande 
registratieprocedure te moderniseren en vereenvoudigen. Rechtspersoonlijkheid wordt toegekend 
wanneer een bestuursdocument met specifieke, verplichte informatie (zoals de locatie van de statutaire 
zetel, de stichtende leden, de leden van de raad van bestuur, e.d.) is neergelegd bij de griffie van de 
handelsrechtbank (tribunal de commerce). 
 
Het is eveneens eenvoudig om een vakbond te registreren, maar om de nodige erkenning te verkrijgen 
om deel te kunnen nemen in de sociale verkiezingen en het Belgische gezamenlijke commissiesysteem 
dient de organisatie te voldoen aan tal van voorwaarden waaraan niet zo eenvoudig te voldoen is (bijv. 
50.000 leden, nationale reikwijdte…). Dit verklaart de stabiliteit van vakbondsvertegenwoordiging in 
België, waarbij enkel drie vakbonden geregistreerd zijn op nationaal niveau. 
 
5. Hoe omvangrijk zijn deze NGOs/vakbonden doorgaans? (Gelieve voor de voornaamste 

vakbonden het aantal leden te willen vermelden.) 
 
Zelfs de voornaamste NGOs zijn relatief klein in termen van het aantal werknemers dat zij verenigen: 
de grootste hebben minder dan 15 werknemers. NGOs bevestigen met tegenzin hoeveel leden zij 
eigenlijk hebben, maar hun netwerk (inclusief experts, vrijwilligers, politieke contacten, leden, enz.) 
kan heel omvangrijk zijn. 
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Vakbonden in België zijn redelijk groot. Rekening houdend met het totaal bevolkingscijfer (net boven 
de 10 miljoen), zijn vakbonden - proportioneel gezien - net zo belangrijk als in Duitsland of de 
Scandinavische landen. Dit komt vooral voort uit het feit dat zij een brede waaier aan diensten 
aanbieden (vooral gericht tot de werklozen). In termen van ledenaantallen is het ACV-CSC (de 
christelijke vakbond) de grootste vakbond, met 1.600.000 leden, gevolgd door het ABVV-FGTB (de 
socialistische vakbond) met 1.370.000 en het ACLVB-CGSLB (de liberale vakbond) met 250,000 
leden. 
 
6. Maken zij deel uit van grotere, nationale netwerken? Of werken zij zelfstandig? 
 
Er bestaan veel netwerken, platformen of federaties die talrijke NGOs verenigen, doch niets specifiek 
op het gebied van discriminaties. In de regel spitsen deze netwerken zich dikwijls toe op één bepaalde 
kwestie (zoals, bijvoorbeeld, Belgian Disability Forum voor mindervaliden en de Holebi Federatie, 
voor sexuele geaardheid). De vergaderingen van de stuurgroep, samengesteld t.b.v. het Europees Jaar 
voor Gelijke Kansen voor Iedereen in 2007, waarbij NGOs aanwezig waren die werkzaam zijn op zes 
verschillende gebieden (ras, godsdienst, mindervaliditeit, leeftijd, sexuele geaardheid en geslacht), 
toonden aan dat het nodig is om meer overlappende discussies te houden en om ervaringen uit te 
wisselen. 
 
De drie vakbonden maken geen deel uit van een uitgebreid nationaal netwerk als dusdanig. Zij werken 
dikwijls samen op lokaal, sectorgeoriënteerd of algemeen sociaal vlak (zoals t.b.v. antidiscriminatie en 
de promotie van gelijkheid), doch deze samenwerking vindt niet plaats via een verenigde stichting of 
netwerk. 
 
7. Zijn zij in het algemeen gevestigd in de hoofdstad of verspreid doorheen het land? 
 
De voornaamste NGOs hebben hun basis dikwijls in de hoofdstad, maar doorheen het land zijn er tal 
van kleinere organisaties te vinden. Slechts weinige onder hen beschikken over lokale secties of 
afdelingen, zoals het CAL of de Ligue des droits de l’Homme, die in Brussel gevestigd is en acht 
afdelingen telt (volledig door vrijwilligers gevormd) in evenveel verschillende steden in het 
Franstalige deel van België. Vlaamse NGOs ontwikkelden zich eerst in steden zoals Antwerpen of 
Gent gezien men Brussel, tot voor kort, niet als “Vlaamse” stad beschouwde. Dit is echter aan het 
veranderen en vele Vlaamse NGOs zijn nu ook gevestigd in de hoofdstad. 
 
De hoofdkantoren van de drie voornaamste vakbondsorganisaties bevinden zich in Brussel, maar hun 
kantoren zijn evenredig verspreid over de rest van België – inclusief regionale hoofdkantoren en 
plaatselijke afdelingen. 
 
8. Doen NGOs/vakbonden uit de hoofdstad en de rest van het land hetzelfde soort werk? 
 
Over het algemeen, ja. NGOs die gevestigd zijn in Brussel hebben echter soms wel betere contacten en 
gemakkelijker toegang tot parlementsleden en ministeriële kabinetten. Het is ook dikwijls zo dat deze 
meer media-aandacht aantrekken, hoewel dit niet altijd het geval is: de Liga voor Mensenrechten, 
bijvoorbeeld, is gevestigd in Gent en lijkt niet te lijden onder deze locatie. Wat de vakbonden betreft, 
is het zo dat de nationale of regionale hoofdkantoren zich dikwijls meer toespitsen op het beïnvloeden 
van nationale of regionale overheden dan de lokale branches. Het zogenaamde “werk in het veld” in 
Brussel is echter vergelijkbaar met de rest van het land: in Brussel vindt men zowel plaatselijke 
afdelingen als hoofdkantoren. 
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9. Wat is het politiek of sociaal belang van deze NGOs/vakbonden op nationaal niveau? 

(t.o.v. de bevolking in het algemeen, de burgermaatschappij, de 
ondernemingen/werkgevers, de overheid) 

 
NGOs trekken media-aandacht aan, mobiliseren de publieke opinie en kunnen de overheid overhalen 
om actie te ondernemen of om bestaande wetgevingen te wijzigen. Zo onderhielden NGOs op 
regelmatige basis contact met de overheid ten tijde van de discussies aangaande de wetsvoorstellen 
m.b.t. antidiscriminatie in 2007 en daarna ook met parlementsleden toen de wetsvoorstellen werden 
besproken in het parlement; uiteindelijk stelden sommigen een rechtsvordering in tegen de nieuwe 
antidiscriminatiewetten bij het Grondwettelijk Hof. Het politiek gewicht van deze NGOs is redelijk 
belangrijk en zij trekken inderdaad de aandacht van de overheid, de bevolking en de 
burgermaatschappij. 
Vakbonden leggen veel politiek en sociaal gewicht in de schaal in België, dankzij het hoog percentage 
in lidmaatschap en België’s lang gevestigd verleden gebaseerd op sociale dialoog. Dit kan op een 
institutioneel vlak worden gemeten. Zo moet het grootste deel van de Belgische nationale en regionale 
wetgeving, bijvoorbeeld, onderzocht worden door sociale en economische raden waarin 
vakbondsafgevaardigden de helft van de leden uitmaken (de andere helft zijn werkgevers). Op 
sectorgeoriënteerd niveau is het zo dat de overeenkomsten tussen vakbonden en werkgevers in 
gezamenlijke commissies wettelijk bindend zijn. Deze invloed heeft ook een impact op de algemene 
bevolking en burgermaatschappij waar vakbonden worden aanzien als een centraal deel van de 
Belgische maatschappij: hun opinies worden niet enkel in aanmerking genomen wanneer het 
arbeidsrechten betreft (bijv. de toekomst van het Belgisch federalisme). Het komt wel vaker voor dat 
een vakbondsafgevaardigde parlementslid of zelfs minister wordt. 

 
10. Werken NGOs/vakbonden samen in het veld (NGOs met andere NGOs, vakbonden met 

andere vakbonden en NGOs met vakbonden)? 
a. En tot welk(e) doeleinde(n) (bijv. het uitwisselen van ervaring, het samenwerken t.b.v. 

maatschappelijk werk of acties, het gezamenlijk organiseren van evenementen) 
 

Er bestaat een brede en regelmatige samenwerking tussen de NGOs op het gebied van 
acties/campagnes, maar ook op het vlak van (technische) standpuntessays of gerechtelijke acties. 
Vakbonden en NGOs werken niet op regelmatige basis samen, doch, de laatste tijd, zijn zij beginnen 
samen te werken voor specifieke acties of studies (bijv. diversiteit in tewerkstelling). Vakbonden 
werken dikwijls onderling samen wanneer het grotere sociale kwesties, zoals antidiscriminatie, betreft. 
Deze samenwerking komt vooral naar voor in de Diversiteitsplannen waarbij vakbonden en een 
bepaald bedrijf samenwerken om concrete maatregelen te promoten ten behoeve van diversiteit op 
bedrijfsvlak, met financiële steun van openbare instellingen. Dergelijke Plannen bestaan momenteel in 
Vlaanderen en Brussel en zullen binnenkort ook in Wallonië doorgevoerd worden. Vakbonden werken 
ook samen t.b.v. acties om het bewustzijn van de bevolking t.a.v. een bepaalde kwestie te vergroten. 
Deze campagnes worden dikwijls op alomvattende basis gevoerd. 
 
b. Wordt er meer samengewerkt t.b.v. bepaalde redenen tot discriminatie in vergelijking met 
andere? Indien ja, welke? 
 
Het is niet zo verbazingwekkend dat er inderdaad een grotere samenwerking bestaat op het gebied van 
specifieke redenen waarin vele NGOs actief zijn (ras, fysiek gebrek) en/of waarin zij zeer politiek 
actief zijn (sexuele geaardheid). Het is minder het geval voor redenen tot discriminatie zoals leeftijd of 
godsdienst. Doorgaans bestaat er een duidelijk gebrek aan samenwerking tussen NGOs die voor 
verschillende kwesties strijd voeren. Op vakbondsvlak zijn de Diversiteitsplannen meer bepaald 
gericht op discriminatie op grond van leeftijd en etnische herkomst. 
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11. Hoe worden deze NGOs gefinancierd? 
a. Ontvangen zij staatsfondsen? 
 
Het merendeel van de NGOs ontvangen staatsfondsen, hoewel meestal niet specifiek ten behoeve van 
hun antidiscriminatie acties, maar voornamelijk voor hun educatieve acties: studies, acties, 
congressen, e.d. Overheidssteun wordt ook d.m.v. het tewerkstellingsbeleid gesluisd (bijv. vrijstelling 
van tewerkstellingsbelasting), waardoor NGOs arbeiders tegen een lagere kostprijs kunnen aannemen. 
In dat geval worden de NGOs niet voor hun eigen acties als dusdanig gefinancierd, maar voor hun 
bijdrage tot het verminderen van de werkloosheid. Het wordt dikwijls gesteld dat het Belgische 
financieringssysteem voor NGOs de nodige transparantie mist. 
 
b. Aan welke voorwaarden moet men voldoen om overheidssteun te ontvangen? 
 
De voorwaarden voor financiering kunnen verschillen van het ene overheidsniveau tot het andere. De 
aanvrager dient over de juiste rechtsvorm te beschikken (vzw/asbl) en zal moeten aantonen dat hij/zij 
over de nodige capaciteiten beschikt om een werkprogramma af te leveren dat overeenstemt met de 
prioriteiten van de geldschieter. Dit gebeurt dikwijls op basis van reputatie. 
 
c.  Ontvangen zij ook particuliere steun? Of vragen zij deze ook aan? 
 
NGOs vragen inderdaad ook particuliere steun aan. Doorgaans richten zij zich tot erkende 
liefdadigheidsinstellingen zoals de Koning Boudewijnstichting-Fondation Roi Baudouin. Deze vorm 
van financiering is niet erg ontwikkeld in België en de concurrentiestrijd om er toegang tot te 
verkrijgen, is dan ook hevig. Individueel lidmaatschap kan een andere vorm van particuliere steun zijn 
voor die NGOs die bekend genoeg zijn om een groot aantal leden aan te trekken. 
 
d. Leggen particuliere geldschieters bepaalde beperkingen of voorwaarden op? 
 
De voorwaarden die worden opgelegd door particulieren zijn afhankelijk van de ene geldschieter tot 
de andere. Het kan hier gaan om taalkundige, geografische of methodologische criteria. De Koning 
Boudewijnstichting maakt dikwijls gebruik van zogenaamde “project calls” met duidelijk 
gedefinieerde criteria waarbinnen de NGOs hun projectvoorstellen kunnen indienen. 
 
12. Hoe worden de vakbonden gefinancierd? 
a. Ontvangen zij overheidssteun? (Ontvangen de vakbonden in het algemeen staatsfondsen of 

overheidssteun?) 
 
Vakbonden zijn vrijwillige organisaties waarvan de voornaamste acties worden gefinancierd door 
middel van de lidmaatschapsbijdragen. Zij ontvangen enkel overheidssteun voor de diensten die zij 
aanbieden aan werklozen. Dit geld wordt gestort op afzonderlijke bankrekeningen die worden beheerd 
door hetzelfde overheidsorgaan die de rekeningen van de overheidsinstanties beheert (het 
Rekenhof/Cour des comptes). Op het gebied van antidiscriminatie ontvangen vakbonden steun voor de 
rol die zij spelen in de Diversiteitsplannen (enkel in Brussel en Vlaanderen). Dit vertaalt zich in het 
kosteloos tewerkstellen van personeel dat deze specifieke taak binnen de vakbond zal verrichten.  

 
b. Worden zij gefinancierd door politieke partijen? Indien ja, moeten zij zich dan houden aan de 

beleidslijnen van die partij? 
 
Vakbonden worden niet door politieke partijen gefinancierd, hoewel enkele vakbonden vanuit 
historisch oogpunt nauw bij bepaalde politieke partijen aanleunen. 
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c. Functioneren zij enkel/ook dankzij hun lidmaatschapcontributies? 
 
Vakbonden functioneren voornamelijk dankzij hun lidmaatschapcontributies. 

 
d. Zijn zij in staat particuliere bijdragen te ontvangen en/of deel te nemen aan projecten die 

worden gefinancierd door Europese/internationale instellingen? 
 
Vakbonden zouden zelf particuliere geldsteun kunnen aanvragen of gezamenlijke financiering met een 
NGO, maar dit komt niet dikwijls voor. Ze kunnen ook aanvragen indienen voor projecten die worden 
gefinancierd door de Europese Unie of andere internationale instellingen: dit gebeurde regelmatig 
tijdens het EQUAL-programma van de Europese Commissie. 
 
13. Speelt het gebrek aan financiering een belangrijke rol in de grootte van de 

NGOs/vakbonden of in het beperken van hun reikwijdte of de omvang van hun 
activiteiten?  

 
Het gebrek aan financiering is ongetwijfeld een belangrijke factor die de activiteiten van de NGOs 
belemmert. De situatie blijkt meer problematisch te zijn in het Franstalige landsgedeelte, hoewel een 
NGO als Minderhedenforum (een organisatie die in het Nederlandstalige landsgedeelte is gevestigd) 
bevestigde dat de organisatie steun zou verlenen aan slachtoffers van discriminatie op grond van ras of 
godsdienst en maatschappelijk werk zou verrichten indien ze de nodige financiering zou ontvangen. 
Echter, Tels Quels, een Franstalige NGO die werkzaam is op het vlak van discriminatie op grond van 
sexuele geaardheid en die slachtofferhulp aanbiedt, beweert dat ze doelbewust niet meer 
overheidssteun wenst om haar onafhankelijkheid te kunnen behouden. Financiering is anderzijds niet 
het belangrijkste punt voor de Belgische vakbonden, gezien zij kunnen terugvallen op de financiële 
steun van hun talrijke plaatselijke afdelingen. 
 
14. Werken zij samen (of staan zij in contact ) met gelijkaardige NGOs/vakbonden in andere 

landen? 
a. Buurlanden?  
b. Andere nieuwe EU lidstaten?  
c. Anderen? 
 
NGOs werken niet regelmatig samen met NGOs van andere landen, met uitzondering van een beperkt 
aantal vooraanstaande organisaties (zoals MRAX en de Ligue des droits de l’Homme die in verbinding 
staan met SOS Racisme of MRAP in Frakrijk, Interights in het Verenigd Koninkrijk of NEKI in 
Hongarije) en, wat voor de hand ligt, die internationale NGOs die vertegenwoordigd zijn in België 
(Amnesty International, FIDH, ILGA, etc.). Nationale Belgische NGOs onderhouden contact met 
internationale organisaties die vertegenwoordigd zijn in België en werken samen t.b.v. specifieke 
programma's zoals SOLID. Daarenboven zijn de meeste NGOs - ten minste diegene werkzaam op het 
gebied van ras, mindervaliditeit en sexuele geaardheid - lid van een Europese of internationale 
federatie zoals, bijvoorbeeld: European Network Against Racism (ENAR), European Disability Forum 
of International Lesbian and Gay Association (ILGA). 
 
Belgische vakbonden zijn lid van European Trade Union Congress (ETUC) en International Labour 
Organisation (ILO), waar men een antidiscriminatiebeleid voert. 
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15. Zijn zij werkzaam op internationaal niveau? (campagnes, maatschappelijk werk, andere) 
 
De meeste NGOs zijn niet werkzaam op internationaal niveau: gezien ze lid zijn van een internationale 
federatie kiezen zij ervoor– of moeten zij, t.g.v. het gebrek aan de nodige financiering – werk 
delegeren op internationaal vlak. Meestal is het zo dat hun lidmaatschap hen toegang verleent tot 
informatie, maar dat zij geen actieve rol spelen binnen de federatie, met uitzondering van het 
doorgeven van de vergaarde informatie aan hun eigen leden. De laatste tijd vonden er echter meer 
internationale acties plaats waarin lokale NGOs een directe rol speelden, bijv. inzake asielbeleid en het 
in hechtenis nemen van migranten. Weinig NGOs beschikken over de expertise en praktijkervaring om 
aan VN of RvE-rapportage deel te nemen (enkel LDH doet dit stelselmatig). Deze NGOs dienen 
meestal een gezamenlijk schaduwrapport in bij de verschillende commissies, maar LDH, bijvoorbeeld, 
diende als enige non-gouvernementele organisatie een rapport in voor de 72e sessie van het CERD in 
februari 2008. Wat de vakbonden betreft, is het zo dat het grootste deel van hun antidiscriminatiewerk 
op internationaal niveau plaatsvindt in de ETUC en ILO. 
 
16. Kunnen zij hun werk in het Engels uitvoeren? 
 
Niet als beleidsprincipe; het hangt vooral af van de mensen die de leiding voeren. Het merendeel van 
de belangrijkste NGOs - of ze nu Frans- of Nederlandstalig zijn - beschikt echter over voldoende 
interne middelen om in het Engels te functioneren. Dit geldt ook voor de vakbonden.  
 
17. In landen waar dit het geval is, waar vakbonden gekoppeld zijn aan politieke partijen, 

heeft het al dan niet betrokken zijn van die politieke partij een impact op het vermogen 
van de vakbond om zich in te zetten voor antidiscriminatie? 

 
Het verband tussen politieke partijen en vakbonden is niet formeel, maar voornamelijk een historisch 
verband. De autonomie van de vakbonden wordt daarenboven gerespecteerd door de voornaamste 
politieke partijen (met uitzondering van een sterke extreemrechtse partij in Vlaanderen). In kwesties 
zoals antidiscriminatie heeft het al dan niet bestaand verband met een bepaalde politieke partij geen 
impact op de betrokkenheid van de vakbond. 
 
18. Kunnen afzonderlijke plaatselijke afdelingen van een vakbond werkzaam zijn op het 

gebied van antidiscriminatie indien hun hoofdkantoor dit niet is? 
 
Theoretisch gezien is dit inderdaad mogelijk, op voorwaarde dat de regionale betrokkenheid de 
vakbondsdoctrine niet tegenspreekt. In de praktijk komt dit probleem echter niet aan de orde gezien de 
hoofdkantoren van de vakbonden zich allemaal inzetten voor antidiscriminatie. 
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II. Expertise van NGOs/vakbonden die zich inzetten om discriminatie te bestrijden 
 
19. Wat voor werk verrichten zij? 
 
Het werk dat door de NGOs wordt verricht, omvat een brede waaier aan activiteiten zoals o.a. het 
voeren van acties om het bewustzijn van de bevolking t.a.v. een bepaalde kwestie te vergroten, het 
opstellen van informatiehandleidingen, interventie in de media (persconferenties, meningen van 
deskundigen, televisie- en radio-interviews), het bepleiten van zaken of kwesties, contact onderhouden 
met de overheid en het parlement (zowel nationaal als Europees), het verlenen van sociale en 
juridische bijstand aan slachtoffers, bemiddeling, het ondernemen van gerechtelijke stappen, het 
uitvoeren van onderzoek en studies, opleiding, training, interventie in scholen, networking, rapportage, 
enz. Vakbonden houden zich vooral bezig met het voeren van campagnes en druk uitoefenen op de 
politieke beleidsvoering. Zij geven ook raad aan hun leden op gebied van discriminatiepraktijken. 
Individuele klachten worden echter doorgegeven aan de nationale organisatie voor gelijkheid, het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR), met wie zij een specifiek 
verdrag hebben afgesloten voor het behandelen voor dergelijke klachten. 
 
20. Registreren zij ook klachten van discriminatie? 
 
Slechts weinige onder hen: MRAX en Kif Kif voor ras en godsdienst, Tels Quels voor sexuele 
geaardheid. De organisaties LDH en Liga voor Mensenrechten rapporteren alle gronden voor 
discriminatie, maar nemen enkel die individuele klachten aan die in hun eigen strategie van 
procesvoering passen (proefprocessen). De meeste NGOs verwijzen individuele klachten door naar het 
CGKR, zowel op basis van specifieke verdragen die zij hebben afgesloten of op basis van een 
stilzwijgende overeenkomst. In werkelijkheid is het merendeel van de gerechtelijke zaken die bij de 
rechtbank worden aangespannen afkomstig van het CGKR, soms in samenwerking met één of 
meerdere NGOs. Zie ook vraag 34. 
 
21. Spitsen zij zich toe op hun directe omgeving? 
 
Meestal spitsen zij zich toe op een bepaalde grond voor discriminatie (ras, mindervaliditeit, enz.) in 
plaats van op een bepaalde leefgemeenschap of woongebied, hoewel deze twee concepten elkaar in 
sommige gevallen kunnen overlappen. Vakbonden concentreren zich vooral op hun eigen leden, maar 
zijn niet georganiseerd volgens leefgemeenschappen. 
 
22. Werken zij direct met slachtoffers samen? 
 
De meeste NGOs bieden slachtoffers sociale – en soms juridische – bijstand. Dit gezegd zijnde, 
richten zij zich meestal tot het Centrum, vooral waar het maatschappelijk werk betreft (zie vraag 20). 
Hetzelfde principe is van toepassing op de vakbonden. 
 
23. Binnen een onderneming, kunnen vakbonden enkel hun eigen leden vertegenwoordigen of 

gelijk welke werknemer? 
 
Vakbonden vertegenwoordigen alle werknemers binnen een bedrijf: het resultaat van 
onderhandelingen zal op alle werknemers van toepassing zijn, of ze nu lid van de vakbond zijn of niet, 
maar individuele bijstand wordt vooral verleend aan de vakbondsleden. In het geval van juridische 
bijstand in antidiscriminatiezaken wordt de klacht doorgeleid naar het CGKR. 
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24. Doen zij ‘maatschappelijk werk’? 
 
Het antwoord is opnieuw "slechts weinige onder hen": MRAX, Kif Kif, LDH, Liga voor 
mensenrechten, Tels Quels. Hun personeelsbestand en financiële middelen waarover zij beschikken in 
aanmerking genomen, is de werkplaats van het CGKR in dit opzicht overweldigend. 
 
25. Kunnen zij een beroep doen op overheidssteun voor maatschappelijk werk? 
 
Er bestaat geen specifieke overheidssteun voor maatschappelijk werk, maar de projecten die worden 
ingediend ter financiering mogen maatschappelijk werk omvatten (bijvoorbeeld, aan een actie m.b.t. 
gelijke toegang tot bars en clubs kan maatschappelijk werk te pas komen om de publieke aandacht te 
trekken). Sommige NGOs zoals de organisatie LDH organiseren speciale evenementen waarbij het 
publiek op voorhand wordt meegedeeld dat de opbrengsten naar maatschappelijk werk zullen gaan. 
 
26. Omvat dit juridische bijstand? 
 
Zie vraag 25: financiering voor maatschappelijk werk omvat juridische vertegenwoordiging. In de 
meeste gevallen werken de NGOs met “vriendelijke” advocaten, sympathiserend met het doel, die hun 
honoraria fiks verlagen of zelfs pro Deo werken. 
 
27. Is het mogelijk voor NGOs/vakbonden om te contracteren in naam of tot steun van 

slachtoffers van discriminatie in gerechtelijke of administratieve procedures? 
 
NGOs en vakbonden kunnen niet contracteren in naam van slachtoffers van discriminatie in 
gerechtelijke of administratieve procedures. Sterker nog, gezien principiële processen niet bestaan 
onder de Belgische wetgeving (behalve in zeer beperkte toepassingsgebieden zoals milieukwesties), 
heeft het Hof van Cassatie (het hooggerechtshof) beslist dat NGOs, in dergelijke gevallen, geen directe 
prejudicie hebben en daarom niet toegelaten zijn om slachtoffers op het gebied van mensenrechten te 
vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures. NGOs en vakbonden kunnen echter wel contracteren 
tot steun van slachtoffers van discriminatie in gerechtelijke of administratieve zaken, op voorwaarde 
dat het slachtoffer belanghebbende partij is in de procedure en deze zijn/haar toestemming heeft 
verleend. Het CGKR beschikt anderzijds wel over de mogelijkheid om een zaak aan te spannen tegen 
eender welke overtreder indien geen slachtoffer werd geïdentificeerd. Andere ‘belanghebbende 
partijen’ (NGOs en vakbonden) kunnen ook dergelijke acties ondernemen, doch enkel wanneer zij het 
bestaan van een vooroordeel kunnen bewijzen m.b.t. hun oogmerk. De meeste NGOs hebben hun 
bestuursdocumenten aangepast om hen in hiertoe in staat te stellen. Waar slachtoffers werden 
geïdentificeerd, zullen zowel het CGKR als de belanghebbende partijen moeten bewijzen dat zij over 
de instemming van de slachtoffers beschikken. 
 
28. Zijn NGOs/vakbonden in staat principiële processen aan te spannen indien dit op 

nationaal niveau is toegelaten? 
 
In België zijn principiële processen voor discriminatieklachten niet toegelaten (zie ook vraag 27).  
 
29.  Verrichten zij ander praktisch werk? (zoals bijv. bijstand verlenen aan (potentiële) 

slachtoffers, sociale bijstand, e.d. meer) 
 
De meeste NGOs concentreren zich op het uitoefenen van druk op politieke beleidsvoering, het 
uitwisselen of overdragen van informatie tussen en/of aan hun leden en het verlenen van sociale en 
juridische bijstand. De grotere NGOs zijn er meer toe geneigd om hun activiteiten uit te breiden met 
educatieve programma's (gericht tot jongeren en/of volwassenen), culturele activiteiten 
(filmpremières, toneelstukken, enz.), academische activiteiten (congressen, seminaries, e.d.). Hoewel 
kleinere NGOs ertoe geneigd zijn om hun activiteiten te beperken, zijn zij toch dikwijls minstens 
actief op het gebied van de politieke vertegenwoordiging van hun belangen en het uitwisselen van 
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informatie. Vakbonden doen weinig praktisch en individueel werk op het vlak van antidiscriminatie. 
Zij concentreren zich veeleer op het uitoefenen van druk op de politieke beleidsvorming, het voeren 
van campagnes of gestructureerde acties zoals het helpen opstellen van Diversiteitsplannen. 
 
30. Bepleiten zij veranderingen in wetgeving en beleid? 
 
De meeste (doch niet alle) NGOs pleiten voor veranderingen in wetgeving en beleid. Sommige 
worden rechtstreeks geraadpleegd over voorgestelde wijzigingen in openbare beleidsvoering of 
initiatieven, andere oefenen politieke druk uit om hun opinie aan de man te brengen. In de meeste 
gevallen - enkele NGOs uitgezonderd - ligt het zwaartepunt voor actievoering in het 
aanbevelingsbeleid echter niet op antidiscriminatiewetgeving. Sommige vakbonden bevelen 
wijzigingen in de wetgeving aan en pleiten er, bijvoorbeeld, voor dat lidmaatschap van een vakbond 
als discriminatiecriterium zou worden erkend. 
 
31. Welke betrekkingen onderhouden zij met de centrale overheid? 
 
Sommige NGOs hebben een doeltreffende samenwerking opgebouwd op wetgevend en uitvoerend 
niveau, wat ervoor zorgt dat zij het oor bezitten van politieke vertegenwoordigers. Gespecialiseerde 
NGOs doen dikwijls suggesties aan de overheid, het parlement of de lokale instanties. Kleinere NGOs 
of diegene die geïnteresseerd zijn in kwesties die laag op de politieke agenda staan, moeten dikwijls 
vechten om gehoord te worden of om doeltreffende betrekkingen op hoger niveau op te bouwen. 
Vakbonden onderhouden sterke en talrijke banden met de federale overheid, die institutioneel deel 
uitmaken van talrijke adviesraden waar de stem van de vakbonden kan worden gehoord. Van oudsher 
wordt België’s sociale dialoog gevoerd door overheid, werkgevers en vakbonden. 
 
32. Met regionale overheden of gemeentebesturen? 
 
Op regionaal niveau nemen NGOs deel aan gezamenlijke activiteiten met andere instellingen en 
werken zij samen met lokale instanties. NGOs vinden dat de relaties die zij op dit niveau opbouwen 
doeltreffender zijn en dat deze hen toelaten om een nauwere samenwerking en inzet te creëren voor 
kwesties van wederzijdse interesse. Zo worden NGOs die een mindervalide publiek 
vertegenwoordigen, bijvoorbeeld, geraadpleegd door architecten betreffende wijzigingen die aan 
openbare gebouwen dienen te worden uitgevoerd. Wat de vakbonden betreft, geldt wat van toepassing 
is op de federale overheid ook voor de regionale instanties. De betrekkingen met de gemeentebesturen 
verlopen waarschijnlijk minder strak en worden door de vakbonden als minder belangrijk beschouwd. 
 
33. En, in het geval van de vakbonden, met de werkgeversorganisaties? 
 
“Dialoog” is een sleutelwoord in sociale betrekkingen: gezien de sterke positie van de Belgische 
vakbonden kunnen zij werkgeversorganisaties op doeltreffende wijze overtuigen naar hen te luisteren, 
zonder al te dikwijls hun toevlucht tot “rechtstreekse actie” - zoals stakingen - te moeten nemen. Wat 
zaken van algemeen belang, zoals bijv. antidiscriminatie, betreft, vinden zij dikwijls een basis voor 
overeenkomst, wat zich dan materialiseert in Diversiteitsplannen of Collectieve Overeenkomsten (die 
het resultaat zijn van onderhandelingen op sectorgeoriënteerd commissieniveau) gericht op 
antidiscriminatie. In deze zaken ontstaan moeilijkheden veeleer op bedrijfsniveau dan met de 
werkgeversorganisaties. 
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34. Onderhouden zij betrekkingen met gespecialiseerde instanties/de ombudsman? 
 
Vakbonden en de meeste NGOs onderhouden goede betrekkingen met het CGKR. In de meeste (en 
misschien zelfs in alle) gevallen verwijzen NGOs individuele klachten door naar het CGKR, waarbij 
het aan het CGKR wordt overgelaten om, zo nodig, een klacht in te dienen. Dikwijls worden 
protocollen met het CGKR opgesteld en ondertekend om een dergelijke samenwerking toe te laten. 
Sommige NGOs dienen samen met het CGKR (en de slachtoffers, indien deze geïdentificeerd werden) 
klacht in wanneer afbreuk wordt gedaan aan hun zaak. Organisaties zoals, bijvoorbeeld, Tels Quels, 
MRAX, LDH en de LVM dienen soms samen met het CGKR klachten in. Samenwerking kan echter 
ook op andere manieren plaatsvinden: adviesfora en raadgevende fora waaraan NGOs en vakbonden 
deelnemen, acties om het bewustzijn van de bevolking t.a.v. een bepaalde kwestie te vergroten, 
gezamenlijke trainingsessies, enz. De betrekkingen tussen de NGOs en het CGKR worden 
vergemakkelijkt door het feit dat er zich, tot nu toe, nog geen belangrijke verschillen in mening of 
strategie hebben voorgedaan met betrekking tot de acties om discriminatie te bestrijden. 
 
35. Wat zijn de kwalificaties van het personeel? 
 
NGOs beschikken, al naargelang hun grootte en middelen, over personeel dat juridisch is opgeleid, 
onderzoekers, sociale wetenschappers, deskundigen op het gebied van beleidsvorming en 
communicatie of lobbyisten. Andere NGOs gebruiken of nemen vrijwilligers aan die als lokale 
verdedigers of activisten van gewone mensen optreden. Kwalificaties zijn minder hoog in kleinere 
NGOs die over minder middelen beschikken.  
Sommige NGOs, die over de nodige middelen beschikken, bieden hun eigen training aan (bijv. 
Minderhedenforum, Tels Quels). Vakbonden zijn grote organisaties met een brede waaier aan 
kwalificaties: belangrijkst zijn daarom de communicatie tussen de verschillende afdelingen en het 
doorvoeren van wederzijds empowerment. 
 
36. Welke training heeft het personeel gehad op het gebied van antidiscriminatie-activiteiten? 
 
Dit hangt af van de middelen waarover een NGO of vakbond kan beschikken of hun capaciteit om 
toegang te verkrijgen tot training aangeboden door anderen. Sommige grotere NGOs beschikken over 
trainingsafdelingen of kunnen externe deskundigen inschakelen, maar het antidiscriminatie-element 
van hun trainingsprogramma's schommelt tussen niet-bestaand en meeromvattend, afhankelijk van hun 
actieprogramma en strategische objectieven. Informatie, advies en begeleiding zijn echter vanuit 
verscheidene bronnen beschikbaar. Zo organiseert het CGKR, bijvoorbeeld, trainingsprogramma's op 
aanvraag. 
 
37. Worden zij opgeleid om financieringsvoorstellen en rapporten op te stellen? 
 
Ook dit hangt af van de middelen waarover een NGO beschikt: het opleidingsniveau m.b.t. het 
voorbereiden van financieringsvoorstellen en rapportage zal afhangen van de beschikbare middelen. 
Meestal is er echter geen training voorzien in het opstellen van financieringsvoorstellen en rapporten 
en het personeel moet dan ook bij het begin beginnen: leren doet men “ter plekke”. Hetzelfde geldt 
voor vakbonden, voor zover het hun antidiscriminatie-afdelingen betreft. 
 
38. Hoe evalueren zij hun “succes” en de kwaliteit van hun antidiscriminatie-activiteiten? 
 
De evaluatie van de kwaliteit en het succes van de NGO’s activiteiten hangt af van het beoogde doel 
van de actie: rapportage m.b.t. output en resultaat, beoordeling en schatting voor financiers, toepassing 
van wetgevende besluiten in opvolging van uitgeoefende druk, onpartijdig besluit, enz. De meeste 
NGOs hebben echter geen sterke achtergrond in evaluatie. Het voornaamste middel waarvan 
vakbonden gebruik maken in hun strijd tegen discriminatie – de Diversiteitsplannen – wordt 
momenteel nog als té nieuw beschouwd om nu al tot nauwkeurige evaluaties te leiden. 
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III. Behoeften en problemen die NGOs/vakbonden ervaren in hun strijd tegen discriminatie 
 
39. Wat is het voornaamste probleem waarmee NGOs/vakbonden, werkzaam op het gebied 

van antidiscriminatie, geconfronteerd worden? 
 
Eén van de voornaamste problemen is het gebrek aan financiering en, daaruit volgend, het gebrek aan 
personeel en expertise: NGOs worden gedwongen om tijd opzij te zetten en zich in te zetten voor 
fondswerving. Het belangrijkste probleem stelt zich echter in het gebrek aan expertise en grondige 
kennis van de bestaande wetgeving. Bijgevolg maken veel NGOs dan ook geen gebruik van de 
beschikbare antidiscriminatiewetgeving, hoewel deze wetgeving van goede kwaliteit is en daardoor 
doeltreffende wijzigingen zou kunnen toelaten. Bij de vakbonden heeft de voornaamste klacht van de 
antidiscriminatie-afdeling vooral te maken met het gebrek aan interesse van de meeste afdelingen en 
leden t.o.v. deze kwestie: hun eerste bekommernis is daarom om de kwestie hoger op de 
vakbondsagenda te plaatsen. 
 
40. Is het gebrek aan personeel/expertise één van de voornaamste problemen waarmee 

NGOs/vakbonden geconfronteerd worden in hun antidiscriminatie-acties? 
 
Ja, zoals hierboven vermeld, is het gebrek aan personeel, financiering en expertise een determinerende 
factor, vooral voor de NGOs. Voor vakbonden heeft het belangrijkste probleem waarschijnlijk meer te 
maken met interne communicatie, prioriteitsstelling en juridische ervaring binnen de antidiscriminatie-
afdelingen. 
 
41. Is het feit dat personeel niet beschikt over de nodige kennis en/of bekwaamheden één van 

de voornaamste problemen waarmee NGOs, werkzaam op het gebied van 
antidiscriminatie, geconfronteerd worden? 

 
Ja, zoals hierboven vermeld, leidt het gebrek aan de nodige kennis tot situaties waarbij de NGOs de 
mogelijkheden negeren die hen worden geboden door de antidiscriminatiewetgeving, met uitzondering 
van een klein aantal gespecialiseerde NGOs. 
 
42. Welke opleiding hebben de NGOs/vakbonden nodig om hun werk uit te kunnen voeren op 

de manier dat zij dit zouden wensen te doen? 
 
Training in wetgevende zaken en precedentenrecht is nodig en zou wijdverspreid moeten zijn. Het zou 
zich ook moeten concentreren op de juridische opties (verschillende gerechtelijke stappen, bewijslast, 
enz.). Dit is vooral zo in het geval van sommige discriminatiecriteria: NGOs actief op het vlak van 
discriminatie op grond van leeftijd maken nauwelijks gebruik van de antidiscriminatiewetgeving. 
Hetzelfde kan, op kleinere schaal, gezegd worden van NGOs werkzaam op het gebied van 
mindervaliditeit, hoewel nu blijkt dat deze NGOs zich meer en meer bewust worden van de 
mogelijkheden die hen worden geboden binnen het wettelijk kader. NGOs werkzaam op het vlak van 
sexuele geaardheid en ras/godsdienst lijken beter op de hoogte te zijn van de bestaande juridische 
opties.  
 
43. Is hun personeel voldoende opgeleid op het vlak van nationale antidiscriminatie-

wetgeving? 
 
In sommige gevallen, ja – die NGOs met een specifiek antidiscriminatie- of mensenrechtenmanifest, 
bijvoorbeeld, of de grotere NGOs – maar, over het algemeen, nee (zie vraag 36). Binnen de vakbonden 
blijkt de communicatie tussen de juridische afdeling en de antidiscriminatie-afdeling ontoereikend te 
zijn: “diversity workers” in vakbonden klagen dikwijls over hun gebrek aan specifieke juridische en 
gerechtelijke training. 
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44. Is hun personeel voldoende opgeleid op het vlak van Europese antidiscriminatie-
wetgeving? 

 
Hetzelfde kan worden gezegd over de Europese antidiscriminatiewetgeving: hoewel sommige NGOs 
goed geïnformeerd zijn, is het merendeel van hen dit niet. Hetzelfde geldt voor de meeste “diversity 
workers” binnen de vakbonden, waarvan de kennis van de Europese antidiscriminatiewetgeving nog 
beperkter is dan hun kennis van de nationale wetgeving. 
 
45. Is hun personeel opgeleid op het gebied van overheidsadvies: het formuleren van 

beleidsvoorstellen? Wetgevende voorstellen? 
 
Grotere NGOs en vakbonden houden zich meer en meer bezig met overheidsoverleg op gebied van 
beleidsvorming en wetgevende voorstellen en zij kunnen overheden voorzien van feedback en 
opmerkingen. Vakbonden en sommige NGOs zijn goed in het uitoefenen van druk op de politieke 
beleidsvoering en beschikken over adviesexpertise met toegang tot deskundigen die wetgevende 
wijzigingen en opties kunnen voorstellen voor beleidstussenkomsten. Opleiding vindt meestal plaats 
“on the job”, aan de hand van zelfstudie en de interne cultuur. 
 
46. Moeten zij meer doen om hun antidiscriminatierol te promoten? 
 
Op sommige vlakken, vooral op het gebied van leeftijd en mindervaliditeit, zouden NGOs zonder 
twijfel meer moeten doen op basis van de antidiscriminatiewetgeving en het promoten van hun 
antidiscriminatierol. Activiteiten ter vergroting van het bewustzijn en ter promotie kunnen echter een 
vraag opwekken naar diensten waaraan sommigen onder hen moeilijk zullen kunnen beantwoorden. 
Zo hebben de organisaties LVM en Kif Kif in 2007 bijvoorbeeld gezamenlijke richtlijnen uitgegeven 
m.b.t. het uitvoeren van steekproeven, maar zijn zij niet in staat deze op te volgen. Algemeen gezien, 
zouden NGOs graag over meer middelen beschikken om hen te helpen het werk dat zij doen, te 
promoten. Wat de vakbonden betreft, hun antidiscriminatierol slaagt er dikwijls niet in om tot de 
plaatselijke afdelingen en leden door te sijpelen. In dat opzicht zou de focus waarschijnlijk eerder op 
interne communicatie moeten worden gelegd. 
 
47. Moeten zij “meer doen” op het gebied van slachtoffers, (potentiële) klanten of (potentiële) 

leden? 
 
Gezien hun gebrek aan beschikbare middelen en personeel, vinden NGOs het moeilijk om “meer te 
doen” om slachtoffers te steunen. Zij zouden dit echter wel kunnen doen en zouden ook het bewustzijn 
van hun leden kunnen vergroten d.m.v. promotie en educatieve programma's. Meer werk is 
ongetwijfeld nodig op het vlak van discriminatie op grond van leeftijd en mindervaliditeit. Wat de 
vakbonden betreft, is het nog te vroeg om een duidelijke evaluatie uit te voeren van hun verdrag met 
het CGKR t.b.v. het verlichten van de werklast die voortkomt uit hun werk met slachtoffers. 
 
48. Moeten zij “meer doen” met de overheid – om hun geloofwaardigheid en status te 

verbeteren? 
 
Op het gebied van discriminatie vormen de geloofwaardigheid en status van de vakbonden en 
bevoegde NGOs, in de meeste gevallen, geen probleem. Hoewel deze NGOs ongetwijfeld “meer 
zouden kunnen doen”, zou de overheid van haar kant zich ook meer met NGOs kunnen inlaten 
(bijvoorbeeld door een betere financiering). Vakbonden zouden waarschijnlijk ook “meer kunnen 
doen” om zichzelf als belangrijke antidiscriminatie-organisaties te profileren, gezien dit momenteel 
slechts een kleine fractie van hun activiteiten vertegenwoordigt. 
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49. Wat de vakbonden betreft, moeten zij “meer doen” met ondernemingen/-

werkgeversorganisaties? 
 
Er wordt al veel gedaan, vooral aan de hand van de Diversiteitsplannen in Vlaanderen en Brussel. De 
uitbreiding daarvan naar Wallonië zal een welkome stap zijn. Antidiscriminatie wordt door de 
werkgeversorganisaties en vakbonden beschouwd als een “gemeenschappelijk interessepunt”, maar 
deze boodschap is dikwijls moeilijk aan de man te brengen bij individuele ondernemingen. 
 
50. Zouden zij “meer moeten doen” wat de publieke opinie en het vergroten van het algemeen 

bewustzijn betreft? 
 
NGOs zouden “meer kunnen doen” op het gebied van promotie en het informeren van de bevolking 
(niet enkel hun leden) op het vlak van gelijkheid, diversiteit en mensenrechten. Dit hangt echter af van 
de middelen en expertise waarover zij beschikken om campagnes, educatieve programma's en andere 
initiatieven te ondersteunen. NGOs zouden ook “meer kunnen doen” om het bewustzijn te vergroten 
van die individuen die een belangrijke rol vervullen binnen de maatschappij: werkgevers, architecten 
(op het vlak van mindervaliditeitsdiscriminatie), openbare ambtenaren, leerkrachten, e.d. meer. 
 
51. Wat zouden zij moeten verbeteren? 
 
Voor de vakbonden houdt dat in dat zij o.a. de interne communicatie tussen hun juridische en 
antidiscriminatie-afdelingen moeten verbeteren, alsook dat zij antidiscriminatiekwesties hoger op de 
prioriteitenagenda dienen te plaatsen bij hun 3 miljoen leden, d.m.v. innovatieve acties. Voor de 
NGOs kan dit o.a. de aanwending van antidiscriminatieve middelen betekenen voor diegene onder hen 
die nu pas hun activiteiten in dat licht beginnen te beschouwen (vooral de NGOs werkzaam rond 
mindervaliditeit), de verbetering van hun geldinzamelingmethodes, educatieve programma's en 
mediatraining om een breder publiek en niet enkel hun leden te bereiken. 
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b) Nationale wetgeving op het gebied van antidiscriminatie 
 
1.  De omzetting van de Richtlijnen in nationale wetten 
 
Artikels 10 en 11 van de Grondwet, die discriminatie op alle mogelijke gronden verbieden, zouden in 
België, in principe, op alle contexten van toepassing kunnen zijn, inclusief doch niet beperkt tot 
tewerkstelling en beroepsactiviteiten, zowel in de openbare als in de privésector. Er wordt echter in 
feite in de praktijk weinig beroep gedaan op deze (artikels) in privébetrekkingen, gezien de algemene 
aard van hun formulering en de delicate kwesties die zij met zich mee zouden kunnen brengen in deze 
context, zoals bijv. om een individu te beschermen tegen de persoonlijke discriminatie van een 
werkgever. Deze grondwettelijke voorzieningen zijn meest doeltreffend wanneer zij worden gebruikt 
tegen ofwel wetgevende normen of administratieve acties die de principes van gelijkheid en non-
discriminatie, die zij bevatten, overtreden. 
 
Voordat de Richtlijn inzake Rassengelijkheid en de Richtlijn inzake Gelijke Behandeling in Arbeid en 
Beroep werden aangenomen, bestond er in België sinds 1981 reeds een Wet die bepaalde acties op 
basis van racisme et vreemdelingenhaat strafbaar stelde (Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer 
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie). Krachtens deze wet was het een strafbaar feit 
om in het openbaar discriminatie tegen een persoon of groep van personen aan te moedigen op basis 
van "ras", kleur, afkomst of nationale of etnische herkomst. De wet werd uitgebreid d.m.v. de Wet van 
12 april 1994 om ook het leveren van goederen en diensten en arbeidsbetrekkingen te omvatten. 
Verder bestond ook al de Wet van 15 februari 1993 waaronder het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en Racismebestrijding werd opgezet, de oprichting van een onafhankelijke instantie aan wie 
de handhaving van deze wetgeving werd toevertrouwd (Loi du 15 février 1993 créant le Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme).  
 
Nadat de richtlijnen werden uitgevaardigd, werden initiatieven genomen op zowel federaal niveau als 
op het niveau van de Gewesten en Gemeenschappen (die, in België, wetgevende machten delen met de 
federale staat), met het doel deze richtlijnen door te voeren.  
 
Op federaal niveau 
 
Op federaal niveau kwam men tot een overeenkomst m.b.t. de Federale Wet van 25 februari 2003 
aangaande het bestrijden van discriminatie en het wijzigen van het Besluit van 15 februari 1993 
aangaande de oprichting van het CGKR, dat ernaar streeft beide richtlijnen door te voeren in een brede 
waaier van domeinen, zelfs buiten het toepassingsbereik van de Richtlijn inzake Rassengelijkheid. 
Deze wetgeving was echter – deels omdat ze was opgesteld op basis van een wetsvoorstel dat nog in 
behandeling was in de Kamer van Volksvertegenwoordiging toen de richtlijnen nog niet van kracht 
waren, en waarvan de benadering daardoor niet volledig strookte met de richtlijnen – niet volledig 
verenigbaar met de vereisten van de Richtlijn inzake Rassengelijkheid en de Richtlijn inzake Gelijke 
Behandeling in Arbeid en Beroep. De Wet van 25 februari 2003 werd vervolgens op 6 oktober 2004 
deels geannuleerd door het Belgisch Hooggerechtshof (het toenmalige Arbitragehof). Dientengevolge 
stelde de overheid op 26 oktober 2006 voor om de Wet van 25 februari 2003 af te schaffen en deze 
wetgeving te vervangen, en tezelfdertijd ook de Wet van 30 juli 1981 te wijzigen (die België's 
verplichtingen onder de 1965 Internationale Conventie ter Eliminatie van Alle Vormen van 
Rassendiscriminatie ten uitvoer legt).  
 
Dit nieuw wetgevend pakket werd op 26 april 2007 door het Parlement aanvaard na een enorm debat 
waarbij non-gouvernementele organisaties sterk betrokken waren. De wetgeving bestaat uit vier 
wetten afgekondigd op 10 mei 2007. De Wet van 10 mei 2007 die de Wet van 30 juli 1981 wijzigde, 
waaronder bepaalde acties op basis van racisme et vreemdelingenhaat strafbaar gesteld werden, streeft 
ernaar om zowel de Richtlijn inzake Rassengelijkheid als de 1965 Internationale Conventie ter 
Eliminatie van Alle Vormen van Rassendiscriminatie te implementeren onder één enkele wetgeving 
die discriminatie verbiedt op grond van "ras", kleur, afkomst, nationale of etnische herkomst en 
nationaliteit.  
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Daar waar de huidige Wet van 1981 strafrechtelijk is, zal de gewijzigde versie echter ook 
civielrechtelijke voorzieningen bevatten. Het tweede deel van de wetgeving in het wetgevend pakket is 
de Wet van 10 mei 2007 die bepaalde vormen van discriminatie aanvecht (Loi tendant à lutter contre 
certaines formes de discrimination).  
Deze wet voorziet in de afschaffing van de Wet van 25 februari 2003 en het, in de plaats daarvan, 
doorvoeren van een specifieke wet gericht op het implementeren van Richtlijn 2000/78/EC van 27 
november 2000 en het verbieden van discriminatie op alle gronden die niet in de andere 
wetsvoorstellen van het wetgevend pakket worden behandeld. De meeste gronden die werden 
genoemd, waren daarvoor al vermeld in de Federale Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 
(leeftijd, sexuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, eigendom (Fr. ‘fortune’), religieuze of 
filosofische overtuigingen, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, mindervaliditeit, fysieke 
eigenschappen). Andere gronden werden toegevoegd, in het bijzonder om rekening te houden met de 
bezorgdheid van het Hooggerechtshof onder woorden gebracht in vonnis n° 157/2004 van 6 oktober 
2004 dat de lijst van gronden geen bepaalde gronden absoluut zou mogen uitsluiten die kunnen 
worden teruggevonden in internationale mensenrechten documenten (politieke opinie en taal; 
genetische eigenschappen en sociale herkomst werden ook toegevoegd, hoewel dit was niet vereist 
i.o.v. het hierbovenvermelde vonnis). 
  
Naast de twee delen waarnaar hierboven werd verwezen, omvat het wetgevend pakket ook: 
  
a) de Wet van 10 mei 2007 ter wijziging van de Wet van 7 mei 1999 inzake de gelijke behandeling 

van mannen en vrouwen in arbeidsvoorwaarden, toegang tot tewerkstelling en promotiekansen, 
de mogelijkheid tot het opzetten van een eigen onderneming en sociale zekerheid1, opgesteld 
om de richtlijnen te implementeren inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, 
aangenomen op basis van Artikels 13 EC2 en 141 EC3; en  

b) de Wet van 10 mei 2007 die het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt op het vlak 
van procesvoering, gebaseerd op de hierboven vermelde antidiscriminatiewetgeving. 

 
Gewesten en Gemeenschappen 
 
De Gewesten en Gemeenschappen hebben bepaalde besluiten aangenomen binnen hun eigen 
jurisdictie. De Vlaamse Gemeenschap/Het Vlaams Gewest vaardigde het Decreet van 8 mei 2002 uit 
aangaande een proportionele deelname in de arbeidsmarkt (Decreet houdende evenredige participatie 
op de arbeidsmarkt). Dit decreet streeft ernaar zowel directe als indirecte discriminatie op een aantal 
gronden te verbieden, waaronder, doch niet beperkt tot diegene vermeld in Artikel 13 EC. Deze 
gronden zijn: geslacht, ras, kleur, afkomst, nationale of etnische herkomst, sexuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, rijkdom, leeftijd, overtuiging of geloof, huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand, mindervaliditeit of fysieke eigenschap. Daarenboven is het ook de bedoeling van 
dit decreet om aan te sporen tot integratie van doelgroepen in de arbeidsmarkt door middel van 
positieve actiemaatregelen (voorbereiding van diversiteitsplannen en jaarlijkse rapporten m.b.t. de 
geboekte vooruitgang) in de beperkte gebieden die onder de bevoegdheid van de Vlaamse 
Gemeenschap of het Vlaams Gewest vallen (openbare administratie van de Gemeenschap/het Gewest, 
onderwijsinstellingen, tussenpersonen in de arbeidsmarkt; en alle werkgevers, doch enkel op het 
gebied van mindervaliditeit).  

                                                 
1 Loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l’accès à l’emploi et 
aux possibilités de promotion, l’accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale, 
Law on equality of treatment between men and women concerning working conditions, access to employment, opportunities 
for promotion, access to self-employment and social security. Het Belgisch Staatsblad, 19 juni 1999. 
2 Richtlijn 76/207/EEC houdende de implementatie van het grondbeginsel van gelijke behandeling voor mannen en vrouwen 
t.o.v. toegang tot tewerkstelling, arbeidsopleiding en promotie, en arbeidsvoorwaarden (OJ L 39 van 14.2.1976, p.40) zoals 
gewijzigd door Richtlijn 2002/73/EC van het Europees Parlement en van de Raad van 23 september 2002 (OJ L 269 van 
5.10.2002, p.15) en, nu, Richtlijn 2006/54/EC van het Europees Parlement en van de Raad van 5 juli 2006 aangaande de 
implementatie van het principe van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van 
tewerkstelling en beroep (recast) (OJ L 204, 26.7.2006, p. 23). 
3 Richtlijn 2004/113/EC van 13 december 2004 die het grondbeginsel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
m.b.t. de toegang tot en het leveren van goederen en diensten ten uitvoer brengt (OJ L 373 van 21.12.2004, p.37). 
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De Franstalige Gemeenschap vaardigde op 19 mei 2004 een Decreet uit aangaande de implementatie 
van het grondbeginsel van gelijke behandeling (Décret relatif à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement) dat directe en indirecte discriminatie verbiedt, hoofdzakelijk in de openbare 
administratie van die Gemeenschap en de onderwijssector. Volgens de termen van dit decreet, verwijst 
dit verbod naar discriminatie op gronden ‘zoals’ ras, etnische herkomst, godsdienst of overtuiging, 
mindervaliditeit, leeftijd of sexuele geaardheid.  
 
Het Waals Gewest vaardigde op 27 mei 2007 een Decreet uit houdende gelijke behandeling in 
tewerkstelling en beroepsopleiding (Décret relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 
formation professionnelle), dat directe en indirecte discriminatie verbiedt in beroepsopleiding, socio-
professionele integratie, het plaatsen van arbeiders, de promotie van tewerkstelling en 
beroepsopleiding, zowel in de openbare als de privésector, gebaseerd op de onderstaande gronden: 
religieuze en filosofische overtuigingen, een fysisch gebrek of fysieke eigenschap, huidige of 
toekomstige gezondheidstoestand, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, sexuele geaardheid, etnische of 
nationale herkomst, familie of socio-economische herkomst of situatie.  
 
De Duitstalige Gemeenschap, ten slotte, vaardigde op 17 mei 2004 een Decreet uit houdende de 
garantie van gelijke behandeling op de arbeidsmarkt (Dekret bezüglich der Sicherung der 
Gleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt) dat directe en indirecte discriminatie verbiedt met 
betrekking tot enkel de instanties of personen die onder de bevoegdheid van de Duitstalige 
Gemeenschap vallen. De gronden in kwestie zijn: geslacht, ras, kleur, afkomst, nationale of etnische 
herkomst, sexuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, eigendom, leeftijd, religieuze of filosofische 
overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, mindervaliditeit of fysische eigenschappen.  
 
Evaluatie  
 
De inspanningen van de Belgische overheden in het doorvoeren van de richtlijnen, werden belemmerd 
door de concurrerende interpretaties van de taakverdeling door de Federale Overheid, de Gewesten en 
de Gemeenschappen, een situatie die tot de dag van vandaag nog niet is opgeklaard door de daartoe 
bevoegde instanties (de Raad van State (afdeling Wetgeving) en het Hooggerechtshof). Daarenboven 
zijn de Gewesten en Gemeenschappen er niet in geslaagd een akkoord te bereiken met de Federale 
Overheid om het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (dat op zichzelf 
een federaal orgaan is, toevertrouwd met enkel de handhaving van de federale wetgeving op het 
gebied van discriminatie) toe te laten om bij te dragen tot de handhaving van hun wetgevende 
decreten. Daaruit vloeit voort dat, hoewel de hervormingen gerealiseerd door de goedkeuring van het 
belangrijk wetgevend pakket dat werd uitgevaardigd in mei 2007 zullen leiden tot een aanzienlijke 
verbetering van de federale antidiscriminatiewetgeving – wat de gebreken van de Federale 
Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 ruimschoots remedieert – bepaalde tekortkomingen zullen 
blijven bestaan.  
 
Allereerst zouden bepaalde wetgevende initiatieven moeten worden genomen om het 
implementatieproces af te ronden: het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben 
nog geen wetten uitgevaardigd om de Richtlijn inzake Rassengelijkheid en de Richtlijn inzake Gelijke 
Behandeling in Arbeid en Beroep te implementeren met betrekking tot hun eigen statutair personeel; 
de Franse Communautaire Commissie (COCOF) waaraan de Franstalige Gemeenschap haar 
bevoegdheden op het gebied van beroepsopleiding sinds 1993 heeft overgedragen, en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, wat diens eigen personeel betreft, hebben nog steeds geen actie ondernomen 
om de verwezenlijking van Richtlijnen 2000/43/EC en 2000/78/EC te verzekeren; ten slotte, gezien 
sociale huisvesting in principe tot de bevoegdheid van de Gewesten behoort4,  

                                                 
4 Artikel 6, § 1, IV, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980; Artikel 4, al. 1, van de Bijzondere Wet van 12 januari 1989 
tot hervorming der Brusselse instellingen. 
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zouden de Gewesten actie moeten ondernemen om te verzekeren dat de Richtlijn inzake 
Rassengelijkheid op dit vlak wordt geïmplementeerd, wat de federale wetsvoorstellen (het algemeen 
antidiscriminatiewetsvoorstel en het wetsvoorstel inzake rassengelijkheid) niet behandelen.  
 
Ten tweede zouden er initiatieven moeten worden ondernomen om de bevoegdheden uit te breiden van 
de instantie werkzaam op het vlak van gelijkheid (het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding), dat in staat zou moeten worden gesteld om de taken uit te voeren zoals zij zijn 
vastgelegd in Artikel 13 van de Richtlijn inzake Rassengelijkheid, alsook met betrekking tot de 
wetgeving die op gewestelijk en gemeenschapsniveau wordt uitgevaardigd ter implementatie van deze 
Richtlijn. Deze instantie is momenteel bevoegd op federaal niveau gezien het hier om een federaal 
agentschap gaat, oorspronkelijk opgericht door de Federale Wet van 15 februari 1993. De instantie is 
op institutioneel vlak niet verbonden met de Gewesten, noch de Gemeenschappen. Een 
samenwerkingsprotocol moet worden afgesloten tussen de Federale Overheid en de uitvoerende macht 
van een Gewest of Gemeenschap vooraleer het Centrum toezicht kan houden op de gewestelijke of 
gemeenschapsdecreten.  
 
Ten derde is het bestaand juridisch kader ontoereikend. De onzekerheid van de Gewesten en 
Gemeenschappen op het gebied van hun bevoegdheid om procedureregels uit te vaardigen met 
betrekking tot, bijvoorbeeld, sancties (strafrechtelijk of civielrechtelijk), de locus standi van 
organisaties, de verschuiving van de bewijslast in rechtszaken aangaande discriminatie of de 
bevoegdheid van de rechtbank waar de klacht voor vermeende discriminatie werd ingediend, betekent 
dat de implementatie van Richtlijn 2000/43/EC en Richtlijn 2000/78/EC van de Raad ontoereikend is 
inzake verscheidene kwesties die onder de bevoegdheid van de Gewesten en Gemeenschappen vallen. 
In het bijzonder lijkt noch het Decreet uitgevaardigd door de Franstalige Gemeenschap op 19 mei 
2004, noch het Decreet van 27 mei 2004 uitgevaardigd door het Waals Gewest overeen te stemmen 
met de vereisten die worden gesteld in Artikel 7(2) van Richtlijn 2000/43/EC of Artikel 9(2) van 
Richtlijn 2000/78/EC en in deze documenten ontbreekt een voorwaarde die bepaalde geschikte 
organisaties de bevoegdheid geeft om zich in naam van of tot steun van de aanklager, in te laten met 
gerechtelijke of administratieve procedures voorzien voor het handhaven van de garantie inzake 
gelijke behandeling zoals vastgelegd in deze Decreten. Bovendien bevat noch het Decreet van de 
Franstalige Gemeenschap, noch het Decreet van het Waals Gewest, noch het Decreet van de 
Duitstalige Gemeenschap enige voorwaarden inzake represailles of vergeldingsmaatregelen, die in 
overtreding kunnen zijn van Artikel 9 van Richtlijn 2000/43/EC en Artikel 11 van Richtlijn 
2000/78/EC. 
 
Ten vierde zouden twee van de wetten die deel uitmaken van het wetgevend pakket uitgevaardigd in 
mei 2007 een belangrijk probleem met zich mee kunnen brengen. De Wet van 10 mei 2007 die 
bepaalde vormen van discriminatie bestrijdt en de Wet van 10 mei 2007 die de Wet van 30 juli 1981 
wijzigt en bepaalde acties gestimuleerd door racisme en vreemdelingenhaat strafbaar stelt, bevatten 
beide een “beveiligingsclausule” (Artikel 11 in beide teksten) die stelt dat zij niet, per se, van 
toepassing zullen zijn op verschillen in behandeling opgelegd door een andere wetgeving of krachtens 
een andere wetgeving: de achterliggende gedachte is te verzekeren dat nationale rechtsgebieden niet 
zouden weigeren om een bestaande wetgeving toe te passen omdat die in strijd zou zijn met 
antidiscriminatiewetgeving; de clausule dient niet om bepaalde wetten of wetgevingen die in strijd 
zouden kunnen worden bevonden met het grondbeginsel van gelijke behandeling te immuniseren, 
maar de gangbare procedures zullen de van oudsher geldende procedures zijn in rechtszaken waar de 
wet mogelijk onconstitutioneel zou worden geacht (doorverwijzing naar het Hooggerechtshof of – in 
uitzonderlijke gevallen – rechtstreekse toepassing van een internationaal mensenrechtendocument om 
de nationale wetgeving in strijd met dat hulpmiddel teniet te doen). De toekomst zal uitwijzen of deze 
middelen die zijn ingelast om ervoor te zorgen dat de vereisten inzake gelijke behandeling worden 
nageleefd, toereikend zullen zijn om de bestaande wetten of wetgeving te zuiveren van 
discriminatieclausules.  
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Conclusie 
 
De in 2000 uitgevaardigde richtlijnen hebben in België tot belangrijke wijzigingen in de 
antidiscriminatiewetgeving geleid. Hoewel de reeds bestaande wetgeving, met name de Wet van 30 
juli 1981 waarnaar eerder werd verwezen, discriminatie al verbood in bepaalde contexten – in 
aanvulling op de gelijkheidsvoorwaarden van de Grondwet – ging het hier om een strafrechtelijke 
wetgeving die daarom niet werd beschouwd als zijnde een doeltreffend hulpmiddel om discriminatie 
te bestrijden; ze verbood enkel discriminatie op grond van "ras", kleur, afkomst en nationale of 
etnische herkomst, terwijl de andere gronden van Artikel 13 EC niet in dezelfde mate beschermd 
werden (met uitzondering van geslacht5); en, bovendien, werd er geen duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen “directe” en “indirecte” discriminatie, begrippen die nu wel beter zijn gedefinieerd in de 
Belgische wetgeving, in overeenstemming met de definities voorzien in de richtlijnen. Misschien even 
belangrijk, de debatten die leidden tot de uitvaardiging van de Federale Wet van 25 februari 2003 en, 
nu, tot het aanvaarden van een wetgevend pakket dat die wet afschaft en dat een nieuwe structuur 
creëert ter bestrijding van discriminatie, hebben de aandacht van de bevolking gevestigd op vormen 
van discriminatie die al te dikwijls worden genegeerd of onderschat, vooral discriminatie op grond van 
een fysiek gebrek of sexuele geaardheid).  
 
Er is in België geen sprake van wijdverspreide discriminatie voor andere redenen dan diegene die zijn 
opgenomen in de richtlijnen, hoewel de situatie van de migranten zonder papieren (of zelfs, in ruimere 
zin, van buitenlandse staatsburgers) enige bezorgdheid heeft opgeroepen, waardoor de toevoeging van 
de term “nationaliteit” aan de verboden discriminatiegronden in de wetgevende documenten 
uitgevaardigd in België in de tenuitvoerbrenging van de Richtlijn inzake Rassengelijkheid, 
ruimschoots gerechtvaardigd lijkt.6 Dit terzijde gelaten, hebben deskundige instanties op het gebied 
van mensenrechten, opgericht onder de VN mensenrechtenverdragen, zich tot nu toe nog niet 
uitgelaten over hun bezorgdheid m.b.t. deze kwestie. De Mensenrechtencommissie drukte echter wel 
haar bezorgdheid uit in diens meest recente Bevindingen (die in dit opzicht zowel godsdienstvrijheid 
(Art. 18 ICCPR) en het verbod op discriminatie (Art. 26 ICCPR) vermeldden) dat ‘tot nu toe nog geen 
enkele moskee officieel erkend werd in België’ en nam het standpunt in dat België ‘meer stappen zou 
moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat moskeeën worden erkend en dat de islam van dezelfde 
voordelen kan genieten t.o.v. andere godsdiensten’.7  

                                                 
5 Zie de Wet van 7 mei 1999 inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeidsomstandigheden, toegang tot 
arbeid en tot promotiekansen, de mogelijkheid tot het opzetten van een eigen onderneming en sociale zekerheid(Loi sur 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l’accès à l’emploi et aux 
possibilités de promotion, l’accès à une profession indépendante et les regimes complémentaires de sécurité sociale), Het 
Belgisch Staatsblad, 19 juni 1999. Eén van de wetsvoorstellen van het wetgevend pakket, dat op 26 oktober 2006 werd 
voorgelegd aan het Parlement, zal deze wetgeving wijzigen, ter implementatie van de richtlijnen die werden uitgevaardigd op 
basis van Artikels 13 van 141 EC inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.  
6 In de "lijst van aandachtspunten" opgesteld door de VN Commissie voor Economische, Sociale en Culturele Rechten en 
voorgelegd aan België vóór het onderzoek van het periodiek rapport ingediend door België aan de Commissie, vraagt de 
Commissie aan België om ‘aan te geven of de Staat van plan is om de Internationale Conventie inzake de Bescherming van 
de Rechten van alle Migrantenarbeiders en Hun Familieleden goed te keuren’ – een kwestie die onderzocht wordt in de sectie 
‘discriminatie’ (Art. 2(2) van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten) – en vraagt 
‘informatie - inclusief statistieke gegevens uiteengebroken op basis van geslacht, leeftijd en land van herkomst - m.b.t. 
migrantenarbeiders momenteel aanwezig op het grondgebied van de Staat’ (Lijst van aandachtspunten op te nemen in 
verband met de overweging van het tweede tot derde periodiek rapport van België inzake de rechten opgenomen in artikels 1 
tot 15 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (E/C.12/BEL/3), E/C.12/BEL/Q/3, 
10 april 2007, para. 7). 
7 CCPR/CO/81/BEL, 12 augustus 2004, para. 26. In de hierboven vermelde "lijst van aandachtspunten", door de VN 
Commissie voor Economische, Sociale en Culturele Rechten voorgelegd aan België, merkt de Commissie op dat ‘Volgens 
het 2005 rapport van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, zowel rassendiscriminatie als 
discriminatie op basis van - inter alia - sexuele geaardheid, fysieke gebreken of gezondheidstoestand in het land aan het 
toenemen zijn’. Dienovereenkomstig vraagt het dan ook van België dat het ‘meer actuele informatie voorlegt inzake de 
implementatie van de Antidiscriminatiewet, uitgevaardigd in februari 2003, inclusief informatie m.b.t. gevallen van 
discriminatie waarvoor civiele en strafrechtelijke procedures werden ingesteld’. Zie Lijst van aandachtspunten die moeten 
worden aangesneden met betrekking tot het tweede tot derde periodiek rapport van België inzake de rechten opgenomen in 
artikels 1 tot 15 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (E/C.12/BEL/3), 
hierboven vermeld, para. 6). 
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De Commissie voor de Rechten van het Kind stelde voor dat België ‘bestaande beleidslijnen en 
praktijken met betrekking tot kinderen met fysieke gebreken, inclusief wetgevingsvoorstellen, zou 
herzien, rekening houdend met de Algemene Bepalingen inzake de Gelijkheid van Kansen voor 
Mindervalide personen (Besluit 48/96 van de Algemene Vergadering) en het advies van de Commissie 
aanvaard op de dag dat de situatie van kinderen met fysieke gebreken werd besproken (zie 
CRC/C/69)’.8 
 
Het Comité voor de Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen maakte echter de volgende 
opmerking: ‘Hoewel het Comité erkent dat het bestaan van talrijke federale en lokale structuren op het 
vlak van de promotie van vrouwen verzekert dat voldoende aandacht wordt geschonken aan 
vrouwenkwesties in dit land en voorziet in betere voorwaarden voor gender mainstreaming, merkt het 
Comité op dat deze talrijke structuren, gebaseerd op verschillende niveaus van autonomie en autoriteit, 
moeilijkheden zouden kunnen creëren met betrekking tot het implementeren van het Verdrag [inzake 
de Eliminatie van Alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen], alsook met betrekking tot de 
coördinatie, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en uniformiteit van de resultaten van de 
implementatie van het Verdrag. Het Comité raadt de Staat aan ervoor te zorgen dat uniformiteit inzake 
de resultaten van de implementatie van het Verdrag wordt verzekerd door alle inspanningen op alle 
niveaus en alle gebieden op doeltreffende wijze te coördineren’.9 Deze opmerkingen zijn, mutatis 
mutandis, ook van toepassing op de implementatie van de Richtlijnen inzake Gelijkheid, die chaotisch 
is gebleken en, in zekere mate, nog steeds ontoereikend is, gezien het onvermogen om de 
inspanningen die werden geleverd op federaal en Gewestelijk/Gemeenschapsniveau op doeltreffende 
wijze te coördineren.  
 
 
 
 

                                                 
8 Samenvattende Conclusie van de Commissie voor de Rechten van het Kind: België (CRC/C/15/Add.178, 13 juni 2002), 
para. 20. 
9 Samenvattende bevindingen van het CEDAW Comité, 21 juni 2002, doch. A/57/38, para. 143-144 (bij het beschouwen van 
de samengevoegde 3e en 4e periodieke rapporten van België (CEDAW/C/BEL/3-4)).  
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2.  Procedures – geschikte administratieve en juridische kanalen voor het aanvechten van 
overtredingen van de antidiscriminatiewetgeving 

2.A Met betrekking tot tewerkstelling en arbeid - alle gronden 
 
Afgezien van de interne klachtenprocedures opgesteld binnen de onderneming in kwestie is een 
slachtoffer van discriminatie op het gebied van tewerkstelling – ongeacht het feit of het om de privé- 
of openbare sector gaat – ertoe geneigd om zich te richten tot het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
en voor Racismebestrijding en zal hij/zij daar advies vragen. Het betreft hier inderdaad de 
onafhankelijke Instantie inzake Gelijkheid (Artikel 13 van de Richtlijn inzake Rassengelijkheid), 
oorspronkelijk opgericht onder de Wet van 15 februari 1993 met bevoegdheid enkel op het gebied van 
discriminatie op grond van "ras", kleur, etnische of nationale herkomst (de gronden vermeld in de Wet 
van 30 juli 1981), maar wiens bevoegdheid nu ook is uitgebreid tot alle gronden van verboden 
discriminatie zoals vastgelegd in Artikel 13 EC, alsook tot enkele bijkomende gronden (fysieke 
eigenschappen, eigendom, gezondheid en - in de toekomst - politieke overtuiging). Het Centrum biedt 
bijstand aan slachtoffers van discriminatie en kan een zaak deponeren op basis van de Wet van 25 
februari 2003, doch enkel met de instemming van het slachtoffer van de vermeende discriminatie 
indien het slachtoffer een natuurlijke rechtspersoon of rechtspersoon is. 
 
Indien het Centrum van mening is dat er sprake is van een geval van discriminatie, zal het allereerst 
proberen om de zaak tot een minnelijke schikking te brengen, door ervoor te zorgen dat maatregelen 
zullen worden genomen om een herhaling of voortzetting van de discriminatiepraktijk te vermijden. 
Indien de poging tot bemiddeling mislukt, kan het Centrum – met de instemming van het slachtoffer, 
in die gevallen waar een slachtoffer geïdentificeerd kon worden – gerechtelijke stappen ondernemen 
tegen de pleger van de discriminatie. Dit kan op twee manieren gebeuren. De eerste manier is het 
streven naar een strafrechtelijke veroordeling van de dader, indien het gaat om discriminatie op grond 
van "ras" of kleur, afkomst, etnische of nationale herkomst inzake toegang tot tewerkstelling of 
beroepsopleiding of in de loop van ontslagprocedures (Art. 24 en 25 van de Wet van 30 juli 1981, 
zoals gewijzigd door de Wet van 10 mei 2007). De tweede manier, die in alle andere gevallen van 
toepassing is, is om civiel verhaal te proberen behalen door zich ofwel te verlaten op de Wet van 10 
mei 2007 die bepaalde vormen van discriminatie aanvecht (op grond van: leeftijd, sexuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, eigendom, religieuze of filosofische overtuiging, huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand, handicap, fysieke eigenschappen, politieke overtuiging, taal, genetische 
eigenschappen en sociale herkomst), ofwel op de Wet van 30 juli 1981, gewijzigd door de Wet van 10 
mei 2007 (waarin de discriminatie gebeurt op grond van "ras", kleur, afkomst, nationale of etnische 
herkomst of nationaliteit), die bepaalde acties geïnspireerd door racisme en vreemdelingenhaat 
strafbaar stelt. In die gevallen waar de discriminatie plaatsvindt in omstandigheden gedekt door een 
Gewestelijk of Gemeenschapsdecreet zal het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding enkel haar adviserende rol t.o.v. het slachtoffer kunnen uitvoeren, gezien het 
Centrum nog niet over de nodige wettelijke bevoegdheden beschikt om meer te doen.  
 
Het slachtoffer van discriminatie in tewerkstelling kan echter ook beslissen om de consultatiefase met 
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Rassenbestrijding over te slaan. Indien de 
discriminatie was gebaseerd op ras of kleur, afkomst, etnische of nationale herkomst kan hij/zij een 
strafrechtelijke veroordeling van de pleger van de discriminatie nastreven (Art. 24 en 25 van de Wet 
van 30 juli 1981, zoals gewijzigd door de Wet van 10 mei 2007). In dit geval kan het slachtoffer een 
klacht neerleggen bij de openbare aanklager of een onderzoeksrechter, of kan hij/zij de beschuldigde 
zelfs voor de strafrechtbank dagen (citation directe). De bewijslast in strafrechtelijke procedures ligt 
echter volledig bij de eisende partij en deze route zal in de meeste gevallen niet de meest doeltreffende 
zijn. Er werden tot nu toe slechts weinig strafrechtelijke veroordelingen uitgesproken op basis van de 
Wet van 30 juli 1981.  
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De meerbelovende route – en de enige die beschikbaar is voor slachtoffers van discriminatie voor een 
andere reden dan ras of etnische of nationale herkomst of bij discriminatie op basis van ras of etnische 
of nationale herkomst die buiten het toepassingsbereik van de Wet van 30 juli 1981 valt – zal zijn om 
civiel verhaal te proberen behalen op basis van de Wet van 10 mei 2007 die bepaalde vormen van 
discriminatie aanvecht. Contractuele clausules die tegen de voorzieningen van de Wet ingaan, worden 
door de Wet nietig verklaard, waardoor deze wet van het allergrootste belang is (Art. 15); het geeft de 
rechter de bevoegdheid om een gerechtelijk bevel uit te spreken waardoor de voortzetting van de 
discriminatiepraktijk wordt verboden wanneer benadeelde partijen een injunctieprocedure (“action en 
cessation”) aanspannen voor vermeende discriminatie (Art. 20); het geeft de rechter ook de macht om 
de stopzetting van de praktijk in kwestie te bevelen, onder bedreiging met een boete (astreinte) (Art. 
19). Rechtsvorderingen inzake arbeidsbetrekkingen worden bij gespecialiseerde rechtbanken 
ingediend (tribunal du travail / arbeidsrechtbank).  
 
Het individuele slachtoffer kan in deze zaken de hulp van bepaalde organisaties inroepen. In 
strafrechtelijke procedures, stelde de Wet van 30 juli 1981, die bepaalde acties op basis van racisme 
en vreemdelingenhaat strafbaar stelde, dat bepaalde verenigingen wiens missie het is om 
mensenrechten te verdedigen en racisme en discriminatie te bestrijden, schade konden eisen ten 
gevolge van een overtreding van de voorzieningen in die wetgeving (zie Art. 32 van de Wet van 30 
juli 1981, zoals gewijzigd door de Wet van 10 mei 2007). Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 
voor Racismebestrijding en de verenigingen die een erkend juridisch belang hebben bij het bestrijden 
van racisme kunnen echter enkel een procedure aanspannen op basis van de Wet van 30 juli 1981 met 
de volle instemming van het individuele slachtoffer en voor bepaalde overtredingen vastgelegd in de 
Wet, inclusief discriminatie in tewerkstelling (Art. 33). Wat civiele klachten van discriminatie betreft, 
heeft de Wet van 10 mei 2007 die bepaalde vormen van discriminatie aanvecht, veel aan inhoud 
geleend van de Wet van 30 juli 1981 met betrekking tot de locus standi van organisaties. Het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding kreeg bevoegdheden met betrekking tot alle 
gronden van discriminatie (zie art. 29 van de Wet van 10 mei 2007 die bepaalde vormen van 
discriminatie bestrijdt). Daarnaast bepaalt artikel 30 van de Wet van 10 mei 2007 dat elke instelling 
van openbaar nut en elke vereniging die minstens vijf jaar voordien wettelijk werd opgericht en 
waarvan de doelstelling wordt geformuleerd als zijnde het verdedigen van mensenrechten of de strijd 
tegen discriminatie, zowel als werknemers- en werkgeversorganisaties een rechtszaak op basis van 
deze Wet kunnen aanspannen, hoewel deze organisaties dit enkel met de volle instemming van het 
slachtoffer kunnen doen, indien een slachtoffer geïdentificeerd kan worden.  
 
Om de bewijsvoering inzake discriminatie te bevorderen, staat de wet in civielrechtelijke procedures 
een verschuiving van de bewijslast toe. Artikel 28 van de Wet van 10 mei 2007 die bepaalde vormen 
van discriminatie bestrijdt, voorziet in een dergelijke verschuiving van de bewijslast. Het slachtoffer 
dat schadevergoeding eist ter schadeloosstelling van de vermeende discriminatie zal, op basis van art. 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, de toelating krijgen om bepaald bewijs te produceren – Art. 28 
vermeldt, als twee voorbeelden, statistieken en het aanhalen van gevallen van vermeende discriminatie 
waaruit een “herhaling” van het discriminatiegedrag blijkt – dat, wanneer dit aan de rechter wordt 
voorgelegd, ertoe zou kunnen leiden dat de rechter van oordeel is dat de discriminatie heeft 
plaatsgevonden, waardoor de beklaagde gedwongen wordt om aan te tonen dat - in tegenstelling tot 
deze veronderstelling - er geen sprake was van discriminatie. “Situation testing” wordt niet vernoemd, 
doch wordt ook niet formeel uitgesloten; het zal aan de rechter zijn om te beslissen hoeveel belang aan 
dit element kan worden toegekend in het beoordelen van een aantijging van discriminatie.  
 
De aanvaarding van het wetgevend pakket dat de antidiscriminatiestructuur hervormde in mei 2007, 
wijzigde het huidige systeem van handhaving in één zeer belangrijk opzicht: in plaats van één strafwet 
(de Wet van 30 juli 1981) van toepassing op discriminatie op grond van "ras", kleur, afkomst of 
nationale of etnische herkomst, en een andere algemene antidiscriminatiewet (de Wet van 25 februari 
2003) die zowel civiele als (enkele) strafrechtelijke voorzieningen bevatte voor gelijk welke vorm van 
discriminatie (inclusief discriminatie op basis van ras of etnische herkomst), bestaan er nu twee aparte 
wetgevende teksten naast elkaar die in essentie gelijkaardig zijn, maar die verschillende gronden van 
discriminatie omvatten: één wet (de gewijzigde Wet van 30 juli 1981) die discriminatie verbiedt op 
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grond van "ras", kleur, afkomst, nationale of etnische herkomst en nationaliteit, maar die nu ook 
civiele voorzieningen bevat naast de strafrechtelijke voorzieningen en een tweede wet (de Wet van 10 
mei 2007 die bepaalde vormen van discriminatie aanvecht en die de Wet van 25 februari 2003 afschaft 
en vervangt) die betrekking heeft tot alle andere verboden gronden voor discriminatie, met 
uitzondering van sexuele geaardheid (omvat in een derde tekst). Beide wetgevende teksten bevatten 
identieke voorzieningen inzake implementatie, inclusief - in het bijzonder - de rol van de organisaties 
in het verlenen van steun aan slachtoffers van discriminatie, de verschuiving van de bewijslast en de 
rol van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. De hervorming 
beantwoordt echter niet op afdoende wijze aan de afwezigheid van enige bevoegdheid van het CGKR 
met betrekking tot de handhaving van de wetgevende decreten uitgevaardigd door de Gewesten en 
Gemeenschappen. 
 
Niets van het voorgaande – waarin de standaardprocedures worden beschreven die zullen worden 
gevolgd in de meeste gevallen van discriminatie in tewerkstelling – weerhoudt er het slachtoffer van 
discriminatie van om zijn/haar toevlucht te nemen tot andere maatregelen bij het aanvechten van de 
praktijken die hij/zij aan de kaak wenst te stellen, ongeacht het feit of dit gebeurt op informele wijze 
(d.m.v. een rechtstreekse discussie met de werkgever of met de steun van een vakbondafgevaardigde) 
of door middel van een collectieve actie van de werknemers of contact met het Parlement of andere 
openbare instanties.  
 
De hierboven vermelde procedures zijn van toepassing op zowel de privésector als de openbare sector 
en geldt voor personen die contractuele arbeidsbetrekkingen met een privé-onderneming of een 
openbare werkgever onderhouden. In het geval van staatsambtenaren (die een statutaire functie binnen 
de administratie uitvoeren, in plaats van een verbintenis op basis van een contractuele betrekking) zal 
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding zijn bemiddelende rol kunnen 
uitvoeren, maar zal het de administratieve rechtbank zijn (m.a.w. de Raad van State / Conseil d'Etat) 
die bevoegd zal zijn om de betwiste maatregel nietig te verklaren indien de maatregel in kwestie 
discriminatief bevonden wordt.  

 
Ten slotte, de hierboven beschreven principes zijn van toepassing op een aantal contexten waarin 
zogenaamd sprake is van discriminatie in tewerkstelling, waaronder, in het bijzonder, het adverteren 
van betrekkingen, wervingsprocedures en selectie, alsook promotie, het definiëren van 
arbeidsvoorwaarden inclusief werkuren en verlofdagen, salarisvergoeding inclusief toeslagen en 
bonussen, alsook sociale zekerheidsbijdragen en pensioenvoorzieningen, discriminatie op het werk, 
ontslag of toegang tot beroepsopleidingen.  
 
2.B Niet met betrekking tot tewerkstelling of arbeid - ras en etnische herkomst 
 
De hierboven beschreven procedures zijn op gelijkaardige wijze van toepassing op discriminatie 
buiten de context van tewerkstelling. Echter, hoewel de Tribunal du travail (Arbeidsrechtbank) 
bevoegd is inzake tewerkstelling (met inbegrip van de voordelen verbonden aan tewerkstelling, zoals 
salaris of sociale zekerheid), is het de Tribunal civil (de burgerlijke kamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg) die bevoegd is inzake geschillen die niet tot de bevoegdheid van een andere, 
gespecialiseerde rechtbank behoren. De Burgerlijke Rechtbank is bevoegd inzake discriminatie in de 
privésector en de openbare sector, doch administratieve handelingen (in tegenstelling tot de 
individuele acties van openbare ambtenaren in een administratie) moeten worden aangeklaagd bij de 
administratieve rechtbank (Conseil d’Etat / Raad van State).  
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2.C Welke weg is te volgen voor een klacht (al dan niet) met betrekking tot tewerkstelling 
 
Federale wetgeving 
 
Zoals het er momenteel voorstaat in de Belgische federale wetgeving kunnen individuele slachtoffers 
van discriminatie streven naar de strafrechtelijke veroordeling van de dader binnen een beperkt aantal 
gevallen (waarbij de zogenaamde discriminatie zich voordeed op grond van "ras", kleur, afkomst of 
nationale of etnische herkomst en waarbij de discriminatie zich voordeed t.g.v. het leveren van 
goederen en diensten of t.g.v. arbeidsbetrekkingen: zie Artikels 24 en 25 van de Wet van 30 juli 1981, 
gewijzigd door de Wet van 10 mei 2007). Rekening houdende met de vereisten die in dergelijke 
gevallen bestaan om de intentie van de dader te bewijzen en de onmogelijkheid om dit te doen op basis 
van feiten die in een andere context een vermoeden van discriminatie zouden kunnen aantonen, is deze 
weg heel onzeker en zal deze, in de praktijk, slechts worden ingeslagen wanneer de dader de 
discriminatie openlijk heeft uitgeoefend (of, sterker nog, publiekelijk heeft toegegeven dat hij/zij 
discriminatie heeft uitgeoefend): vóór de recente wetgevende hervorming was het aantal 
veroordelingen op basis van Artikel 2bis van de Wet van 30 juli 1981 – het equivalent van het huidig 
Artikel 24 – zeer beperkt.  
 
Veelbelovend is echter de civiele procedure, waarbij het slachtoffer van discriminatie 
schadeloosstelling eist voor discriminatief gedrag en dat – krachtens de Wet van 30 juli 1981, op haar 
beurt gewijzigd door de Wet van 10 mei 2007, die bepaalde vormen van racisme en 
vreemdelingenhaat strafbaar stelt en de Wet van 10 mei 2007 die bepaalde vormen van discriminatie 
aanvecht – voorziet in de omkering van de bewijslast. Vóór de meest recente wetgevende hervorming 
werd doorgevoerd, was het schadevergoedingsbedrag dat een slachtoffer kon hopen te verkrijgen 
minimaal of zelfs van symbolische waarde: in alle gevallen waar schade eerder van morele dan van 
materiële aard bleek, kenden de rechtbanken, in principe, één symbolische euro in schadeloosstelling 
toe.  
 
Daartegenover staat dat de wijzingen, voortkomend uit de wetgevende veranderingen die werden 
geïntroduceerd door de Wetten van 10 mei 2007, een belangrijke verbetering betekenen op het gebied 
van antidiscriminatiewetgeving.  
 
Slachtoffers van discriminatie kunnen – op basis van de Wet van 30 juli 1981, gewijzigd door de Wet 
van 10 mei 2007, en de Wet van 10 mei 2007 die bepaalde vormen van discriminatie bestrijden - a) 
een uitspraak eisen waarbij discriminatieve voorzieningen in een contract nietig worden verklaard 
(Art. 15 van de Wet van 10 mei 2007 die bepaalde vormen van discriminatie bestrijdt; Art. 13 van de 
Wet van 30 juli 1981); b) een schadeloosstelling (schadevergoeding) eisen in overeenstemming met de 
standaardbeginselen van burgerlijke aansprakelijkheid (Art. 18 en 16 respectievelijk), hoewel het 
slachtoffer nu kan opteren voor de éénmalige betaling van de bedragen vastgelegd in de wet (1300 
euro, verminderd tot 650 euro indien de beklaagde het bewijs levert dat de maatregel die het nadeel 
creëert toch zou worden doorgevoerd, zelfs in de afwezigheid van het discriminatief element; of, op 
het vlak van tewerkstelling, 6 maanden salaris, verminderd tot 3 maanden indien de werkgever 
aantoont dat de maatregel die het nadeel creëert toch zou worden doorgevoerd, zelfs in de afwezigheid 
van het discriminatief element) in plaats van een schadevergoeding berekend op basis van de 
“effectief” geleden schade; c) eisen van de rechter dat hij/zij een gerechtelijk bevel uitspreekt dat de 
onmiddellijke stopzetting van de discriminatiepraktijk oplegt, onder bedreiging van financiële 
geldboetes (Art. 19 en 20 van de Wet van 10 mei 2007 die bepaalde vormen van discriminatie 
bestrijdt; Art. 17 en 18 van de Wet van 30 juli 1981)10; d) eisen van de rechter dat hij/zij de 
openbaarmaking afdwingt van het vonnis waarin discriminatie wordt bevonden, d.m.v. de 
bekendmaking van het gerechtelijk vonnis op de plaats waar de discriminatie plaatsvond of d.m.v. 
publicatie van het gerechtelijk vonnis in kranten (Art. 20 § 3 en 18 § 3 respectievelijk). 

                                                 
10 Het is een strafbare overtreding om te weigeren zich neer te leggen bij een vonnis afgeleverd onder deze voorziening (Art. 
24 van de Wet van 10 mei 2007 die bepaalde vormen van discriminatie bestrijdt; Art. 26 van de Wet van 30 juli 1981). 
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Ten slotte kunnen ook het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en 
gekwalificeerde non-gouvernementele organisaties die minstens drie jaar bestaan11 het slachtoffer van 
discriminatie bijstaan in zijn/haar eis en zijn zij zelfs gemachtigd om een klacht in te dienen in naam 
van het slachtoffer, met zijn/haar instemming (tenzij de eis betrekking heeft tot een geval van 
discriminatie waarvoor geen identificeerbaar slachtoffer bestaat, zoals bijv. wanneer een werkgever 
een jobadvertentie plaatst waarin verwezen wordt naar een discriminatief criterium; in dit geval 
kunnen het CGKR en gekwalificeerde non-gouvernementele organisaties een klacht uit eigen hoofde 
indienen, zonder dat zij daarvoor de instemming van een slachtoffer dienen te verkrijgen).  
 
Gewesten en Gemeenschappen 
 
De ontwikkelingen waarnaar hierboven wordt verwezen, hebben betrekking op de gevallen die onder 
de bevoegdheid van de Federale Overheid vallen. De procedurele voorzieningen vastgelegd in de 
werkinstrumenten van de Gewesten en Gemeenschappen zijn zwakker – in bepaalde opzichten 
voldoen zijn zij niet aan de vereisten van de richtlijnen – en terecht: er bestaat nog steeds onzekerheid 
over de bevoegdheid van de Gewesten en Gemeenschappen om procedurele regels uit te vaardigen 
m.b.t. de bevoegdheid van de rechtbank, zoals regels die verband houden met de bewijslast of met de 
wettelijke status van organisaties, zelfs met betrekking tot wetgevende decreten die de Gewesten en 
Gemeenschappen uitvaardigen.  
 
Bijgevolg bevat het door de Franstalige Gemeenschap uitgevaardigde Decreet dan ook geen specifieke 
regelgeving betreffende het bewijs van discriminatie – een situatie die, in verband met Richtlijn 
2000/78/EC, van problematische aard is, hoewel ze kan worden verklaard door de interpretatie van de 
Franstalige Gemeenschap: dat al het mogelijke werd gedaan wat binnen het bevoegdheidsbereik kon 
worden gedaan, nl. de openbare ambtenaren van de Gemeenschap bepaalde verplichtingen opleggen, 
onder bedreiging van disciplinaire acties, terwijl alle civiel- of strafrechtelijke straffen t.a.v. 
discriminatie al door de federale wetgeving waren vastgelegd.  
 
De andere werkinstrumenten die op gewestelijk of gemeenschapsniveau werden uitgevaardigd, doen 
echter meer. Het Decreet van het Waals Gewest bevat (in Artikel 17) een regel m.b.t. de bewijslast, 
opgesteld in overeenkomst met Artikel 8(1) van Richtlijn 2000/43/EC en Artikel 10(1) van Richtlijn 
2000/78/EC. Artikel 14 van het Vlaams Decreet van 8 mei 2002 voorziet in het omkeren van de 
bewijslast in de context van civielrechtelijke procedures die worden neergelegd op basis van het 
Decreet – dit mechanisme zal niet van toepassing zijn op strafrechtelijke procedures12 – hoewel het 
Decreet vaag blijft met betrekking tot welke feiten van voldoende doorwicht zouden kunnen zijn om 
een verschuiving van de bewijslast op te leggen.  
 
Dientengevolge zal er veel ruimte blijven voor gerechtelijke interpretatie: de rechter zal moeten 
oordelen welk belang zou moeten worden toegekend aan de feiten die door het slachtoffer worden 
voorgelegd en of deze feiten tot een redelijk vermoeden leiden dat discriminatie zich heeft kunnen 
voordoen. Hetzelfde kan worden gezegd van het Decreet uitgevaardigd door de Duitstalige 
Gemeenschap. Artikel 18 van dit Decreet voorziet in de mogelijkheid om de bewijslast te verschuiven 
op basis van bepaalde feiten die aan de rechter worden voorgelegd. Deze mogelijkheid is uitgesloten 
wat betreft strafrechtelijke procedures. Net als in het Vlaams Decreet van 8 mei 2002 worden ook hier 
de feiten die hiertoe zouden kunnen leiden niet nader gespecificeerd. 

                                                 
11 Vroeger moesten deze organisaties voor een minimum van vijf jaar bestaan.  
12 Zie Art. 10(3) van Richtlijn 2000/78/EC.  
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2.D Fundamentele procedurele vereisten van alle beschikbare rechtsmiddelen 
 
Zoals hierboven al werd vermeld, is het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding de Instantie inzake Gelijkheid in België. De website van het Centrum 
(www.diversiteit.be) bevat een sectie “hoe een geval van discriminatie melden” waarin niet enkel 
beschreven wordt welke bijstand het slachtoffer van het Centrum kan verwachten, maar waarin ook 
andere procedures worden uitgelegd die het slachtoffer kan opvolgen.13 Het slachtoffer kan via de 
website een formulier downloaden, dat hij/zij volledig dient in te vullen zodat het Centrum over alle 
informatie beschikt die het nodig heeft om zijn plichten onder de huidige wetgeving uit te kunnen 
voeren. Daarnaast heeft men er ook voor gezorgd dat het Centrum, op drie manieren, bereikbaar is 
voor alle mogelijke slachtoffers: 
 
• Er werd een groen nummer opgezet dat slachtoffers kunnen bellen om gevallen van 

discriminatie te rapporteren (oproepen zijn gratis; 0800/14912 (FR) of 0800/17364 (NL)). Het 
Centrum is natuurlijk ook bereikbaar per telefoon (+32 (0)2 212 30 00) en e-mail 
(epost@cntr.be) en afspraken kunnen worden gemaakt voor een consultatie in het Centrum 
(gevestigd op het volgende adres: 138 Rue Royale,1000 Brussel); op donderdagvoormiddag kan 
men er zelfs terecht zonder afspraak.  

• Lokale afdelingen van het Centrum werden geopend in Brugge, Gent, Willebroek, Leuven, 
Mechelen, Molenbeek (Brussel), Hasselt, Antwerpen, Charleroi, La Louvière, Liège/Luik, 
Mons/Bergen, Jemappes, Saint-Servais, Verviers en Tubize. In de meeste gevallen bieden deze 
lokale afdelingen, opgezet in samenwerking met lokale verenigingen, enkel advies aangaande 
racisme (of discriminatie op grond van ras, kleur, etnische of nationale herkomst), in plaats van 
inzake discriminatie op basis van andere verboden gronden. Het is niettemin opmerkelijk dat 
een dergelijk uitgebreid netwerk van meldpunten werd opgezet doorheen België, waardoor 
slachtoffers van discriminatie ook buiten de hoofdstad de kans krijgen om op informele en 
lokale wijze – gratis - advies in te winnen.  

• Ten slotte werkt het Centrum ook nauw samen met een aantal non-gouvernementele 
organisaties of vakbonden die over de nodige voorzieningen beschikken om 
discriminatieklachten te behandelen. De lijst omvat niet enkel de juridische diensten van 
vakbonden, maar ook de naam van NGOs gespecialiseerd in het behandelen van bepaalde 
klachten zoals, bijvoorbeeld, discriminatie op basis van mindervaliditeit of sexuele geaardheid. 
Het merendeel van hen is gevestigd in Brussel, doch sommige zijn in Antwerpen of Gent te 
vinden. Een (onvolledige) lijst van die organisaties waar men terecht kan voor bijstand geldt als 
volgt: 

 
FGTB-ABVV (vakbond, socialistisch) 
(juridische dienst) 

Alle soorten 
discriminatie 

Rue Haute/Hoogstraat 42 
1000 Bruxelles/Brussel 
02/552.03.45 
www.fgtb.be  
 

CSC-ACV (vakbond, christelijk) 
(juridische dienst) 

Alle soorten 
discriminatie 

Chaussée de Haecht/ 
Haachtsesteenweg 579 
1030 Bruxelles/Brussel 
02/508.87.11 
www.csc-en-ligne.be  
 

CGSLB – ACLVB 
 (vakbond, liberaal) (juridische dienst) 

Alle soorten 
discriminatie 

Bld. Poincaré 72-74 
1070 Bruxelles/Brussel 
02/558.51.50 

                                                 
13 Een aparte website (www.cyberhate.be) werd opgezet om klachten te ontvangen inzake racisme en andere vormen van 
haatuitlatingen.  



31 
 

www.cgslb.be  
Orbem (Brusselse Gewestelijke Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling; 
administratieve dienst die het 
arbeidsbeleid in de Brusselse hoofdstad 
doorvoert) (heeft een specifiek meldpunt 
voor discriminatie) 
 

Alle soorten 
discriminatie 

Boulevard Anspach 65, 1000 
Bruxelles/Brussel 
02/505.79.00 
www.orbem.be  
 

Fédération des Associations Gayes et 
Lesbiennes (FAGL) 

Sexuele geaardheid Rue Marché au Charbon 42 
1000 Bruxelles/Brussel 
0494/25.38.25 
www.fagl.be  
 

Tels Quels Sexuele geaardheid Rue Marché au Charbon 81 
1000 Bruxelles/Brussel 
02/512.45.87 
www.telsquels.be  
 

Alliàge Sexuele geaardheid En Hors-Château 7 
4000 Liège/Luik 
04/223.65.89 
www.alliage.be  
 

Holebifederatie Sexuele geaardheid Kammerstraat 22 
9000 Gent 
09/223.69.29 
www.holebifederatie.be  
 

Wel Jong Niet Hetero Sexuele geaardheid Kammerstraat 22 
9000 Gent 
09/269.28.17 
www.weljongniethetero.be  
 

Sensoa Gezondheid Kipdorpvest 48a 
2000 Antwerpen 
03/238.68.68 
www.sensoa.be  
 

Katholieke Vereniging Gehandicapten 
(KVG) 

Fysiek gebrek Arthur Goemaerelei 66 
2018 Antwerpen 
03/216.29.90 
www.kvg.be  
 

Vlaamse Federatie Gehandicapten (VFG) Fysiek gebrek St. Jansstraat 32-38 
1000 Bruxelles/Brussel 
02/515.02.62 
www.vfg.be  
 

Ligue Braille / Brailleliga Fysiek gebrek 
(slechtzienden) 

Rue d'Angleterre/Engelandstraat 
57 
1060 Bruxelles/Brussel 
02/533.32.11 
www.liguebraille.be  
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Oeuvre National des Aveugles (ONA) 
 

Fysiek gebrek 
(slechtzienden) 

Av. Dailly 90-92 
1030 Bruxelles/Brussel 
02/241.65.68 
www.ona.be  
 

Association chrétienne des invalides et 
handicapés – Aide aux malades (ACIH-
AAM) 

Fysiek gebrek Chaussée de Haecht 579 BP 40 
1031 Bruxelles/Brussel 
02/246.42.26 
www.enmarche.be/ACIH_AAM  
 

Association Socialiste de la Personne 
Handicapée (ASPH) 

Fysiek gebrek Rue Saint-Jean 32-38 
1000 Bruxelles/Brussel 
02/515.06.65 
www.mutsoc.be/asph  
 

Handiplus Fysiek gebrek Jardins de Foutenay 
Rue des Champs 67 
1040 Bruxelles/Brussel 
02/646.34.76 
www.handiplus.com  
 

Federatie van Vlaamse 
DovenOrganisaties (FEVLADO) 

Fysiek gebrek 
(hardhorenden) 

Coupure Rechts 314 
9000 Gent 
09/224-46-76 
www.fevlado.be  
 

 
De formele vereisten zijn minimaal, of het individueel slachtoffer van discriminatie nu tot een 
minnelijke schikking met de beschuldigde wenst te komen met behulp van de bemiddelingsdiensten 
van het CGKR of één van organisaties of vakbonden die hierboven zijn vermeld of indien hij/zij 
gerechtelijke stappen wenst te ondernemen. In het bijzonder om discriminatie te bewijzen, worden 
geen specifieke, formele vereisten opgelegd. Eender welk bewijsstuk mag aan de rechtbank worden 
voorgelegd. De rechtbank zal vervolgens het gewicht van het bewijs, voorgelegd door beide partijen, 
beoordelen. De bijstand die wordt geboden door deze organisaties is bovendien gratis en er werd ook 
een systeem van kosteloze rechtsbijstand opgezet in België (dat sinds 2002 aanzienlijk is verbeterd), 
dat er voor moet zorgen dat diegenen die niet over de nodige middelen beschikken, in staat worden 
gesteld een advocaat of juridische vertegenwoordiging te vinden. Er is geen specifieke regelgeving 
opgesteld m.b.t. discriminatiegevallen.  
 
2.E Bestaande steun en obstakels op nationaal niveau 
 
Zoals hierboven werd uitgelegd, zijn de organisaties die bijstand zouden kunnen verlenen inzake 
discriminatieklachten over het algemeen gemakkelijk toegankelijk en goed uitgerust om dergelijke 
zaken te behandelen en zijn ze - daarenboven - gratis. Bovendien bestaat er ook een kosteloos 
rechtsbijstandprogramma dat minder bevoorrechte slachtoffers in contact brengt met pro Deo 
advocaten. Eén mogelijk obstakel zou echter kunnen liggen in de ontwikkeling van het 
jurisprudentierecht van het Hof van Cassatie (2 september 2004), waarbij van de partij die een 
civielrechtelijk geding verliest, kan worden geëist dat zij ook de kosten van de andere partij draagt, 
inclusief de gerechtskosten. Het is echter nog te vroeg om te oordelen of deze nieuwe ontwikkeling 
een obstakel zou kunnen vormen voor slachtoffers van discriminatie en of het deze zou kunnen 
afschrikken in het ondernemen van gerechtelijke stappen.  
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2.F  Doorverwijzing naar het Europees Hof van Justitie 
 
Zaken worden door de Belgische rechtbanken volgens vaste regels doorverwezen naar het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen. Dit vereist geen verdere uitleg.  
 
2.G  Petities t.a.v. het Europees Parlement 
 
Het Comité voor Petities van het Europees Parlement (PETI) kan petities ontvangen van Burgers van 
de Unie die wensen dat het Comité een onderzoek instelt naar hun klacht(en) waarin zij stellen dat hun 
rechten krachtens de EU-wetgeving niet naar behoren worden gerespecteerd. 
 
2.H  De Europese Commissie op de hoogte brengen van discriminatieve administratie-

praktijken  
 
Men kan ook een persoonlijke brief naar de Commissie sturen, wat dikwijls een snellere procedure zal 
blijken dan die vermeld in sectie 3.2.G. Dit kan men bijvoorbeeld doen wanneer men de Commissie 
wil aansporen om een schendingsprocedure in te stellen tegen de overtredende Staat. 
 
De Commissie en het Parlement zouden krachtens het Handvest van de Grondrechten van de EU, 
indien aanvaard, gebonden zijn een goed administratief bestuur te verzekeren (Artikel 41):  
 
• Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door 

de instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 
• Dit recht omvat: 

 
-   het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige 

individuele maatregel wordt genomen; 
-   het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met 

inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en 
zakengeheim; 

-   de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden.  
 

• Eenieder heeft recht op vergoeding door de Gemeenschap van de schade die door haar 
instellingen of haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, 
overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels der Lidstaten gemeen hebben.  

• Eenieder kan zich in één van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden 
en moet ook in die taal antwoord krijgen. 

 
2.I Klachten ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
 
Een persoon kan daarenboven een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
in Straatsburg, wanneer hij/zij alle effectieve, nationale, gerechtelijke rechtsmiddelen uitputtend 
behandeld heeft en indien het een geval betreft dat onder de noemer van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens valt (zie sectie “Hoofdbeginselen”). 
 
Dit kan gebeuren op basis van Artikel 14 van het Verdrag, op voorwaarde dat ook een tweede Artikel 
wordt ingeroepen of, indien het land het goedgekeurd heeft, op basis van Protocol 12 van het Verdrag. 
Protocol n°12 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (2000), dat een algemene 
garantie biedt qua non-discriminatie, werd niet bekrachtigd door België.  
 
Collectieve klachten kunnen ook worden ingediend op basis van het Europees Sociaal Handvest van 
de Raad van Europa. 
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2.J  Andere internationale rechtsmiddelen  
 
België ratificeerde het Optioneel Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten (1966), op basis waarvan individuele mededelingen kunnen worden ingediend bij 
het VN-Comité voor de Rechten van de Mens. Het bekrachtigde ook het Gewijzigd Europees Sociaal 
Handvest van1996 en het Protocol van 1995 toegevoegd aan het Europees Sociaal Handvest, die in 
een systeem voor collectieve klachten voorzien.  
 
2.K Professionalisme 
 
Eenieder binnen een NGO/vakbond die een zaak van een individu of een groep van individuen 
opneemt, dient zich bewust te zijn van de noodzaak om een hoge standaard van professionalisme te 
waarborgen, inclusief vertrouwelijkheid en het efficiënt beheren van de dossiers.  
In die gevallen waar de NGO/vakbond niet in staat is zelf bijstand te verlenen, zou de NGO/vakbond 
het slachtoffer toch tenminste de nodige relevante informatie moeten kunnen geven en deze – waar 
mogelijk - doorverwijzen naar een ander agentschap dat wel in staat zal zijn om verder advies en steun 
te verlenen.  
 
3.  Maatschappelijke kwesties 
 
Men kan zeggen dat België in feite een soort testcase is voor Europa, in dien verstande dat het land 
verdeeld is in twee zeer verschillende bevolkingsgroepen, wiens verhouding t.o.v. 
antidiscriminatiewetgeving en -beleidsvorming duidelijk verschillen. Terwijl het Franstalig deel van 
het land (de Franstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en, grotendeels, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest) van oudsher opteerde voor een individualistisch model voor discriminatiebestrijding, is het 
Vlaamstalig deel (het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap) meer bereid gebleken om 
inspiratie te zoeken in de ervaringen van het Verenigd Koninkrijk of Nederland. Deze laatste hanteren 
een eerder communistische aanpak, wat inhoudt dat er, bijvoorbeeld, een grotere bereidheid is om 
gelijke behandeling te promoten op basis van de statistieke controle van de omstandigheden van 
verschillende groepen binnen een maatschappij en om ruimte te laten voor positieve 
discriminatieprogramma's. Zo werd het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap bij het uitvaardigen 
van het Decreet inzake evenredige vertegenwoordiging op de arbeidsmarkt zwaar beïnvloed door 
Canadese en Nederlandse precedenten in hun poging om niet enkel14 directe en indirecte discriminatie 
te verbieden in die domeinen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap/het Vlaams 
Gewest vallen op grond van, inter alia, sexuele geaardheid, maar ook om de vertegenwoordiging op 
de arbeidsmarkt te verbeteren van de “doelgroepen”, die, in algemene bewoordingen, worden 
gedefinieerd als zijnde alle groepen binnen de actieve bevolking die ondervertegenwoordigd zijn op de 
arbeidsmarkt. 
 
Er staat ook meer op het spel in het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, gezien de relatief 
belangrijke vertegenwoordiging van Het Vlaams Belang in dat deel van het land.15 Dankzij diens 
sterke vertegenwoordiging is deze extreemrechtse en xenofobische partij in staat invloed uit te oefenen 
op de debatten inzake kwesties zoals de integratie van migranten of het dragen van hoofddoeken door 
moslimvrouwen of -meisjes in scholen of op het werk.  

                                                 
14 De Vlaamse wetgeving werd geïnspireerd door de Canadese Emplooien Quinty Act van 1995 (Wetgeving inzake 
Gelijkheid van Tewerkstelling voor vastgelegde minderheden) alsook door de Nederlandse Wet inzake Stimulering 
Arbeidsdeelname Minderheden (SAMEN) van 29 april 1998, die verbetering biedt t.o.v. de voormalige wetgeving, de Wet 
inzake Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen van 1 juli 1994. Het initiatief werd ook gestimuleerd door de 
wens om de objectieven waar te maken die waren vastgelegd in het Lissabonakkoord, dat ernaar streeft om het 
tewerkstellingsniveau binnen de actieve bevolking tegen 2004 op 65% te brengen en tegen 2010 op 70%. 
15 Het gaat hier om een extreemrechtse, nationalistische politieke partij - voorheen het “Vlaams Blok” genaamd - waarvan de 
naam werd gewijzigd nadat diens constituerende verenigingen werden veroordeeld voor het aanzetten tot vreemdelingenhaat 
en discriminatie op basis van de Wet van 30 juli 1981.  
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Sterker nog, recente gebeurtenissen hebben opnieuw zware druk geplaatst op de intercommunale 
betrekkingen. Terwijl de voornaamste politieke partijen Het Vlaams Belang ervan beschuldigen dat zij 
dergelijke spanningen creëren en, zodoende, “moreel verantwoordelijk” zijn voor de toename in 
racistische incidenten, is het niet zeker dat dit de aantrekkingskracht van deze partij op de Vlaamse 
kiezers zal verminderen. 
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c) Financieringsmogelijkheden op het vlak van antidiscriminatie 
 
I. EU-FINANCIERING OP EUROPEES NIVEAU VOOR NGOs/VAKBONDEN 

WERKZAAM OP EU-NIVEAU 
 
1. EU-financiering voor NGOs/Vakbonden werkzaam op EU-niveau 
 
a)  NGOs werkzaam op Europees niveau 
 
NGOs werkzaam op Europees niveau nemen een centrale positie in van waaruit zij op verschillende 
vlakken invloed kunnen uitoefenen en kunnen bijdragen tot de Europese beleidsvorming op gebied 
van tewerkstelling, sociale zaken en gelijkheid van kansen - zowel in het formuleren als in het 
implementeren ervan – op basis van de door hun nationale leden geleverde informatie en expertise. Dit 
is van het allergrootste belang om te verzekeren dat EU-beleidslijnen voldoen aan de eigenlijke 
behoeften van de EU-burgers en dat de bevolking goed geïnformeerd wordt. 
 
In de jaren tussen 2001 en 2006, financierde het Communautair Actieprogramma een aantal 
overkoepelende Europese NGO netwerken die de rechten vertegenwoordigen en verdedigen van 
mensen blootgesteld aan discriminatie: 
AGE (het Europees platform voor ouderen); ILGA Europe (de internationale vereniging voor homo's 
en lesbiennes – Europa); ENAR (het Europees netwerk tegen racisme); en EDF (het Europees forum 
voor gehandicapten) kregen een jaarlijks totaalbedrag van 3.000.000 € toegekend om hun 
bedrijfskosten tot eind april 2007 te dekken. Een aantal kleinere organisaties – de Europese 
Blindenunie, de Europese Dovenunie, Inclusion Europe (organisatie inzake respect, solidariteit en 
inclusie voor mensen met een verstandelijke handicap) en Autisme-Europe – ontvingen ook steun op 
basis van het Actieprogramma.  
 
De organisatie “European Women’s Lobby” ontving op basis van het Programma inzake Gelijkheid 
van de Mannen en Vrouwen een jaarlijkse financieringsteun van om en bij de 800.000 € t.b.v. de 
bedrijfskosten.  
 
Een aantal NGOs die sociale uitsluiting bestrijden (European Anti-Poverty Network, European 
Federation of National Organisations Working with the Homeless, European Transregional Network 
for Social Inclusion, Eurochild, European Social Network, Caritas-Europe) ontvingen financiële steun 
van het Communautair Programma om Sociale Uitsluiting te bestrijden; zij ontvingen tussen 2005 en 
2007 een totaalbedrag van 3.600.000 €. 
 
Voor de nieuwe periode 2007-2013 heeft de Europese Commissie beslist om een nieuw geïntegreerd 
programma te creëren dat de naam PROGRESS draagt (Programme for Employment and Social 
Solidarity, het Programma voor Tewerkstelling en Sociale Solidariteit). Het programma werd in 
november 2006 door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd: 
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html. 
 
PROGRESS is een combinatie van de vier voorgaande Communautaire Actieprogramma's - inclusief 
dat m.b.t. non-discriminatie: Deel 4 van PROGRESS, “Antidiscriminatie en Diversiteit” genaamd - en 
streeft naar de doeltreffende tenuitvoerbrenging van het grondbeginsel van non-discriminatie en het 
aansporen tot de wijdverspreide doorvoering ervan in alle EU-beleidslijnen.  
 
Oproepen voor voorstellen en aanbestedingen onder de noemer van PROGRESS worden gepubliceerd 
op de pagina “nieuwe oproepen projectvoorstellen/oproepen algemene offerte-aanvragen” van de 
website van het Directoraat-generaal voor Tewerkstelling, Sociale Zaken en Gelijkheid van Kansen: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm. 
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Een eerste PROGRESS oproep voor het toekennen van een financiële bijdrage t.b.v. de bedrijfskosten 
voor 2007 van netwerken actief op Europees niveau op het vlak van discriminatiebestrijding, de 
promotie van gelijkheid van mannen en vrouwen en de promotie van de integratie van mindervalide 
personen in de maatschappij werd gelanceerd in november 2006. Subsidieovereenkomsten voor de 
geselecteerde netwerken werkzaam om EU-niveau zullen lopen tot december 2007.  
 
b)  Europese Vakbonden 
 
Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) ( European Trade Union Confederation (ETUC) ) 
vertegenwoordigt werknemers van verschillende industrietakken op Europees niveau. Opgericht in 
1973, omvat het EVV 81 nationale organisaties uit 36 Europese landen (waaronder alle EU-lidstaten) 
en 11 Europese industriefederaties, samen met zo'n 60 miljoen leden.  
 
Het EVV is één van de vier belangrijkste Europese sociale partnerorganisaties. Talrijke Europese 
sociale partnerprojecten ontvangen jaarlijks steun van de “social dialogue budget lines” van de 
Europese Commissie (04.03.03.01, 04.03.03.02 en 04.03.03.03). Voor meer informatie: 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/grants_en.htm. 
 
2. EU-financiering voor nationale NGOs/vakbonden  
 
Hoewel de EU onder de noemer van PROGRESS niet voorziet in de kernfinanciering van nationale 
NGOs of nationale vakbonden, kunnen organisaties toch financieringsteun voor hun projecten 
ontvangen door deel te nemen in specifieke initiatieven zoals acties t.b.v. het vergroten van het 
nationaal bewustzijn of transnationale projecten. Nationale organisaties worden daarom aangeraden 
om regelmatig de pagina “nieuwe oproepen projectvoorstellen” van de website van het Directoraat-
generaal voor Tewerkstelling, Sociale Zaken en Gelijkheid van Kansen te bezoeken en te controleren 
of bepaalde projecten van de nationale NGOs/vakbonden in aanmerking komen voor financiering 
i.o.v. de daar gepubliceerde richtlijnen:  
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm.  
 
Ook die NGOs werkzaam op EU-vlak - zoals AGE, ILGA-Europe, EDF en ENAR - zijn een goede 
bron van informatie. Het is daarom aangeraden ook de informatie op hun websites regelmatig te 
consulteren. 
 
Naast PROGRESS kan ook het Europees Sociaal Fonds (ESF) een bron voor projectfinanciering zijn 
voor nationale organisaties. Het ESF wil zich tussen 2007 en 2013 toeleggen op vier belangrijke 
actiedomeinen, waaronder het bevorderen van de sociale inclusie van minder bevoorrechte groepen 
door discriminatie te bestrijden en door toegang tot de arbeidsmarkt te vereenvoudigen. Meer 
informatie kan worden verkregen op: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html. 
 
De Europese Commissie financiert projecten van het ESF niet rechtstreeks. Lidstaten zijn 
verantwoordelijk voor het identificeren van hun prioriteiten op financieringsvlak en voor het 
selecteren van individuele projecten. Indien u meer informatie wenst, neem dan contact met de 
desbetreffende bevoegde instantie (national/regional authority). U vindt hun gegevens op: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/esf/esf_matrix_en.cfm. 
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II. FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR NGOs/VAKBONDEN DIE ZICH OP 

NATIONAAL VLAK INZETTEN VOOR ANTIDISCRIMINATIE 
 
1. Biedt de afvaardiging van de Europese Commissie in uw land specifieke financieringsteun 

voor NGOs/vakbonden die zich op nationaal niveau inzetten voor non-discriminatie? Om 
wat voor financiering gaat het? (projectsubsidie, voorzien in vergaderruimte, enz.) Hoe 
gemakkelijk verkrijgt men toegang tot dit soort steun? Aan welke voorwaarden moet men 
voldoen om deze steun te ontvangen? 

 
De afvaardiging van de Europese Commissie in België voorziet geen financieringsteun op dit gebied. 
 
2. Biedt de centrale overheid financieringsteun voor NGOs/vakbonden werkzaam op het 

vlak van antidiscriminatie? 
 
Het grootste deel van de financiële steun voor NGOs werkzaam op het vlak van antidiscriminatie komt 
van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid / Fonds d’impulsion à la politique des immigrés (FIPI), 
waarvan het managementcomité leden bevat die door de federale en regionale overheden en door het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) worden aangewezen. De 
jaarlijkse oproep voor projectvoorstellen van het Impulsfonds voorziet een selectie van NGOs van de 
nodige projectfinanciering. Informatie m.b.t. FIPI kunt u hier vinden:  
http://www.diversiteit.be/?action=onderdeel&onderdeel=60&titel=Impulsfonds&setLanguage=2&titel
=Centre+pour+l%27%C3%A9galit%C3%A9+des+chances+et+la+lutte+contre+le+racisme  
 
NGOs kunnen ook direct gaan aankloppen bij het Ministerie voor Tewerkstelling en Arbeid, Directie 
Gelijke Kansen om financiële steun voor bepaalde projecten te verkrijgen. De Minister beslist naar 
eigen oordeel of financiering dient te worden toegekend. Sterker nog, meestal is het zo, dat wanneer 
NGOs zich rechtstreeks tot een Ministerie richten, hun aanvraag wordt doorgegeven aan een lid van 
het kabinet van de desbetreffende Minister. Dit kabinetslid formuleert zijn/haar opinie m.b.t. de 
aanvraag in overeenkomst met het kabinetsbeleid en, stuurt het dossier vervolgens, na de eventuele 
consultatie van zijn/haar administratie, ter goedkeuring naar de Minister, wiens beslissing 
onherroepelijk is. De website van de administratie vindt u hier: 
 http://www.emploi.belgique.be/home.aspx  
 
Een aantal projecten van vakbonden en NGOs ontvangen van oudsher co-financiering op federaal 
overheidsniveau (Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Directie Gelijke Kansen) onder de noemer 
van het EQUAL programma van de Europese Commissie (zie www.emploi.belgique.be/ ). Onder het 
nieuw programma voor 2007-2013 zal het grootste deel van deze co-financiering echter van België's 
drie gemeenschappen en gewesten komen en zal deze door regionale agentschappen worden beheerd. 
Voor meer informatie over de acties van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in België, zie: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/be_en.htm en 
www.fse.be of www.esf-agentschap.be/  
 
Er waren twee belangrijke oproepen voor nieuwe projectvoorstellen in het kader van het Europees Jaar 
voor Gelijke Kansen voor Iedereen (2007). De eerste oproep had als naam “10 dagen voor Gelijke 
Kansen" en werd gezamenlijk gelanceerd en geïmplementeerd door de ministers bevoegd inzake 
Gelijkheid en de staatssecretarissen van de verschillende gewesten en gemeenschappen (Brussels 
Gewest, Vlaams Gewest/Vlaamse Gemeenschap, Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap en de 
Franstalige Gemeenschap). De tweede oproep, betreffende discriminatie op basis van diverse gronden, 
werd door het CGKR uitgevoerd en was gericht op het ondersteunen van projecten die discriminatie 
t.o.v. personen van buitenlandse herkomst op basis van diverse gronden bestrijden. De bedoeling is dat 
dit project ook aansluit op het 2008 Europees Jaar van de Interculturele Dialoog (zie 
www.interculturaldialogue2008.eu). 
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Ten slotte vertegenwoordigen ook de federale tewerkstellingsmaatregelen op nationaal niveau een 
belangrijke bron van financiële steun, gezien deze NGOs en vakverenigingen toegang geven tot 
“goedkopere arbeidskrachten” (zie vraag 3). Voor meer informatie, zie www.onem.be. 
 
3. Om wat voor financiering gaat het? (kernfinanciering, projectsteun, 

faciliteiten/voorzieningen) Maken dergelijke financieringsopties deel uit van specifieke 
overheidsprogramma's? (welke en van welke ministeries?) 

 
Op federaal overheidsniveau vindt de meeste financiering plaats door middel van projectfinanciering 
(FIPI) en onder de noemer van programma's van het Ministerie voor Tewerkstelling en Arbeid, 
Directie Gelijke Kansen die tot doel hebben NGOs en vakverenigingen de mogelijkheid te bieden om 
werknemers aan te nemen tegen een verlaagde kostprijs binnen een vastgelegd kader gericht op 
werkloosheidsvermindering. Dit laatstgenoemde bestaat ook op regionaal vlak, maar vakbonden 
hebben er op dat vlak geen toegang toe. Voormeer informatie, zie http://www.onem.be. 
 
Bepaalde faciliteiten kunnen door de Regie der Gebouwen (Régie des Bâtiments) aan NGOs (doch 
niet aan vakverenigingen) ter beschikking worden gesteld, hoewel dit in de praktijk slechts zelden 
voorkomt en de selectieprocedure dikwijls als willekeurig wordt bestempeld. Zie  
www.buildingsagency.be. 
 
4. Hoe gemakkelijk verkrijgt men toegang tot dit soort steun? Welke voorwaarden zijn van 

toepassing? 
 
Toegang tot financiële steun blijkt relatief moeilijk te zijn voor kleinere of nieuwe NGOs die de 
expertise in administratie en in het uitvoeren van politieke druk missen. De voornaamste klachten 
betreffen echter het gebrek aan kernfinancieringsmogelijkheden. De toegangsvoorwaarden variëren al 
naargelang de programma's: ze kunnen bijv. werk omvatten dat gemeenschapsgrenzen overschrijdt, 
leveren van bewijs van financiële stabiliteit, e.d. Met uitzondering van de programma's van het 
Ministerie voor Tewerkstelling en Arbeid, Directie Gelijke Kansen is dit soort financiering niet gericht 
tot vakverenigingen. 
 
 
5. Bestaan er financieringsmogelijkheden op federaal niveau in de federale landen? 
 
België is een federaal land waar Gemeenschappen (d.m.v. hun “Popular Education” beleid) en 
Gewesten (d.m.v. hun tewerkstellingsbeleid) de mogelijkheid hebben om financieringsteun aan te 
bieden aan NGOs werkzaam op het gebied van antidiscriminatie. Een erkenning als “Popular 
Education NGO” (zijnde, een NGO die zich inzet om het nationaal bewustzijn van de bevolking te 
vergroten m.b.t. een bepaalde kwestie) - wat geldt voor de organisatie Ligue des droits de l’Homme, 
bijvoorbeeld - is zowat de enige manier waarop een NGO toegang tot kernfinanciering kan verkrijgen. 
Noch de beleidsvorming inzake “Popular Education”, noch die inzake Tewerkstelling financiert NGOs 
op het gebied van hun antidiscriminatie-activiteiten als dusdanig, maar veeleer voor hun bijdrage in 
het vergroten van het bewustzijn van de bevolking of het verlagen van de werkloosheid. Zoals vermeld 
in vraag 2 ontwikkelden de Gewesten en Gemeenschappen zich tot de voornaamste bron voor co-
financiering binnen het EQUAL programma (2007-2013). 
 
Regionale tewerkstellingsprogramma's vertegenwoordigden ook een belangrijke bron van financiële 
steun, doch enkel voor NGOs: indien zij werden geselecteerd, betaalde het gewest een groot deel van 
het loon van het individu in kwestie. Het doel was, van oudsher, om werkloosheid te bestrijden en de 
NGOs te helpen ontwikkelen. Deze programma's bestaan nog steeds, maar - t.g.v. het gebrek aan 
beschikbare financiering - wordt het steeds moeilijker voor NGOs om dergelijke voordelen te behalen. 
De programma's worden geleid door werkloosheidsorganisaties van de 3 gewesten: Actiris voor 
Brussel (www.actiris.be ), Forem voor het Waals Gewest (www.leforem.be ) en de VDAB voor 
Vlaanderen (http://vdab.be/ ). 
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Ten slotte is het mogelijk dat bijkomende specifieke financieringsteun beschikbaar gesteld wordt, 
afhankelijk van de politieke agenda van elke gefederaliseerde eenheid. Zo biedt het Waals Gewest 
bijvoorbeeld financiële steun voor projecten “in het veld” gericht tot personen van buitenlandse 
herkomst, om integratie en gelijkheid van kansen te promoten. Voor meer informatie, zie: 
http://socialsante.mrw.wallonie.be/pages/d1400.html  
 
Vakbonden die werken aan Diversiteitsplannen in Vlaanderen of Brussel komen in aanmerking voor 
arbeidsteun. Voor meer informatie, zie: 
http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?pagename=Infolijn%2FView&c=Solution_C&p=11868044
09590&cid=1147406421486 (voor Vlaanderen) 
 
en 
http://www.pactbru.irisnet.be/site/diversite/plans/ (voor Brussel) 
 
6. Bestaat er andere overheidsfinanciering op regionaal niveau? Op gemeentelijk niveau? 
 
De Belgische provincies (10) verlenen af en toe financiële steun aan lokale NGOs (doch niet aan 
vakbonden) werkzaam op het vlak van antidiscriminatie, maar deze financiering is meestal marginaal 
en varieert van provincie tot provincie. Hetzelfde geldt voor België’s 589 gemeentebesturen, wiens 
acties op dit gebied bijna niet-bestaand zijn, met uitzondering van de grotere en meer multiculturele 
steden zoals Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik. 
 
7. Bestaan er mogelijkheden tot private financiering? (private stichtingen, privé-

ondernemingen, hoofdkantoren van vakbonden, e.d.) Om welke financieringsteun gaat 
het? Is het eenvoudig om toegang tot dit soort financiering te verkrijgen? 

 
Private financiering, stichtingen en erkende liefdadigheidsinstellingen zijn relatief slecht ontwikkeld in 
België, met enkele uitzonderingen, waaronder: 
 
• Koning Boudewijnstichting / Fondation Roi Baudouin (KBS-FRB), zie www.kbs-frb.be  
• De Stichting Fortis, zie http://www.fortis.be/FR/foundation/home/index.htm  
 
Antidiscriminatie staat, met de uitzondering van de KBS-FRB, niet hoog op hun prioriteitenagenda. 
De hoofdkantoren van vakbonden zijn, over het algemeen, geen bron voor financiële steun voor 
NGOs. 
 
 
8. Bestaan er andere bronnen van financiële steun? 
 
De Nationale Loterij en lidmaatschapscontributies (deze laatste vooral in het geval van de vakbonden) 
kunnen een belangrijke bron van financiële steun vertegenwoordigen voor NGOs en vakbonden.  
Ze kunnen ook zelf, op eigen initiatief, inkomsten genereren door activiteiten te organiseren zoals 
congressen, betaalde interventies als deskundigen, e.d. meer. 
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IV.  Cursus diversiteitsmanagement  
 
 
Design van de DM training 

 
Contact tussen de organisatoren en de international trainer gebeurden per email en per telefoon. 
De nationale en internationale trainer hadden een vergadering in Brussel de dag voor het eerste 
seminarie. 

 
Voorbereiding van het seminarie 

 
In België wordt DM gezien als een Amerikaans concept. In dochterondernemingen van Amerikaanse 
bedrijven beschouwt men DM vooral als een gender issue: Hoeveel vrouwen hebben we in het 
managementteam?.Wanneer er in België over DM gepraat wordt, gaat het meestal om gender. Een 
recentere ontwikkeling is ethniciteit: werknemers met vreemde namen (Turkse, Marokkaanse etc.) 
worden geconfronteerd met discriminatie in recruteringsprocedures. De taal is ok een issue voor 
buitenlandse werknemers. 
De activiteitsgraad ligt voor mannen 13% hoger dan voor vrouwen, en er zijn te weinig vrouwen in 
beslissende posities. De bevolkingsgroei neemt af (0,2%). De bevolking ouder dan 65 bedroeg 17% in 
2005, met een verwachting van 20,5% in 2020. Actieve bevolking tussen de leeftijd van 55 tot 65 
bedraagt slechts 32%. Dit is een groot probleem wegens het inkomen om de pensioenen te betalen: de 
discussie draait om pensioenleeftijd, immigratie en opleiding. De buitenlandse en in het buitenland 
geboren bevolking bedraagt 20%. Activiteitsgraad voor in het buitenland geboren mannen ligt 9% 
lager dan voor de autochtone bevolking, en voor buitenlandse vrouwen bedraagt het verschil 15%. 
Staatsscholen verbieden de hoofddoek. In september 2007 werd een moslimschool geopend. 

België kent een vroege immigratiegolf na WO II, vanuit het zuiden van Europa (Italië, Spanje, 
Portugal, Griekenland). De grootste buitenlandse groep is nog steeds de Italiaanse gemeenschap, maar 
die is meestal goed geïntegreerd. Et is een extreem rechte politieke partij. 
USA bedrijven hebben Diversity trainings georganiseerd, met wisselend success. De trainings moeten 
aan de lokale cultuur en verwachtingen aangepast worden. Een goede reden om het Diversity issue aan 
te pakken is de toegang tot een bredere groep geschoolde werkkrachten. Er zij vele vacatures die 
moeilijk ingevuld worden. Andere redenen zijn de mogelijkhied om een publiek van oudere 
kapitaalkrachtige niches in de markt te bereiken, en om zich als “betere werkgever” te positioneren. 
Om bedrijven te motiveren aan een DM workshop deel te nemen, moet er informatie beschikbaar zijn 
over DM, wat het betekent in het algemeen en in België. Men moet uitleggen wat DM voor hen kan 
doen, praktische voorbeelden geven voor het implementeren van DM in hun bedrijven, een kans geven 
om vragen te stellen en de issues te bespreken, tips meegeven en iemand identificeren tot wie ze zich 
kunnen richten. 

 
In voorbereiding op het seminarie heeft de trainer deelgenomen aan het Diversity seminarie in Keulen 
op 30 november 2007 als observator, en de lokale organisator ontmoet. 
 
Uitnodigingen voor het seminarie werden per email verstuurd. De verschillende Kamers van 
Koophandel en Werkgeversorganisaties werd verzocht de uitnodiging verder te verspreiden naar hun 
leden. 
 
In het Holiday Inn Airport Brussels werd een conferentiezaal gereserveerd wegens de locatie buiten 
het stadscentrum en de parkeermogelijkheden. 
De conferentiezaal beschikte over video projector, scherm, flipcharts en alle facilitieiten. 
 
De zaal werd zo opgesteld dat interactie tussen de deelnemers onderling werd gestimuleerd. 
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Uitvoering van het DM seminarie 
 
Bij aankomst ontvingen de deelnemers vier documenten: 
 
• het dagprogramma 
• de EU brochure “The Business Case for Diversity”, in het Engels voor de Nederlandstaligen, 

in het Frans voor de Franstaligen. 
• de Training Manual in Nederlands of Frans 
• de publicatie van het Centrum voor Gelijke Kansen en Strijd tegen Racisme, in Nederlands of 

Frans 
 

Ratio van deelnemers  
 
Deelnemers: 39 Nederlandstaligen: 15 Franstaligen: 24 
NGO 
Regering 
Recruteerders 
Consulenten 
Bedrijven 

5% 
12% 
12% 
30% 
41% 

18% 
5% 
9% 

32% 
36% 

 
 
Hetzelfde schema werd voor de twee dagen gevolg: 
 
1. Welkom en inleiding 
 
Op 12 februari, korte inleiding over het project, gebaseerd op Gesa Böckermann’s slides voor de 
volgende dag. 
 
Op 13 februari, gaf Gesa Böckermann de inleiding in het Frans. 
De inleiding was nuttig om het seminarie in de EU context te plaatsen, met vroegere en komende 
acties. 
 
2. Kennismaking 
 
Drie ronden om kennis te maken: 
 
1. Zeg je naam en functie 
2. Zeg je naam en een persoonlijke ervaring met Diversity 
3. Zeg je naam en je ervaring met Diversity in het bedrijf 
 
Dit was een levendige en nuttige oefening: daarna waren uitwisselingen gemakkelijk. 
 
3. Presentatie door Didier Boone of Yves Dario van het Centrum voor Gelijke Kansen en 

Racismebestrijding 
 
De presentatie was een samenvatting van een aantal ontmoetingen met organisaties in België, over de 
volegnde issues: ethnische diversiteit, leeftijd, handicap, diversiteitsplannen, partnerships. 
 
Volgens de deelnemers was de presentatie nogal abstract, maar de brochure geeft een aantal gevallen 
van good practices. 
 
4. Business Cases: 
 
Op 12 februari hadden we 2 Business Cases: Janssen Pharmaceutica en Air Products. 
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Janssen Pharmaceutica’s presentatie door Mieke Smet focusde op acties en resultaten in gender issues 
in de organisatie. 
 
Air Product’s presentatie door Pim Meyboom verklaarde hoe het DM van de organisatie steunt op 
waarden zoals respect en inclusie, en hoe ze erin slagen deze waarden te implementeren. 
Op 13 februari hadden we had 2 Business Cases: L’Oréal en HP Belux. 
 
L’Oréal’s presentatie door Sylviane Ballustre-d’Erneville gaf een overzicht van het beleid inzake 6 
diversity criteria: nationaliteit, ethnische afkomst, sociale afkomst, gender, handicap en leeftijd. 
 
HP Belux’ presentatie door Michelle Van Damme verklaarde hoe Belux (Belgium-Luxemburg) 
verkoos op 3 diversity aspecten te focusen: gender, leeftijd en cultuur. 
 
Evaluatie van de Business Cases was erg positief. 
 
5. Discussie 
 
Na de Business Cases was er een discussie per tafel, gebaseerd op de volgende vragen: 
 
1. Wat heeft ons beïndrukt? 
2. Wat denken wij ervan? 
3. Wat voor vragen hebben we? 
Elke tafel kon de presentatoren 2 vragen stellen, de antwoorden waren voor de hele zaal. 
Er waren vragen ter verduidelijking en kritische vragen. (Voorbeeld: Dit zijn allemaal ideeën voor 
grote bedrijven met veel geld en middelen. Wat kan een KMO daarmee doen?) 
 
6. Lunch van 1 tot 2. 
 
7. World Café 
 
Discussie per tafel in 3 ronden, met een vraag per ronde: 
 
1. Wat hebben wij als organisatie al gedaan? 
2. Welke topics/ problemen/ issues hebben we waarvoor DM een oplossing zou kunnen zijn? 
3. Wat zou anders/beter/meer gedaan moeten worden? 
 
Per tafel was er een gastheer of –vrouw, met richtlijnen om de discussie te faciliteren. Dit werd als een 
zwak punt ervaren: deelenemers hadden liever een “professionele” facilitator gehad, zodat de discussie 
vruchtbaarder was geweest. 
 
Op tafel waren papier en stiften, en deelnemers moesten hun ideeën opschrijven. De flipcharts werden 
aan de muur gehangen, en deelnemers konden rondgaan en kennisnemen. Nog belangrijker dan het 
lezen was voor de deelnemers het noteren, want dat hielp om de ideeën vast te leggen in hun 
geheugen. 
 
8. Take-away 
 
Deelnemers werden verzocht over 2 vragen na te denken: 
 
1. Hoe hebben het seminarie/ de resultaten me gestimuleerd? 
2. Wat ga ik uitproberen? 
 
Na bedenktijd konden de deelnemers hun antwoorden met de anderen delen. Hier werd duidelijk wat 
de deelnemers geleerd hadden en wat ze meenamen naar hun organisatie, en werden ze gestimuleerd 
om in hun organisaties acties te ondernemen.  
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Het was een erg interessante oefening, met een serie goede ideeën en voornemens. De directeur van 
een KMO verklaarde hij het punt van DM op de agenda van de volgende vergadering zou zetten, om 
er en brainstorming over to organiseren. Ook het idee van netwerk lunches had veel succes, waarbij 
“diverse” werknemers uitgenodigd werden over hun ervaring op het werk te spreken, of vergaderingen 
met collega’s, netwerking lunches met business scholen. Vele deelnemers verklaarden dat het 
seminarie ze gestimuleerd had om ofwel verder te gaan met nieuwe ernergie, of om nieuwe ideeën uit 
te proberen. De mogelijkheid om gedachten, praktijken en ervaringen uit te wisselen werd ervaren als 
een van de meerwaarden van het seminarie, tegelijk met de business cases. 

 
Lessen van het DM seminarie 
 
In het algemeen was de evalutaie van het seminarie voor de 2 dagen positief, waarbij de 
Franssprekenden meer tevreden waren dan de Nederlandstaligen. 
 
De deelnemers vonden de inhoud relevant voor hun werk en de activiteiten stimulerend. De trainer, de 
omgeving en het materiaal kregen uitstekende evaluaties. 
 
De deelnemers vonden dat de objectieven van het seminarie bereikt werden, en dat ze zouden 
gebruiken wat ze geleerd hadden. Wat het meest werd geapprecieerd waren de cases en de 
mogelijkheid tot uitwisseling. 
On het seminarie te verbeteren suggereerden de deelnemers een samenvatting van good practices en 
resoluties, en een KMO case study. 
 
De deelnemers verklaarden dat ze de skills en informatie die ze in het seminarie geleerd hadden in hun 
eigen trainings zouden gebruiken, om uitwisselingsactiviteiten van de werknemers in de praktijk om te 
zetten of om DM trainings/ programmes op te zetten. Ze wilden de ideeën integreren om de kwaliteit 
van de ontwikkeling van sociale competenties te verbeteren, en om DM bewustwording te creëren bij 
hun werknemers. Voor sommigen konden de skills gebruikt worden om klanten te overtuigen van de 
noodzaak om een wijder spectrum van kandidaten te recruteren, of om met de managementgroep te 
brainstormen. 
 
Ze vonden de eendagsformule nuttig om een overzicht te krijgen en om anderen te ontmoeten, met 
business cases. Een herhaling na 2 maanden zou interessant zijn om feedback over hun actieplannen 
uit te wisselen. Ze stelden een follow-up meeting voor om verder te netwerken en uit te wisselen, 
workshops over wat werkt en wat niet, en de deelnemers in de acties van de DG in 2008 te integreren. 
Ze willen graag geïnformeerd worden over andere acties in verband met DM. 
 
Voor de deelnemers was het goed dat de “EU zich tot het niveau van de mensen en de praktijken 
richt”., en vinden dat er meer contact moet komen tussen de EU en de organisaties. 

 
Het verloop van het training programma was goed. Het inlassen van cases was erg interessant en 
gewaardeerd. Het interessantste was de mogelijkhied om ervaringen uit te wisselen, om over good 
practices te horen, om van elkaar te leren. Ze verklaarden dat ze die informatie en de skills in hun 
eigen omgeving konden gebruiken. 
 
De deelnemers waardeerden de interesse van de EU in de organisaties, hun behoeften en hun 
praktijken. Ze apprecieerden deze communicatie naar de basis toe, informatie over wat de Commissie 
heeft gedaan, doet en wil doen. 
 
Een follow-up zou erg gewaardeerd worden, vanwege de mogelijkheid voor feedback. Het 
zou interessant zijn om opfrissingen te creëren zoals een gezamenlijk platform met 
informatie, ‘de actie van de maand’, ‘de goede praktijk’. Ook een ‘toolkit van good practices’ 
zou interessant zijn, en een evaluatietool voor de organisaties in hun respect voor diversity. 
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Bijlagen 
 
De rol van de vakbonden in het bestrijden van discriminatie 
 
Beoogd doel m.b.t. het vergaren van kennis: 

 
-  Dat de deelnemers een grondig onderzoek hebben ingesteld naar de rol die de vakbonden 

kunnen en zouden moeten spelen in de bestrijding van discriminatie. 
 
1.  Wat is een vakbond? 
 
Een vakbond is een georganiseerde vereniging van werknemers, met als doel de behartiging en 
bevordering van de belangen en rechten van werknemers en hun vertegenwoordiging op verscheidene 
vlakken (werkplaats, sector, nationaal). Oorspronkelijk verenigden vakbonden werknemers op basis 
van specifieke “vakken” en beroepen (zoals kappers, onderwijzer(es)s(en), bouwvakkers), maar meer 
gebruikelijk is nu dat vakbonden een ruimer toepassingsgebied kennen (zoals: werknemers in 
commerciële diensten of “de publieke sector”). Vakbonden kunnen worden opgezet op 
ondernemingsniveau (wat in veel landen het geval is) of per sector (onderwijs, transport, enz.). 
Vakbonden kunnen worden opgericht als federaties en kunnen ook deel uitmaken van Europese of 
internationale netwerken.  
 
In verschillende landen is het zelfs zo dat vakbonden historisch verbonden zijn aan politieke 
groeperingen, ideologieën of denominaties (socialistisch, communistisch, liberaal, christelijk) en dat 
sommige nauw verbonden zijn aan een politieke partij. 
 
Een belangrijk aspect dat zij echter allen met elkaar delen is dat zij democratische en onafhankelijke 
organisaties zijn. Democratisch, omdat het gaat om representatieve organisaties, die werken op basis 
van lidmaatschap, waarbij elk lid stemrecht heeft en deel uitmaakt van het beslissingsproces. 
Onafhankelijk, omdat zij onafhankelijk moeten zijn van werkgevers en openbare instanties om hun rol 
als vertegenwoordigers van de werknemers naar behoren te kunnen vervullen, waarbij 
onderhandelingen, het sluiten van compromissen en conflicten (zoals stakingen) aan de orde van de 
dag zijn.  
 
Vakbonden worden normaal gezien gefinancierd d.m.v. lidmaatschapscontributies. 
 
2.  Welke rol speelt een vakbond in het bestrijden van discriminatie?  
 
Teneinde te bepalen welke rol vakbonden kunnen spelen in het bestrijden van discriminatie, zouden zij 
ten volle gebruik moeten maken van de bijzondere rol die hen wordt toegekend op basis van Artikels 7 
en 11 van Richtlijn 2000/43/EC van de Raad en Artikels 9 en 13 van Richtlijn 2000/78/EC van de 
Raad.  
 
Vakbonden zijn ongetwijfeld belangrijk in het ontwikkelen van vreedzame, democratische, goed 
beheerde, gezonde en succesvolle werkplaatsen die zich inlaten met en inzetten voor gelijke kansen en 
die, via de werkplaats, ook bijdragen tot de verwezenlijking van diezelfde doelstellingen in de 
maatschappij in zijn geheel.  
 
Vakbonden als werkinstrumenten van sociale dialoog kunnen discriminatie op de volgende 
manieren bestrijden: 
 
• Onderhandelen met werkgevers om ervoor te zorgen dat discriminatie in de werkplaats 

wordt geëlimineerd en dat gelijkheid van kansen wordt gestimuleerd. 
• Voorzien in een middel voor het uitdrukken en aanpakken van de behoeften van die 

werknemers waartegen in de werkplaats wordt gediscrimineerd. 
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• Bijstaan van slachtoffers van discriminatie door een regeling met de werkgever te 
bewerkstelligen (alternatieve oplossingen voor geschillen). 

• Steunen van slachtoffers van discriminatie in hun zoektocht naar toegang tot gerechtigheid. 
• Aansporen tot gelijkheid en diversiteit in de werkplaats en in de sector. 
• Opstellen van mechanismes om het beslissingsproces van werkgevers en de Overheid te 

beïnvloeden. 
• Het wijdverspreid implementeren van non-discriminatie en gelijkheid van kansen in 

beleidsvorming en in de praktijk. 
• Aanklagen van werkgevers, organisaties en instanties om discriminatie te bestrijden.  
• Controleren, documenteren en aan de kaak stellen van discriminatiepraktijken. 
• Verzekeren dat gelijkheid hoog op de politieke agenda staat en campagnes en acties 

promoten om discriminatie te bestrijden en tot gelijkheid aan te sporen. 
 
Een vakbond kan 
 
• Samenwerken met andere vakbonden of vakverenigingen om een gemeenschappelijk doel te 

verwezenlijken. 
• Samenwerken met NGOs om een gemeenschappelijk doel te verwezenlijken. 
• Samenwerken met nationale instanties werkzaam op het vlak van Gelijkheid, bijv. door 

netwerken van Gelijkheidsvertegenwoordigers op te zetten of door training en opleiding te 
organiseren voor de vertegenwoordigers van de werknemers.  

• Groepen machtigen om aan campagnes deel te nemen, om hun eigen advocaten te zijn en 
hun eigen rechten op te nemen en te doen naleven. 

• Indien toepasselijk, samenwerken met Overheden/werkgevers om gemeenschappelijke 
doelstellingen en streefdoelen te bereiken. 

• Indien toepasselijk, Overheden/werkgevers aan de kaak stellen wanneer zij een beleid promoten 
dat in tegenstelling staat tot de doelstellingen van de vakbond. 

• Waar aangewezen, op efficiënte en doeltreffende wijze diensten leveren aan diens leden 
wanneer deze diensten aansporen tot gelijkheid van kansen binnen het kader van het 
Overheidsbeleid, alsook strategieën van vakbonden en strategieën waarover is onderhandeld 
door Vakbonden en de Overheid doorvoeren en promoten. 

• Waar aangewezen, op efficiënte en doeltreffende wijze diensten leveren aan diens leden 
wanneer deze diensten aansporen tot gelijkheid van kansen buiten het kader van het 
Overheidsbeleid, alsook doelstellingen en strategieën van vakbonden doorvoeren en promoten, 
zelfs wanneer deze indruisen tegen het beleid van de Overheid. 

• De coördinatie van diens eigen diensten verzekeren en de Overheid/werkgevers betrekken in 
discussies betreffende de coördinatie van diensten die plaatsvinden tussen de Overheid en 
vakbonden, wanneer deze diensten betrekking hebben tot gelijkheid van kansen. 

• Op het gebied van bepaalde problemen of sociale vraagstukken behoorlijk advies - dat op 
professionele wijze werd geverifieerd - verlenen aan de Overheid/werkgevers. 

• Oproepen tot en campagne voeren voor veranderingen wanneer de vraag ernaar optreedt. 
• Een waardevolle bijdrage leveren tot de wetgevende en beleidsvormende processen, door 

behoorlijk opgestelde en onderzochte adviezen en overzichten te overhandigen aan de Overheid, 
werkgevers en andere invloedrijke personen. 

• Als waakzame bewaker of “wachthond” optreden, door aan te duiden waar 
Overheden/werkgevers effectief discrimineren, waar zij falen in hun verplichtingen om 
discriminatie te bestrijden of waar zij hun gedrag dienen te verbeteren en door de nodige 
“checks & balances” uit te voeren die eigen zijn aan een democratische maatschappij, om het 
evenwicht der machten te bewaren. In deze rol moeten vakbonden de Overheid en de 
zakenwereld aanpakken d.m.v. voorspraak, lobbyen en, waar nodig, het onderhandelen over 
functies. 
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• Door middel van op gepaste wijze geselecteerde mechanismes, bepaalde acties, verzuimen, 

administratieve praktijken of beleidsvormingen aanklagen die tegenstrijdig zijn met de 
doelstellingen van de vakbonden en werknemers. 

• Ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van - en dat voordeel wordt getrokken uit - alle nieuwe 
ontwikkelingen inzake discriminatiebestrijding, bijv. nieuwe wetgeving (nationaal, Europees en 
internationaal), nieuwe beleidsvorming (nationaal, Europees en internationaal), nieuwe 
financieringsbronnen en gerechtelijke beslissingen van historisch belang (op nationaal, 
Europees en internationaal vlak). 

• Zich oprecht, transparant en aansprakelijk opstellen ten opzichte van diens leden en de 
bevolking. 

• De kracht van vakbondsdeelname in sociale dialogen vergroten door netwerken en coalities te 
vormen en door originele initiatieven en oplossingen te promoten. Dit kan helpen om 
vooroordelen in de maatschappij te verminderen, wat gelijkheid stimuleert. 

• Openlijk en met gemeenschapszin samenwerken met andere vakbonden en NGOs die in 
aanverwante domeinen werkzaam zijn, alsook conflicten en geschillen tussen vakbonden en 
NGOs helpen vermijden. 

• Druk uitoefenen op een (lid)staat om internationale werkmiddelen te ratificeren die toelaten om 
bepaalde overheidspraktijken op gebied van gelijkheid van kansen in de internationale kijker te 
zetten. 

• Essentiële en betrouwbare informatie doorgeven aan nationale en internationale instanties, 
waarop deze zich kunnen baseren wanneer zij de staat van dienst van een bepaald land inzake 
discriminatie onderzoeken. 

 
Ter samenvatting zou men de rol van vakbonden kunnen omschrijven als: het controleren, verifiëren 
en aanklagen van de acties van werkgevers, Overheden en andere instanties, om discriminatie te 
bestrijden en werknemers en groepen van werknemers bij te staan in het opkomen voor hun rechten.  
 

3.  Welke acties kan een vakbond ondernemen om discriminatie te bestrijden? 
 
Het onderstaande is een suggestielijst van acties en diensten die een vakbond kan uitvoeren of 
aanbieden in de strijd tegen discriminatie op alle mogelijke gronden: 
 
• Onderhandelen. 
• Het vergroten van het bewustzijn van de bevolking. 
• Controleren/Beïnvloeden van de ontwikkeling van beleidsvorming & wetgeving. 
• Verlenen van steun aan individuele slachtoffers van discriminatie en aan personen als deel van 

een collectieve klacht. 
• Procederen. 
• Alternatieve Oplossingen zoeken voor Geschillen, incl. bemiddeling. 
• Actiecampagnes opzetten en uitvoeren. 
• Wijzigingen in de praktijk bepleiten (in tegenstelling tot die in beleidsvorming of wetgeving). 
 

o Het opzetten van focusgroepen voor een specifieke grond van discriminatie (fysiek 
gebrek, ras/etniciteit, enz.) promoten om werknemers een plaats te bieden waar zij hun 
ervaringen kunnen delen en kunnen praten over welke beleidsnormen in hun werkplaats 
en vakbond ontwikkeld zouden moeten worden en over hoe hun krachten te bundelen om 
hun belangen op de algemene vakbondsagenda te plaatsen. 

o Het aanpassen van de wervingscampagnes aan een steeds meer uiteenlopende 
beroepsbevolking en de diversiteit van de vakbondsbeweging duidelijker maken in interne 
en externe publiciteit. 

o Het promoveren van vrouwelijke leden en leden van minderheidsgroepen naar 
leidinggevende en besluitvormende functies. 
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4.  Wat heeft een vakbond nodig om haar rol uit te kunnen voeren? 
 
• Human Resources. 
• Bekwaamheid. 
• Kennis. 
• Expertise. 
• Oprechtheid. 
• Transparantie.  
• Aansprakelijkheid t.o.v. de leden. 
• Een non-discriminatieve houding binnen diens eigen organisatie. 
• Een gepaste nationale wetgeving die van kracht is op diens oprichting en functioneren. 
• Financiële steun. Hoewel de kernfuncties en -activiteiten van de vakbond worden gefinancierd 

d.m.v. de contributies van de leden, maken vele vakbonden gebruik van projectsubsidies 
aangeboden door overheden en privéfondsen t.b.v. een bepaald doel. Vooral op het vlak van 
non-discriminatie bestaan er verscheidene mogelijkheden voor financiering.  
 

5. Waarom zijn vakbonden beter geplaatst dan andere organisaties om zich in te zetten voor 
discriminatiebestrijding op tewerkstellingsgebied?  

 
• Omdat vakbonden actief werkzaam zijn in de werkplaats, zijn zij dikwijls beter geplaatst om 

bepaalde ontwikkelingspatronen inzake discriminatie op het werk te ontdekken en om actie te 
ondernemen in het bestrijden van dergelijke ongunstige situaties. 

• Vakbonden kunnen werknemers collectief vertegenwoordigen, bijv. in arbeidsraden en 
collectieve onderhandelingen, wat dikwijls de meest doeltreffende werkwijze is voor het 
doordrukken van veranderingen en het elimineren van discriminatie in de werkplaats.  

• Vakbonden spelen een cruciale rol in de betrekkingen met werknemers en werkgevers op 
lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.  

 
6.  Met welke obstakels hebben vakbonden te maken en hoe kunnen zij deze overwinnen? 
 
• Gebrek aan aanzien/status om deel te kunnen nemen aan relevante politieke debatten. 

Vakbonden moeten zich ervan verzekeren dat zij een individu of organisatie in de arm nemen 
die over het nodige aanzien beschikt.  

• Gebrek aan aanzien/status om zowel individuele als collectieve klachten te behandelen. 
Vakbonden kunnen steun of bijstand verlenen aan diegenen die over het nodige aanzien 
beschikken of die de regels wensen te hervormen.  

• Vermeende banden tussen een vakbond en de Overheid of een politieke partij of andere 
groepering kunnen diens reputatie als onpartijdig bepleiter van gelijkheidskwesties schaden. 
Een vakbond moet ervoor zorgen dat geen van de ondernomen acties in strijd zijn met de 
fundamentele rechten van de leden inzake gelijkheid en dat de banden die met politieke partijen 
of andere organisaties worden onderhouden ook niet in strijd zijn met de rechten van de leden.  

• Passiviteit van bepaalde leden/werknemers of zelfs van de vakbondsleiding inzake te 
ondernemen acties op het vlak van discriminatie. 

• Conflictsituaties waarbij de belangen van de meerderheid van de leden en de rechten van 
minderheden tegenover elkaar staan. 

• Eigen vooroordelen. 
• Gebrek aan doeltreffende “samenwerking” tussen Overheid/werkgevers en vakbonden. Gebrek 

aan doeltreffende samenwerking met NGOs. 
• Gebrek aan lidmaatschap binnen de groepen werknemers waartegen wordt gediscrimineerd en, 

daardoor, een gebrek aan interesse bij de leden en de vakbondsleiding om deze kwesties aan te 
pakken. Het gaat hier in feite om een vicieuze cirkel, want een vakbond die geen interesse toont 
in het behartigen van de belangen van, bijvoorbeeld, vrouwen of migranten, zal het niet 
gemakkelijk vinden om binnen die werknemersgroepen leden voor de vakbond te werven.  
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• Het onvermogen om bepaalde delen van het personeel of het hoger management te bereiken 
t.g.v. ondoeltreffende structuren, een zwakke organisatie, van buitenaf opgelegde prioriteiten, 
culturele barrières of taalbarrières. Vakbonden zouden ervoor moeten zorgen dat hun eigen 
organisaties over een zo verscheiden mogelijk personeelsbestand beschikken, met personeel dat 
is opgeleid inzake Gelijke Kansen en dat zich bewust is van alle relevante sociale en politieke 
factoren, met inbegrip van de geschiedenis aangaande de uitsluiting en discriminatie van 
bepaalde groepen binnen de maatschappij en dat, waar nodig geacht, over de nodige talenkennis 
beschikt.  

 
 
 
  
 
 


