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I N L E I D I N G

door Jozef De Witte en Edouard Delruelle, 

directeur en adjunct-directeur van het Centrum voor 

gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
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Dit activiteitenverslag is een van de vier 

verslagen van het Centrum voor gelijkheid 

van kansen en voor racismebestrijding over 

het werkingsjaar 2007.

Dit jaar hebben wij immers beslist om te innoveren, 

om zo meer volledige informatie te kunnen geven over 

de thema’s en de opdachten die de wetgever ons heeft 

toevertrouwd. Er werden reeds drie themaverslagen 

gepubliceerd:

› ‘Discriminatie en diversiteit’

› ‘Migraties’

› ‘Mensenhandel’.

Dit activiteitenverslag vervolledigt het geheel. Het 

beperkt zich tot de informatie over de werking van 

het Centrum (organigram, begroting, beheer van de 

meldingen, sensibiliseringsacties, publicaties, enz.) 

en de manier waarop het Centrum concreet zijn 

opdrachten vervult.

De drie themaverslagen zijn van een andere aard. 

Die hebben het natuurlijk over de activiteiten van het 

Centrum, maar willen in de eerste plaats een beeld 

schetsen van de globale toestand in België voor elk van 

de voorgestelde domeinen: discriminatiebestrijding en 

het bevorderen van diversiteit; het verdedigen van de 

grondrechten van vreemdelingen en de analyse van 

migratiestromen; de strijd tegen mensenhandel en 

-smokkel.

Bij deze manier van publiceren is onze bedoeling 

tweeledig:

› ten eerste het heroriënteren van de verslagen, 

zodat die een betere weerspiegeling worden van 

de problemen en de uitdagingen die zich stellen in 

onze Belgische samenleving op het vlak van gelijke 

kansen, migraties en mensenhandel. In een dergelijke 

optiek was het beter om de activiteiten van het 

Centrum in een ad hoc verslag te beschrijven;

› ten tweede wilden wij een onderscheid maken tussen 

onze twee grote interventiedomeinen: discriminatie en 

migratie. Die twee overlappen elkaar natuurlijk wel. 

In de eerste plaats kan racisme beschouwd worden 

als een ‘negatief fenomeen’. Racisme is immers een 

vorm van discriminatie die rechtstreeks te maken 

heeft met de manier waarop migranten gezien en 

behandeld worden. 

Integratie en diversiteit geven de migranten dan weer 

de kans om te slagen in hun sociale, professionele 

en culturele integratie in ons land, wat een ‘positief’ 

fenomeen is (of zou moeten zijn...). Het gaat dus niet 

op om die twee domeinen kunstmatig van elkaar te 

scheiden. 

De aard van de problemen en het juridische arsenaal 

waarmee ze kunnen worden aangepakt, zijn echter 

zeer verschillend. Geconfronteerd met het fenomeen 

van discriminaties (raciale en ‘niet-raciale’: leeftijd, 

seksuele geaardheid, handicap, religieuze, levensbe-

schouwelijke of politieke overtuigingen, enz.) heeft 

het Centrum een dialoog opgestart die voornamelijk 

gericht is op het maatschappelijk middenveld, waar 

de mentaliteit en de handelswijzen veranderd moeten 

worden met behulp van de antidiscriminatie- en 

de antiracismewetgeving. Voor wat daarentegen 

de grondrechten van vreemdelingen betreft, werd 

de dialoog vooral aangegaan met de Staat, in de 

uitoefening van zijn soevereiniteit (toegang tot 

het grondgebied en nationaliteit) en op basis van 

een totaal andere wetgeving, die zoals wij weten 

uiterst complex is. Maar ook migratie maakt het 

voorwerp uit van stereotypes die het Centrum wil 

afbouwen om te komen tot een eerlijke analyse die 

tegelijk menselijk en realistisch is. Mensenhandel, 

dat natuurlijk wel verband houdt met de realiteit van  

migratie, vertoont ook heel wat specifieke aspecten 

(een eigen juridisch arsenaal, een eigen netwerk voor 

opvang en hulp aan de slachtoffers, enz.)

Om die twee redenen hebben wij dus geopteerd voor 

afzonderlijke themaverslagen. Waarover gaat dit 

verslag dat gebaseerd is op de organisatorische en 

iterne aspecten van het Centrum? Wat zijn de belang-

rijkste punten voor elk van deze domeinen?

Inzake discriminaties dient natuurlijk de indrukwek-

kende toename van de meldingen aangestipt te worden 

(+77%!); dat betekent zowat 3.000 dossiers, terwijl de 

nieuwe versie van de federale antidiscriminatiewetge-
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ving slechts dateert van 10 mei 2007. We kunnen er 

redelijkerwijze van uitgaan dat deze toename zich in 

de komende jaren zal voortzetten en daar bereidt het 

Centrum zich op voor.

De volgende uitdaging zal erin bestaan te werken aan 

de decreten en ordonnanties die de Gemeenschappen 

en de Gewesten aan het opstellen zijn. Daarom hoopt 

het Centrum ten stelligste op een ‘samenwerkingsak-

koord’ tussen de federale Staat en de deelstaten – een 

akkoord dat beoogt het Centrum om te vormen van 

een federale entiteit tot een ‘interfederale’ structuur, 

die gemachtigd is in rechte op te treden op basis van 

decreten en ordonnanties, en meer in het algemeen 

om met de deelstaten samen te werken inzake gelijke 

kansen en diversiteit.

Op het gebied van migraties profileert het Centrum 

zich steeds meer als een referentiecentrum (zowel op 

het juridische en statistische vlak als wat betreft de 

‘politieke’ aanbevelingen) ten dienste van de overheid 

en de maatschappij in het algemeen. Het Centrum zal 

meewerken in het kader van het nationaal contactpunt 

Migratie dat binnenkort zal worden opgericht. De 

dienst Mensenhandel die dit jaar zijn werkzaamheden 

gereorganiseerd heeft, verzekert de facto deze functie 

van nationaal contactpunt voor wat mensenhandel 

betreft.

Ook de internationale dimensie van de activiteiten van 

het Centrum dient te worden benadrukt.

Als we de zaken nu transversaal en niet langer 

thematisch bekijken, kunnen we stellen dat het 

Centrum drie ‘taken’ uitoefent: 

› het behandelt individuele meldingen, klachten over 

discriminatie; problemen rond de rechten van vreem-

delingen;

› het informeert, vormt en sensibiliseert rond de 

materie waarvoor het bevoegd is;

› het formuleert adviezen en aanbevelingen voor de 

actoren uit de Belgische samenleving en meer in het 

bijzonder voor de overheidsinstanties.

Met andere woorden, het Centrum wil zich ten dienste 

stellen van de burgers, de maatschappelijke actoren en 

de overheden. In elk van die domeinen is het Centrum 

in 2007 en begin 2008 overgegaan tot aanzienlijke 

reorganisaties:
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› de lancering van een dienst Eerste Lijn voor een 

betere behandeling van de individuele meldingen;

› de fusie van de diensten Communicatie en 

Documentatie, om het informatie- en communicatie-

werk van het Centrum homogener te laten verlopen 

en te versterken;

› het oprichten van een cel Aanbevelingen en Adviezen 

die in september 2008 van start gaat.

Er blijven echter nog enkele punten op de agenda:

› het ‘samenwerkingsakkoord’ dat van het Centrum 

een interfederale structuur wil maken, is een strate-

gische prioriteit. Wij doen dus een duidelijke oproep 

aan de politieke verantwoordelijken van federale en 

gefederaliseerde entiteiten om zo snel mogelijk een 

dergelijk akkoord af te sluiten;

› op budgettair vlak kan het Centrum bogen op 

gezonde financiën, goedgekeurd door een revisor. 

De schenking van de Nationale Loterij, die (bijna) 

de enige bron van inkomsten vormt, is structureel 

onvoldoende. De reserves die aan het Centrum 

werden toegekend om het verschil aan te vullen, 

zullen uiterlijk dit jaar zijn uitgeput. Ook op dat 

punt moeten de overheden hun verantwoordelijk-

heid opnemen, zodat het Centrum de opdrachten 

kan vervullen die door de wetgever aan het Centrum 

werden toevertrouwd.

› het statuut van het ‘Steunpunt Armoedebestrijding’ 

moet nog opgehelderd worden, want de huidige 

situatie (tegelijk ‘in’ het Centrum op administratief 

vlak, en ‘buiten’, want beheerd door een specifiek 

bestuurscomité en dito begeleidingscommissie) is 

niet gemakkelijk, niet voor de medewerkers van de 

dienst, noch voor het Centrum. Bovendien laat deze 

situatie niet toe om zich voluit te profileren in de 

armoedebestrijding. 

› de rol van het Centrum in het ‘Impulsfonds voor het 

Migrantenbeleid’ waarvoor het Centrum het secreta-

riaat beheert, zal ook verduidelijkt moeten worden.

In 2008 krijgt het Centrum een vernieuwde Raad van 

Bestuur. Het kan dus meteen aan de slag rond al die 

uitdagingen, om de dynamiek te bewijzen van een 

instituut waar de medewerkers fier zijn te werken en 

overtuigd dat ze samen goed werk leveren ten dienste 
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D E E L  1 S T R U C T U U R  

E N  W E R K I N G



1 . A .  O r g a n i g r a m  v a n  h e t  C e n t r u m

Het organigram van het Centrum kende 

geen bijzondere wijzigingen in 2007.

Tijdens het jaar 2007 heeft het Centrum voor 

gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 

(het Centrum) besloten om zijn organisatie te 

wijzigen in 2008. 

Deze verandering heeft betrekking op:

› het oprichten van een dienst Eerste Lijn om het 

onthaal optimaal te laten verlopen,

› de integratie van de dienst Documentatie in de dienst 

Communicatie.

Het huidige organigram ziet er als volgt uit:

Raad van Bestuur

Directie

Directiesecretariaat

Juridisch adviseur

Communicatie

Personeelsdienst

Beheerscomité en

Begeleidingscommissie 

Intern beheer
Racisme en

integratie

Niet-raciale 
discriminatie + 

vorming
Migraties Armoede

Eerste lijn

Logistiek Racisme Niet-raciale

discriminatie

Migratiestromen

Grondrechten

Mensenhandel

VormingIntegratieInformatica

Boekhouding
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1 . B .  Vo o r s t e l l i n g  v a n  d e  d e p a r t e m e n t e n  e n  h u n  d i e n s t e n

In juni 2007 werd Edouard Delruelle aangesteld 

als adjunct-directeur van het Centrum. Hij volgt 

Eliane Deproost op, die sinds juni 2002 deze functie 

uitoefende. De directie coördineert het geheel van acti-

viteiten van het Centrum en vervult haar opdrachten 

met de steun van haar directiestaf (samengesteld 

uit medewerkers van de vijf departementen van het 

Centrum), het strategische team (samengesteld uit 

medewerkers van het directieteam, diensthoofden en 

meerdere medewerkers), de juridisch adviseur en de 

Raad van Bestuur van het Centrum.

Departement Directie

Dit departement omvat, naast de directeurs, een direc-

tiesecretariaat, een juridisch adviseur, een personeels-

dienst en een dienst Communicatie.

› Het directiesecretariaat bestaat uit twee secretares-

sen en staat in voor de administratieve ondersteuning 

van de directie.

› De personeelsdienst beheert het personeel van het 

Centrum (loonadministratie, arbeidsovereenkomsten, 

organisatie van de aanwervingen, enz.). Drie mede-

werksters beheren deze dienst.

› De dienst Communicatie beheert de planning, de 

organisatie en de opvolging van de communicatie 

van het Centrum (persmededelingen, persconfe-

renties, coördinatie van de jaarverslagen, enz.). De 

opvolging van de website van het Centrum valt ook 

onder de verantwoordelijkheid van deze dienst.

› De juridisch adviseur houdt toezicht op de burgerlijke 

partijstelling van het Centrum in bepaalde gerechte-

lijke dossiers. Zij volgt ook de ontwikkelingen in de 

wetgeving betreffende het Centrum.

Door de fusie van de diensten Documentatie en 

Communicatie in 2008, kreeg deze nieuwe dienst 

bijkomende bevoegdheden zoals het samenstellen van 

persoverzichten, de coördinatie van de vertalingen, het 

beheer van de adressenbestanden, enz. Deze nieuwe 

dienst bestaat uit vijf personen.

Departement Racisme & Integratie

Dit departement groepeert twee diensten:

› De dienst Racisme (dertien personen) bestaat voor 

de helft uit juristen en voor de andere helft uit 

mensen met diverse competenties en/of opleidingen 

(in communicatie, sociaal werk, economische 

wetenschappen). De dienst ‘racisme’ behandelt de 

meldingen en de klachten over discriminatie, rassen-

geweld en georganiseerd racisme.

› De dienst Integratie (elf personen) bestaat voorna-

melijk uit mensen met competenties in de humane 

wetenschappen (sociologie, politieke en sociale 

wetenschappen...). Deze dienst werkt rond de discri-

minatie- en segregatieprocessen, biedt begeleiding, 

advies en volgt de dossiers op aangaande het diversi-

teitsbeleid.

De medewerkers van het departement Racisme & 

Integratie werken transversaal met de andere diensten 

van het Centrum, in formele en themawerkgroepen 

(tewerkstelling, huisvesting, onderwijs, islamofobie, 

jongeren...) om de expertise te delen en te zorgen voor 

de nodige dynamiek tussen de drie ‘taken’ van het 

Centrum: individuele meldingen, informatie, sensibili-

sering, vorming, advies en aanbevelingen.

In 2007, hebben de departementen Racisme & 

Integratie en Niet-raciale discriminatie zich onder 

meer samen ingezet voor de seminaries Business & 

Society Belgium (2006-2007) en in diverse initiatie-

ven rond het Europese jaar van gelijke kansen voor 

iedereen (zie p. 23).

Departement Niet-raciale discriminatie & Vorming

Het departement groepeert de dienst Niet-raciale 

discriminatie en de dienst Vorming. Tot in februari 

2008 maakte de dienst Documentatie ook deel uit van 

dit departement. Sindsdien is de dienst gefuseerd met 

de dienst Communicatie.

De dienst Niet-raciale discriminatie bestaat uit een 

twaalftal medewerkers: juristen of mensen met compe-

tenties in de humane wetenschappen (psychologie, 

politieke wetenschappen of sociologie). Ze behandelen 
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meldingen gebaseerd op beschermde, niet-raciale 

criteria (handicap, gezondheidstoestand, seksuele 

geaardheid, leeftijd, enz.). Ze voeren ook sensibilise-

ringsacties rond de antidiscriminatiewetgeving en het 

diversiteitsbeleid.

Ook de dienst Vorming bestaat uit een twaalftal 

medewerkers, gediplomeerden in de pedagogische 

wetenschappen of de communicatie. Ze staan in 

voor de sensibilisering en vorming rond de thema’s 

waarvoor het Centrum bevoegd is: antiracisme, anti-

discriminatie, diversiteit, enz.

↘
 Meer informatie over de activiteiten van deze 

twee departementen in 2007, vindt u in het verslag:

‘Discriminatie / Diversiteit 2007’ (gepubliceerd in 

juni 2008)

Departement Migraties

Het Centrum heeft als opdracht de overheidsinstan-

ties in te lichten over de migratiestromen m.b.t. de 

aankomst en de aanwezigheid van vreemdelingen, maar 

ook te waken over het respect voor hun fundamentele 

rechten. 

Het departement Migraties staat ook in voor de 

coördinatie van de strijd tegen de mensenhandel. Hier 

willen wij even benadrukken dat het Centrum sinds 

1995 bevoegd is voor het bevorderen, het coördineren 

en het verzekeren van de opvolging van het Belgische 

beleid inzake mensenhandel. In 2004 werd deze 

opdracht uitgebreid tot mensensmokkel.

Dit departement bestaat uit een tiental medewerkers, 

gediplomeerden in de rechten of in maatschappelijk 

werk.

↘
 Meer informatie over de activiteiten van dit 

departement in 2007, vindt u in de verslagen:

‘Migratie 2007’ en ’Mensenhandel en smokkel 

2007’ (gepubliceerd in april en mei 2008)

Voorbereiding van de oprichting van een nieuwe 

dienst: de dienst Eerste Lijn

In 2007 besliste het Centrum om de ontvangst en 

het beheer van meldingen en individuele verzoeken te 

reorganiseren door het oprichten van een ‘eerste lijn’. 

Doelstelling: deze dienst zou het eerste contactpunt 

moeten worden voor iedereen die zich tot het Centrum 

wendt met een melding, een vraag tot advies of een 

verzoek van een discriminatie, ongeacht de reden: 

raciaal, niet-raciaal of betreffende de grondrechten van 

de vreemdelingen.

De dienst zag het daglicht in juni 2008 en is samenge-

steld uit zes personen voornamelijk uit medewerkers 

met ervaring in de diverse diensten van het Centrum.

Concreet staat deze dienst in voor een eerste analyse 

van de meldingen die bij het Centrum binnenkomen, 

het verkrijgen van aanvullende informatie, het beant-

woorden van eenvoudige vragen en het doorverwijzen 

van verzoekers naar andere diensten of instellingen, 

wanneer het Centrum niet bevoegd is. De dossiers die 

meer opvolging vergen (vb.: een juridisch advies, een 

voorstel tot verzoening of bemiddeling, een rechtszaak, 

enz.) worden door de dienst Eerste Lijn doorgegeven 

aan de diensten Racisme, Niet-raciale discriminatie of 

Migraties.

Departement Intern beheer

Het departement Intern beheer bestaat uit de diensten 

Logistiek, Informatica en Financiën. 

De dienst Logistiek is samengesteld uit een tiental 

medewerkers, die instaan voor het onderhoud van de 

lokalen, het meubilair en het materiaal, het onthaal en 

de logistieke ondersteuning van de andere diensten van 

het Centrum. 

Een medewerker staat in voor de goede werking 

van de informaticasystemen en de ICT-infrastruc-

tuur (Information and Communication Technology), 

terwijl een boekhoudster de financiële administratie 

verzorgt van het Centrum, het Impulsfonds voor het 

Migrantenbeleid en het Steunpunt tot bestrijding van 
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armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. 

Het departement is eveneens verantwoordelijk voor 

het administratieve beheer van projecten, contracten, 

verzekeringen en de financiële controle en rapporte-

ring, intern en extern.

Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en uitsluiting

Deze dienst neemt binnen het Centrum een bijzonder 

plaats in, gezien de oprichting resulteert uit een andere 

wettelijke basis, namelijk een samenwerkingsakkoord 

tussen de federale staat, de gewesten en de gemeen-

schappen.

De dienst, die zich tot doel stelt van armoedebestrij-

ding een beleidsprioriteit te maken, organiseert overleg 

tussen enerzijds de verenigingen waarin slachtof-

fers van armoede zich terugvinden en anderzijds de 

OCMW’s, maatschappelijke gesprekspartners, professi-

onelen uit diverse sectoren, administraties, enz. Vanuit 

dit werk stelt de dienst analyses en aanbevelingen op, 

die bestemd zijn voor de beleidsverantwoordelijken van 

ons land. Het team bestaat uit twaalf personen.

↘
 Meer informatie over de activiteiten van deze 

dienst, vindt u in:

‘Strijd tegen armoede - Evoluties en perspectieven 

– Een bijdrage aan politiek debat en politieke 

actie. Verslag 2007’ (december 2007)

en op: www.armoedebestrijding.be
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1 . C .  B a l a n s  e n  r e s u l t a t e n r e k e n i n g  v a n  h e t  C e n t r u m

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste 

cijfers uit de balans op 31 december 2007 en uit de 

resultatenrekening van 2007. 

Deze cijfers werden op 11 maart 2008 goedgekeurd 

door de Raad van Bestuur van het Centrum en gecon-

troleerd door de Commissaris-Bedrijfsrevisor. Dit 

overzicht geeft alléén de cijfers van het Centrum zelf, 

en niet de cijfers van het Federaal Impulsfonds voor 

het Migrantenbeleid (FIM) en van het Steunpunt tot 

bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en 

uitsluiting: deze worden namelijk apart beheerd en 

vallen onder de verantwoordelijkheid van hun beheers-

comité.

Balans op 31/12/2007 (x 1.000 €)

Activa 9.178 Passiva 9.178

Vaste activa 383

Materiële activa 249 Kapitaal 55

Financiële activa 134 Gecumuleerd resultaat 4.533

Vlottende activa 8.795 Schulden 4.590

Handelsvorderingen 3.367 Leveranciers 357

Geldbeleggingen 4.750 Sociale schulden 219

Liquide middelen 671 Andere schulden 4.014

Overlopende activa 7

Resultatenrekening 2007 (x 1.000 €)

Opbrengsten 6.035 Kosten 6.354

Nationale Loterij 4.350 Projectkosten 585

Projectopbrengsten 1.130 Werkingskosten 1.147

Diverse opbrengsten 391 Personeelskosten 4.457

Financiële opbrengsten 164 Afschrijvingen 160

Minwaarde op activa 5

Resultaat boekjaar 2007 -319
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D E E L  2 D E  D R I E  ‘ B E R O E P E N ’  

VA N  H E T  C E N T R U M



I I . A .   I n d i v i d u e l e  m e l d i n g e n

Behandelingsprocedure van meldingen

Formulering van een individuele melding: 

Onder individuele melding verstaan we een vraag om informatie of bijstand of een klacht. Soms zijn al deze elementen aanwezig in éénzelfde 

melding. De melding dient niet onder één bepaalde vorm te gebeuren. Het Centrum wordt aangesproken via de telefoon (centrale, rechtstreeks 

nummer, groen nummer), via fax, post, e-mails (met inbegrip van de klachten via het formulier op de website) of via een bezoek (permanen-

ties op het Centrum of in de lokale diensten of na afspraak) en soms neemt het Centrum zelf het initiatief. In het geval van een klacht via de 

telefoon vraagt het Centrum gewoonlijk om deze klacht te bevestigen via een brief, een e-mail of tijdens een afspraak. 

Principe: een antwoord op elke melding 

Uitzonderingen: anonieme vragen, duidelijk gefantaseerde of onsamenhangende verhalen, beledigende brieven, herhaalde meldingen die op 

pesterijen lijken.

Het Centrum is niet bevoegd 

Gemotiveerde verklaring en doorverwijzing naar de bevoegde diensten of instanties:

› Administratie;

› Gespecialiseerde (privé of openbare) dienst van de eerste of tweede lijn;

› Politiediensten;

› Advocaten (het Centrum geeft geen namen van advocaten, maar lijsten in functie van specialisatie)

Het Centrum is bevoegd

Vraag naar informatie

Het Centrum geeft de gevraagde informatie of een doorverwijzing naar een juridische of sociale dienst voor 

individuele hulp.

Vraag om bijstand

In principe komt het Centrum niet tussen in de individuele administratieve of gerechtelijke procedures. Het 

Centrum heeft geen mandaat om dit soort dossier te steunen of vooruit te helpen. Het geeft echter wel zijn 

principiële standpunten en niet-vertrouwelijke adviezen, waarnaar de persoon die ons contacteerde kan verwijzen 

tijdens de lopende procedures. Desgevallend een doorverwijzing naar een juridische of sociale dienst voor 

individuele hulp. Uitzonderingen: Het Centrum informeert regelmatig naar de stand van zaken in een dossier.

Klacht

Dossieronderzoek

› Vraag naar bijkomende informatie, naar precisering, voorgeschiedenis, verzamelde bewijzen, enz.

› Bepaling van de precieze verwachtingen van de klager (met welk resultaat zou hij/zij tevreden zijn?)

› Externe stappen (advocaat, getuigen, personen of instellingen die in vraag gesteld worden, politie, andere diensten, enz.) met de instemming 

van de klager om nog meer informatie of verklaringen te krijgen

› Verklaring van de mogelijke gevolgen voor de klager (eventueel de aandacht vestigen op bepaalde risico’s)

3. Verzoening – Informele bemiddeling: 
Contactname met de in vraag gestelde persoon of instantie. 

Er wordt een bevredigende oplossing gezocht voor de klager.

4. Formele bemiddeling: Het Centrum wordt gezien als 

een neutrale actor die het vertrouwen van alle partijen geniet. 

De bemiddeling gebeurt onder strikte voorwaarden die door 

iedereen gekend zijn. Ze impliceert een engagement vanwege 

het Centrum om later niet in recht op te treden over een 

conflict waarvoor een bemiddeling gebeurde. 

5. Verwittiging en herinnering aan de wet

6. Bevoegde overheidsinstantie inlichten: 
Hiërarchie, interne of externe controlerende instanties, disci-

plinaire instantie.

7. Burgergerechtelijke of strafrechtelijke actie: 
(heeft enkel betrekking op de diensten Racisme en Niet-raciale 

discriminaties) Eenvoudige klacht, burgerlijke partijstel-

ling, rechtstreekse dagvaarding of, op burgerrechtelijk vlak, 

vordering tot staking.

1. Klacht niet gegrond: De gemotiveerde beslissing 

wordt aan de klager bezorgd.

2. Onvoldoende elementen: Het dossier wordt 

geklasseerd – Niet (voldoende) bewijzen en/of relevante 

informatie.
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Profiel van meldingen

De diensten Racisme en Niet-raciale discrimina-

tie ontvangen en behandelen de informatievragen, 

meldingen en verzoeken over discriminatie. Het 

departement Migraties staat in voor het informeren 

en/of doorverwijzen van personen die inlichtingen of 

advies wensen te krijgen over de fundamentele rechten 

van vreemdelingen. Desgevallend worden de nodige 

stappen gezet naar de bevoegde overheidsinstanties toe.

In de onderstaande tabellen worden alle gegevens voor 

2007 weergegeven betreffende de redenen, de opvolging 

en het profiel van de verzoekers voor de diensten 

Racisme, Niet-raciale discriminatie en Migraties.

Aantal meldingen / dossiers per dienst (2007)

Aantal %

Racisme 1 683 38,65 %

Niet-raciale 

discriminatie

1 234 28,34 %

Migraties 1 437 33,00 %

Totaal 4 354 100 %

Geslacht van de klagers/verzoekers (2007)

Aantal %

Man 2 694 61,87 %

Vrouw 1 533 35,21 %

Niet meegedeeld (of 

collectief)

127 2,92 %

Totaal 4 354 100 %

Aard van de contactname (2007)

Aantal %

E-mail, website 1 770  40,65 %

Telefoon en groen 

nummer

1 110  25,49 %

Bezoek 599  13,76 %

Persoonlijk contact 350  8,04 %

Brief 314  7,20 %

Fax 29  0,67 %

Anderen 182  4,19 %

Totaal 4 354 100 %

Soort melding (2007)

Aantal %

Klacht 1 665  38,25 %

Advies 1 092  25,08 %

Inlichtingen 625  14,36 %

Vraag tot verzoening 525  12,06 %

Ontevredenheid / 

misnoegdheid

61  1,40 %

Op initiatief van het 

Centrum

11  0,25 %

Anderen 375  8,61 %

Totaal 4 354 100 %

Sectoren van de discriminatie (2007)

Aantal %

Werkgelegenheid 571 13,11 %

Media/internet/

propaganda

520  11,94 %

Maatschappelijk leven 349 8,02 %

Openbare diensten 321 7,37 %

Private diensten 297 6,82 %

Huisvesting 242 5,56 %

Onderwijs 199 4,57 %

Privé-leven 125 2,87 %

Politiediensten 93 2,14 %

Gerecht 67 1,54 %

Andere 1570 36,06 %

Totaal 4 354 100 %

Taal van de klagers/verzoekers (2007)

Aantal %

Nederlands 2 197 50,46 %

Frans 1 836 42,17 %

Engels 217 4,98 %

Andere 104 2,39 %

Totaal 4 354 100 %
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Gegevens van het departement Migraties

De meeste interpellaties van het departement Migraties 

krijgen meteen een antwoord of een doorverwijzing. 

Een deel ervan (17 %) wordt verder onderzocht, 

waarna er een opvolgingsdossier geopend wordt.

Voor het jaar 2007 tellen wij 1.437 meldingen. Er dient 

benadrukt dat 30 % van de vragen betrekking heeft 

op regularisatieprocedures, gevolgd door vragen rond 

gezinshereniging (14 %) en huwelijken (9,5 %). Indien 

wij ons enkel concentreren op de dossiers die verder 

werden onderzocht (249 in 2007), dan wordt bevestigd 

dat de grootste zorg van de verzoekers de aanvraag tot 

regularisatie blijft (47 %), gevolgd door vragen over 

gezinshereniging (22 %) en de dossiers rond asiel (8 %).

Redenen van de contactname (2007)

Regularisatie 30 %

Gezinshereniging 14 %

Huwelijk / Samenwonen 9,5 %

Verblijf / andere 8,5 %

Verblijf / werk 6,7 %

Opsluiting / terugkeer / uitwijzing 6 %

Asiel 6 %

Nationaliteit 4,2 %

Kort verblijf / visa 3,3 %

Niet bevoegd 3,2 %

Verblijf / medische redenen 3,2 %

Verblijf / studies 2,3 %

Verblijf / maatschappelijke hulp 2,3 %

Niet-begeleide minderjarige 0,8 %

De herkomst van de verzoekers is natuurlijk verschil-

lend. Wij noteren een overwicht van verzoekers uit 

subsaharaans Afrika (22 %) en Noord-Afrika (16 %). 

Zowat 20 % van de meldingen komen van Belgen. De 

andere grote groepen zijn afkomstig uit Azië (14%) 

en van de Europese landen buiten de Europese Unie 

(8,5 %). 

Herkomst van de verzoekers (2007)

subsaharaans Afrika 22,6 %

België 19,7 %

Maghreb / Machrek 16,6 %

Azië 14 %

Europa buiten EU 8,5 %

Niet gespecifieerd 5,9 %

Latijns-Amerika 3,2 %

Europese Unie 2,2 %

Midden-Oosten 2,8 %

Andere 3,5 %

Een laatste statistiek die zeker het vermelden waard is 

in het huidige debat over het migratiebeleid betreft de 

verblijfsvergunningen van de verzoekers van wie het 

geval grondig wordt onderzocht door het departement: 

meer dan 44% van hen verblijven onwettig in België en 

kregen een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Als we daar de illegalen aan toevoegen die geen bevel 

kregen om het grondgebied te verlaten (18 %) stellen 

we vast dat meer dan de helft van de aanvragen met 

verder onderzoek afkomstig zijn van mensen zonder 

geldige verblijfstitel.

Verblijfsstatuut (grondig onderzochte dossiers) (2007)

Illegaal met BGV (*) 44 %

Illegaal zonder BGV 18 %

Gevestigd of verblijf van onbeperkte 

duur

9 %

Verblijf van beperkte duur 8 %

Belg 8 %

Voorlopig / tijdelijk verblijf 8 %

Niet vermeld 5 %

(*) BGV: Bevel om het grondgebied te verlaten
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Doelgroepen

In 2007 heeft het Centrum zijn opdrachten verder 

vervuld in samenwerking met de gebruikelijke partners: 

openbare diensten, instellingen voor permanente 

vorming of sociaal-economische organisaties zoals 

bedrijfsverenigingen of vakbonden.

Naast die voortgezette en permanent versterkte samen-

werking, heeft het Centrum zich in 2007 eens te meer 

ingezet voor sensibiliseringsprogramma’s of lag het aan 

de basis van talrijke initiatieven die een welbepaald 

publiek wilden bereiken.

De externe partnerships van de departementen 

Racisme/Integratie en Niet-raciale discriminatie 

werden gedetailleerd voorgesteld in het jaarverslag 

‘Discriminatie/Diversiteit 2007’. Ook de externe 

samenwerking van het departement Migraties werd 

onder de eigen thematiek voorgesteld in het jaarverslag 

‘Migratie 2007’.

Vormingen

Elk jaar worden door de dienst Vorming van het 

Centrum vormingssessies aangeboden en georga-

niseerd, vaak op verzoek van openbare diensten, 

beroepsverenigingen of sociaal-economische organi-

saties, enz.

De meeste interventies hebben betrekking op de 

openbare diensten (48 %), dan volgt het midden-

veld (24 %), het onderwijs – dat hier als een specifieke 

categorie wordt beschouwd – (15 %), vormingen 

op internationaal vlak (8 %), ondernemingen en 

vakbonden (5 %).

Indien we de cijfers verfijnen naar tijdsaandeel per 

vorming, dan kan het volgende worden vastgesteld:

› De openbare diensten nemen nog steeds de 

belangrijkste plaats in: zij kregen 58 % van de 

vormingen van het Centrum. Het federale niveau 

is echt bevoorrecht, als men denkt aan de vele 

uren vorming die werden geïnvesteerd in de politie, 

het Opleidingsinstituut van de federale overheid 

(OFO) en de FOD Sociale Zekerheid. Elk jaar plant 

het OFO meerdere opleidingen voor de federale 

ambtenaren, terwijl de FOD Sociale Zekerheid 

in 2007 in het kader van zijn diversiteitsplan een 

vormingsactie organiseerde ten behoeve van de 

leidinggevende functies.

› In de verdeling van de opleidingsuren die door 

de dienst Vorming werd gegeven, bekleedt het 

middenveld de tweede plaats (23 %). Deze uren 

worden voornamelijk geïnvesteerd in de gezondheids-

sector, meer in het bijzonder aan directies van het 

ziekenhuispersoneel.

› De sector van de ondernemingen was dan weer 

goed voor 10 % van de interventies, die zich vooral 

richtten tot de vakbonden en de horeca (voorname-

lijk in het netwerk van de beroepsopleidingen).

› De sector onderwijs vertegenwoordigt 6 % van de 

vormingsuren en het waren vooral leraars uit het 

secundaire onderwijs die de vormingen volgden.

› De internationale werking vertegenwoordigt 3 % van 

het werkvolume van de dienst Vorming.

 

De dienst Vorming van het Centrum stelt meerdere 

soorten interventies voor:

› Interventies die gericht zijn op informatie over instel-

lingen: presentatie van het Centrum, zijn opdrachten, 

acties, werking en campagnes, informatie over het 

FIM (zie pagina 23) en de lokale diensten. Deze 

interventies staan voor 3 % van de globale actie van 

de dienst Vorming.

› Vormingen over de antidiscriminatiewetgeving, het 

verblijf of de nationaliteit. Die opleidingen vertegen-

I I . B .   I n f o r m e r e n ,  s e n s i b i l i s e r e n ,  v o r m e n  e n  b e g e l e i d e n

Internationaal (3%)

Overheden (58%)

Verenigingen (23%)

Onderwijs (6%)

Werkgelegenheid (10%)

Werkvolume per sector
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woordigen 7 % van het totale volume. Ze worden 

gegeven door de dienst Vorming, in samenwerking 

met de diensten die bevoegd zijn voor de behandelde 

thema’s.

› lnterventies waarbij informatie verstrekt wordt 

over diverse thema’s, zoals diversiteitsplanning, 

monitoring, handicap, racisme, enz. Deze interven-

ties die overeenstemmen met 30% van het globale 

volume, duren gemiddeld een halve tot maximum 

een hele dag.

› De langere interventies, die vooral gericht zijn op 

de ontwikkeling van de beroepsbekwaamheid van 

het opgeleide publiek, vertegenwoordigen 60 % van 

de globale actie van de dienst Vorming. Zoals reeds 

vermeld, gaat het hierbij voornamelijk om een profes-

sioneel publiek waarmee het Centrum samenwerkt 

om de toepassingen te verbeteren, rekening houdend 

met de diversiteit, zowel wat betreft de interacties 

binnen de teams als in de relaties met het publiek. In 

deze categorie worden de thema’s per volgorde van 

belang op de volgende manier geklasseerd: intercul-

turele communicatie, vooroordelen en stereotypes, 

het beheer van de diversiteit en conflictbeheer.

 

Hierna volgen enkele voorbeelden van organisaties 

waarvoor het Centrum in 2007 vormingen heeft 

gegeven:

› Opleidingsinstituut van de federale overheid (OFO) / 

Institut fédéral de formation (IFA)

› FOD Sociale zekerheid / SPF Sécurité sociale

› Administratie Brussels Hoofdstedelijk Gewest / 

Administration de Bruxelles-Capitale

› Federale en lokale politiescholen

› ABVV / FGTB

› ACV / CSC

› Institut Bordet

› Psychiatrisch Zorgcentrum Sint-Amedeus

› Bond Moyson

› Katholieke Arbeiders Vrouwen

› Centra Algemeen Welzijnswerk

› Interfed Cent Jeunes

› Chiro

› Koninklijke Belgische Voetbalbond / URBSFA

› Institut de formation continuée (IFC)

Overeenkomst met de federale politie

Sinds enkele jaren werkt het Centrum structureel 

samen met de federale politie, dankzij een conventie 

waardoor er twee medewerkers voltijds kunnen worden 

ingezet. Deze samenwerking werd in 2007 concreet 

gemaakt door een inbreng op verschillende niveaus:

› Bij de eerste opleiding van de politieagenten werden 

er opleidingen gegeven in de Brugse Politieschool. 

Het Centrum zorgde voor een geactualiseerde, peda-

gogische ondersteuning aan de lesgevers op de poli-

tiescholen.

› In het kader van de permanente opleiding heeft het 

Centrum vormingen gegeven over het wettelijke 

kader, alsook een nieuwe opleiding over het thema 

homohaat aan de federale politieagenten. De trai-

nerstraining in conflictbeheer, die in 2006 werd 

opgestart voor de spoorwegpolitie, werd in de loop 

van het jaar 2007 afgerond.

› Het Centrum werkte samen met de dienst ‘Gelijkheid 

en diversiteit’ van de politie aan een affiche tegen 

homohaat.

› Het werkte ook mee aan Infodoc, het magazine van 

de Federale politie, over datzelfde thema en over hoe 

politiemensen zogeheten haatmisdrijven registreren.

› Verder werkt het Centrum mee aan het netwerk van 

‘diversiteitsverantwoordelijken’ waar politiemensen 

regelmatig en vrijwillig bijeenkomen om onder meer 

te debatteren over de thema’s die door het Centrum 

worden aangekaart.

Ontwikkeling van 
beroepsbekwaamheid (60%)

Thematische 
informatie (30%)

Wetgeving (7%)

Informatie Centrum (3%)

Interventie-type
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Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid 

(FIM)

Het Centrum staat in voor het secretariaat van het 

Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM). 

Drie medewerkers van de dienst Integratie werken 

voltijds aan het impulsfonds, met de ondersteuning van 

andere collega’s. 

Dit secretariaatswerk van het FIM bestaat erin de 

jaarlijkse oproepen tot projecten voor te bereiden, 

de projecten te registreren, hulp te bieden bij het 

formuleren van aanvragen, deze te behandelen (advies 

uitbrengen over de ontvankelijkheid, transfer naar de 

beslissende overheden, enz.) en vervolgens de beslis-

singen uit te voeren die genomen werden door het 

Beheerscomité van het FIM (conventies aangaan, 

subsidies storten, enz.). Vervolgens is er de controlefase 

van de verslagen en bewijsstukken om de subsidies 

vrij te maken. Al dat secretariaatswerk voor het FIM 

gebeurt onder de controle en de verantwoordelijkheid 

van het Beheerscomité en zijn voorzitter.

Het beheer van het FIM kende in 2007-2008 een 

belangrijke ontwikkeling. Het Beheerscomité besliste 

om de antwoordprocedure voor de oproep tot projecten 

te informatiseren door het installeren van een webtoe-

passing waarmee de promotoren hun project moesten 

indien. Deze ontwikkeling is niet geheel probleemloos 

verlopen en vergde van alle actoren (medewerkers van 

het Centrum, promotoren, enz.) heel wat aanpassingen, 

geduld en goede wil. Niettemin werd er een oplossing 

gevonden voor elk probleem en deze investering zal in 

de komende jaren zeker vruchten afwerpen.

Sensibiliseringsacties

Bovenop het verlenen van expertise, adviezen en aanbe-

velingen – een werk dat gericht is op een welbepaald 

publiek – staat het Centrum ook in voor sensibilise-

ringsacties ten behoeve van een veel ruimer publiek. 

Hier volgen enkele voorbeelden voor het jaar 2007.

» 2007 - Europees jaar van gelijke kansen 

voor iedereen

2007 werd door de Europese Unie uitgeroepen tot 

‘Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen’. De 

actie focuste op de strijd tegen discriminatie gebaseerd 

op handicap, leeftijd, herkomst, geslacht, religieuze 

of levensbeschouwelijke overtuigingen en seksuele 

geaardheid. In België leidde de organisatie van dit 

‘Europese jaar’ tot een samenwerking tussen federale, 

gewestelijke en gemeenschapsinstanties. Het geheel werd 

omkaderd door een interministerieel comité en een bege-

leidingscomité. Het Centrum was verantwoordelijk voor 

de nationale coördinatie. In de loop van dat jaar werden 

er heel wat initiatieven en campagnes voorgesteld om het 

grote publiek te sensibiliseren en te informeren inzake 

discriminatie: een nationale communicatiecampagne, 

gemeenschappelijke acties (zoals de ‘Tien dagen voor 

gelijke kansen’) en een actieplan op lokaal vlak.

↘
 Gedetailleerde informatie over dit uitzonderlijke 

‘Europese jaar’ (doelstellingen, planning en acties) 

vindt u op p.175 van het verslag ‘Discriminatie / 

Diversiteit 2007’

» Sensibiliseringscampagne valt in de prijzen!

De campagne ter promotie van de Belgische antidis-

criminatiewetgeving, die mee gepland en georgani-

seerd werd door het Centrum ter gelegenheid van het 

Europese jaar 2007, werd in juni 2008 bekroond door 

de Europese Vereniging voor Communicatieagent-

schappen (Eaca). De campagne kreeg toen een Care 

Award (for European Social Marketing Campaigns 

- recognising excellence in promoting care for people, 

resources and the environment) in de categorie 

‘Government Bodies and Related Organisations’.

» Internationale Dag tegen Racisme (21 maart)

21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme. 

Op 21 maart 2007 heeft het Centrum deelgenomen 

aan een grote actie ter sensibilisering van het grote 
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publiek: een massale trouwpartij die werd georgani-

seerd door de gemeentelijke overheid van Sint-Niklaas 

(Oost-Vlaanderen). Doel van dit symbolische huwelijk 

was om op een ludieke manier te protesteren tegen de 

houding van drie koppels die geweigerd hadden zich 

te laten trouwen door de schepen van bevolking van 

deze Belgische gemeente, omdat hij van Afrikaanse 

herkomst is. 

↘
 Meer informatie over deze sensibiliseringsactie in 

het verslag ‘Discriminatie / Diversiteit 2007’

» Internationale Dag van de Migrant (18 december)

Op 18 december van elk jaar nodigen de Verenigde 

Naties de Lidstaten uit om die dag te vieren met ‘de 

verspreiding van informatie over mensenrechten en 

fundamentele vrijheden van migranten, het delen van 

ervaringen, en het ondernemen van actie ter onder-

steuning van de bescherming van migranten’.

Sinds 2006 stelt het Centrum bij die gelegenheid 

een campagne voor ter sensibilisering van het grote 

publiek. In 2006 heeft het gekozen om deze campagne 

te voeren rond de persoon van de Belgische koningin 

Paola, die vanuit Italië naar België kwam om er te 

trouwen. 

In 2007 heeft het Centrum, om de aandacht te vestigen 

op de daadwerkelijke situatie van de migranten, deze 

thematiek benaderd met een affiche die een illustratie 

is van artikel 13 van de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens: ‘Een ieder heeft het recht 

zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen 

de grenzen van elke Staat. Een ieder heeft het recht 

welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten 

en naar zijn land terug te keren’. Bij die gelegenheid 

werden duizenden postkaarten en affiches verspreid, 

onder meer tijdens een sterk gemediatiseerde aanwezig-

heid in het Centraal-Station te Brussel.

 

18 december 2007

Internationale dag van de migrant
www.dagvandemigrant.be

T 0800/12800

Eenieder heeft het recht 
zich vrijelijk te verplaatsen 
en te vertoeven binnen de grenzen 

van elke staat. 
Eenieder heeft het recht 

welk land ook, 
met inbegrip van het zijne, 
te verlaten en naar 
zijn land terug te keren.

Artikel 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

“

”
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In overeenstemming met artikel 3 van de wet ter 

oprichting van het Centrum, geeft het Centrum aan 

de overheden zijn standpunt over bestaande reglemen-

teringen en doet het aanbevelingen ter verbetering van 

deze reglementeringen. Deze standpunten en aanbeve-

lingen houden verband met de opdrachten die aan het 

Centrum werden toevertrouwd door de wet van 

15 februari 1993.

Inzake discriminatie en diversiteit

Het Centrum vroeg aan het Parlement en aan de 

Regering om volgende punten op het gebied van discri-

minatie bij voorrang te behandelen:

› Zorgen voor informatie en sensibilisatie van de 

bevolking en de sociale actoren (verenigingen, 

instellingen, sociale partners, enz.) over de nieuwe 

wettelijke reglementering voor de bestrijding van 

discriminatie en racisme (wetten van 10 mei 2007);

› Opmaak van het definitief Nationaal-Actieplan voor 

de Bestrijding van Racisme (Durban) en toepassing 

van de Verklaring en het Actieprogramma van de 

wereldconferentie van de VN tegen het Racisme 

(Durban, Zuid-Afrika, 2001) die door België werden 

ondertekend en bekrachtigd;

› Helpen bij de uitwerking van een jaarlijkse 

barometer van gelijke kansen en discriminatie door 

het Centrum, in samenwerking met het Instituut 

voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen;

› Aanmoedigen en ondersteunen van bedrijven en de 

overheid bij het uitwerken van diversiteitsplannen; 

meewerken aan het op punt stellen van instrumenten 

voor het meten en evalueren van concrete acties op 

dit gebied;

› Uitwerken van maatregelen voor de bevordering van 

een integrale toegankelijkheid van alle openbare 

diensten en gebouwen, zowel voor personeel als voor 

gebruikers: een concrete richtlijn voor de reële toegan-

kelijkheid van overheidsgebouwen, een toegankelijk-

heidsplan van gebouwen, vorming van het personeel 

voor de optimalisering van de toegankelijkheid;

› Samen met alle betrokkenen de normen en regels 

voor medisch onderzoek in functie van selectie en 

geneeskundige controle van kandidaat-ambtenaren 

en overheidsambtenaren (in het bijzonder van de 

politie) actualiseren en evalueren om te voorkomen 

dat de toepassing van bepaalde medische criteria 

leidt tot discriminaties op grond van de gezondheids-

toestand. 

Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke 

aanbevelingen op het gebied van discriminatie.

› Interministeriële Conferenties

Het Centrum is voorstander van interministeriële 

conferenties over de materies waarvoor het Centrum 

bevoegd is (maatschappelijke integratie, tewerkstel-

ling, personen met een handicap, enz.) die enerzijds 

regelmatig (tweemaal per jaar) en rechtsgeldig kan 

vergaderen en anderzijds in voorkomend geval en 

volgens de noodwendigheden bijkomende zittingen 

kan organiseren. Voorbeelden van thema’s waarvoor 

een dergelijk gecoördineerd overleg nodig is, zijn de 

beleidsmaatregelen voor de strijd tegen discriminatie 

en het diversiteitsbeleid. Gezien het institutionele 

kader van ons land en het feit dat de bevoegdheden 

verdeeld zijn over de verschillende machtsniveaus 

(federaal en de deelgebieden) zijn deze interministe-

riële conferenties immers een essentieel instrument 

voor de goede uitvoering van de opdrachten van het 

Centrum.

› Realisatie van een diversiteitsbeleid

België dient zonder omwegen in te zetten op een 

werkelijk diversiteitsbeleid. In 2006 onderteken-

den de federale overheidsdiensten hun charter voor 

diversiteit. Hierdoor verklaren alle federale diensten 

zich te willen inzetten voor het uitbannen van elke 

vorm van discriminatie. Het personeelsbeleid streeft 

ernaar om in de samenstelling van het personeel in 

de verschillende diensten de bestaande diversiteit 

in de samenleving te weerspiegelen. Een eerste 

diversiteitsplan 2005-2007 werd in dit perspectief 

ontwikkeld.

De regering dient echter ook de inspanningen van 

de sociale partners te ondersteunen. In aansluiting 

I I . C .   A d v i e z e n  e n  a a n b e v e l i n g e n
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op de Nationale Tewerkstellingsconferentie 

(2002), hun gemeenschappelijke verklaring van 

27 maart 2006 en het ‘Europese Jaar 2007 voor 

gelijke kansen voor iedereen’, hebben zij zich in 

het Interprofessioneel Akkoord 2007-2008 ertoe 

verbonden om overeenkomsten af te sluiten en acties 

te ondernemen ten gunste van een grotere diversiteit 

op de werkvloer. Deze verschillende verbintenissen 

verdienen bijzondere aandacht op een ogenblik dat 

de drie gewesten van het land volop bezig zijn met de 

uitwerking of verfijning van diversiteitsplannen voor 

het bedrijfsleven.

De federale regering heeft in dit verband een 

belangrijke rol te spelen bij het stimuleren van de 

privé-ondernemingen om hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid op te nemen op het vlak van 

diversiteit, door hen bijvoorbeeld impulsen te geven 

of door de uitwerking van minimumnormen bij het 

ondertekenen van overheidscontracten. Het Centrum 

en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 

Mannen hebben elk van hun kant ook hun rol te 

spelen in de uitwerking van een dergelijk diversiteits-

beleid.

› Politieke maatregelen voor positieve actie

In de wetten van 10 mei 2007 staat dat een direct 

of indirect onderscheid op grond van een van 

de beschermde criteria nooit aanleiding geeft 

tot de vaststelling van enige vorm van discrimi-

natie wanneer dit direct of indirect onderscheid 

een maatregel van positieve actie inhoudt. Deze 

maatregelen zijn nuttig en nodig, voor zover ze een 

tijdelijk karakter behouden, om bepaalde manifeste 

ongelijkheden te herstellen die bestaan ten nadele 

van personen die behoren tot een van de groepen 

waarvoor deze wetten zijn bedoeld. Om het even 

welke maatregel voor positieve actie, of deze nu 

wordt genomen door een overheid of door een 

privé-instantie, kan slechts worden doorgevoerd in 

het kader van en binnen de grenzen van een in de 

ministerraad besproken koninklijk besluit (KB). Het 

Centrum vraagt aan de regering om een dergelijk 

KB aan te nemen, na overleg met de sociale partners 

over positieve acties voor de tewerkstelling.

› Een nieuwe oriëntatie voor het Federaal Impulsfonds 

voor het Migrantenbeleid

Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid werd in 

1991 opgericht en krijgt sindsdien ongeveer 7,52 

miljoen euro uit de winstverdeling van de Nationale 

Loterij om impulsen te geven aan nieuwe projecten, 

onder de vorm van steun voor een actie met een 

maximale looptijd van een jaar. Het fonds heeft een 

Beheerscomité, bestaande uit leden van de federale 

regering, van de Gewesten en de Gemeenschappen. 

Het Centrum verzekert het secretariaat.

Na 15 jaar dringt zich een bezinning op over de 

doelstellingen en de manier van functioneren, alsook 

over de specifieke perspectieven van het Impulsfonds. 

Het is wenselijk dat de doelstellingen die 15 jaar 

geleden werden geformuleerd in vraag worden gesteld 

en verbeterd worden. Het aantal actoren dat een 

actievere rol speelt op het gebied van het onthaal van 

nieuwkomers en van hun maatschappelijke integratie, 

is sterk toegenomen, zoals de integratiecentra en 

-diensten, de steden en gemeenten zelf, de regeringen 

van Gewesten en Gemeenschappen, enz. 

Men is zich ondertussen bewust van het feit dat 

integratie een werk van lange adem is: zou men 

(gedeeltelijk) niet de optie moeten overwegen van een 

benadering op lange termijn, met andere woorden 

voor programma’s die zich uitstrekken over meerdere 

jaren, ten nadele van projecten voor een jaar? Des te 

meer daar deze andere actoren financieel participeren 

in de initiatieven voor integratie: zou het Impulsfonds 

niet beter bijdragen aan de financiering van een 

veel breder programma, in plaats van zich eerder 

kunstmatig te concentreren op soms geïsoleerde 

projecten? In functie van de antwoorden op deze 

vragen moet een hernieuwde en duidelijke politiek 

worden gelanceerd wat betreft de criteria, evaluatie, 

administratieve opvolging, controle van de rekeningen 

en bovenal de evaluatie van de activiteiten, die 

worden ge(co-)financierd door het Impulsfonds. In 

dezelfde optiek zal men ook moeten nadenken over 

de rol die het Centrum speelt in het beheer van het 

Impulsfonds.
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› Invoeren van een diversiteitsbeleid in openbare 

diensten

De installatie van de Cel Diversiteit binnen de FOD 

Personeel & Organisatie betekende een belangrijke 

stimulans voor het diversiteitsbeleid van de overheid. 

Een doorgedreven ontwikkeling van het diversiteits-

beleid binnen de verschillende federale overheids-

diensten, zoals uitgewerkt door de Cel Diversiteit, 

moet actief worden ondersteund door het vrijmaken 

van de nodige budgetten. Zo kan men bijvoorbeeld 

de toekenning van een prijs overwegen voor die 

overheidsdiensten die zich openlijk inzetten voor 

een diversiteitsmanagement. In de beheerscontrac-

ten met overheidsbedrijven dienen bepalingen te 

worden opgenomen die aanzetten tot het voeren van 

een diversiteitsbeleid, als aanmoediging voor het 

aanwerven van personen van vreemde nationaliteit 

of afkomst, als stimulans voor de medewerking 

van mindervalide personen en ter promotie van 

de gelijkheid tussen vrouwen en mannen op het 

vlak van overplaatsingen. In de beheerscontrac-

ten met autonome overheidsbedrijven, zoals De 

Post, de NMBS en Belgacom, of privé-bedrijven, 

zoals Brussels Airport, kunnen eveneens dergelijke 

clausules worden voorzien.

› Bestrijding van discriminatie op de 

huisvestingsmarkt

Er is nood aan een kader voor bepaalde selectiecri-

teria, door een federale wetgeving. Eigenaars of hun 

gemandateerde verhuurders hanteren soms bij de 

selectie van een kandidaat-huurder bepaalde criteria 

die direct of indirect verband houden met motieven 

die beschermd worden door de antidiscriminatie-

wetten zoals de weigering om te verhuren aan een 

persoon met een vervangingsinkomen (OCMW- of 

invaliditeitsuitkeringen). Deze criteria hebben echter 

niet rechtstreeks te maken met de solvabiliteit of ernst 

van een kandidaat. Misbruik maken van dergelijke 

criteria kan dan ook leiden tot discriminatie.

Het Centrum stelt voor om in een federale 

wetgeving1  een wettelijk kader te voorzien voor 

bepaalde selectiecriteria. Hierbij moet duidelijk 

worden aangeven welke documenten of elementen 

voor het afsluiten van een huurovereenkomst al dan 

niet in overweging mogen worden genomen door 

eigenaars of hun gemandateerde verhuurders, op 

basis van volgende gegevens.

–  Het moet verboden zijn om bepaalde documenten 

te eisen, enerzijds op grond van de eerbiediging 

van de privacy (bijvoorbeeld: een bewijs van goed 

gedrag en zeden of gelijkaardige uittreksels uit 

het strafregister) en anderzijds op grond van de 

bescherming van persoonsgegevens (persoonlijk 

medisch dossier, behalve in gevallen van specifieke 

of aangepaste huisvesting);

–  Er dienen beperkingen te worden ingebouwd in 

de eis om een bewijs van inkomen voor te leggen, 

met name enkel met het oog op een redelijke vraag 

naar de solvabiliteit van de huurder en met het doel 

elke vorm van misbruik hiervan te voorkomen;

– Vervangingsinkomens moeten expliciet erkend 

worden als een bron van inkomsten die in 

aanmerking wordt genomen bij een eventueel 

onderzoek naar de solvabiliteit van de kandidaat-

huurder.

Hierdoor kunnen ondubbelzinnige, heldere en 

objectieve regels worden vastgelegd, waardoor het 

gevaar kan worden vermeden dat er een beroep 

wordt gedaan op subjectieve criteria die in strijd zijn 

met de beschermde criteria van de antidiscriminatie-

wetten.

Vermits dit voorstel eveneens dient rekening te 

houden met het respect voor de vrijheid van de 

eigenaar of verhuurder en het discriminatieverbod 

verzoend moet kunnen worden met diens legitieme 

belangen, is het noodzakelijk om hierover overleg 

te plegen met representatieve instanties, zoals onder 

andere het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars 

(BIV) en het Nationaal Eigenaarssyndicaat.

› Invoegen van een clausule van non-discriminatie 

in contracten van vastgoedmakelaars en 

woningbureaus

Vandaag staan de agentschappen op economisch vlak 

in een zwakke positie en zijn zij geneigd om gevolg te 
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geven aan discriminerende vragen van hun klanten 

uit vrees voor klantenverlies.

Op dit vlak bieden de antidiscriminatiewetten een 

ontoereikend antwoord door de lange juridische 

procedures. Dat geldt ook voor de bepalingen in 

het Burgerlijk Wetboek. Daarin is ook voorzien dat 

contracten onrechtmatig zijn, indien er bepalingen 

in zijn opgenomen die ingaan tegen de wet (tegen 

de antidiscriminatiewetten bijvoorbeeld). Het biedt 

inderdaad de mogelijkheid voor een agentschap om 

een herstelbetaling te eisen van de eigenaar voor het 

niet nakomen van de contractbepalingen. Ook hier 

betekent dit een investering in een lange en onzekere 

juridische procedure.

Het Centrum stelt voor:

–  een uitdrukkelijke clausule toe te voegen aan het 

typecontract van agentschappen, met als doel 

expliciet te voorzien dat het niet respecteren van 

de wet (met inbegrip van de antidiscriminatiewet) 

door een van de partijen een motief kan zijn voor 

het verbreken van de overeenkomst ten nadele van 

de partij die in gebreke blijft, met een vergoeding 

waarvan het bedrag zal worden ingeschreven in de 

overeenkomst; 

–  deze clausule van non-discriminatie toe te voegen 

aan de deontologische code van de vastgoedma-

kelaars en woningbureaus: om de concurrentie 

tussen de maatschappijen te voorkomen moet deze 

clausule verplicht worden in alle typecontracten 

tussen maatschappijen en klanten.

Ter informatie, het Centrum en het BIV stelden een 

werkgroep samen die onder meer discussie over deze 

twee voorstellen voert.

› Het wettelijk verbod op discriminatie in de 

huisvesting onder de aandacht brengen, zoals dit is 

bepaald in de voorschriften voor het afsluiten van 

een huurovereenkomst in de Huisvestingscode.

› Statistieken over racisme en discriminatie

Het Centrum is voorstander van een jaarlijkse 

publicatie van de gegevens die door de politiedien-

sten worden geregistreerd over het aantal klachten 

inzake racisme of homofobie.

› Opleiding van magistraten en gerechtelijke actoren

De richtlijnen en de programma’s voor de opleiding 

van magistraten behoren tot de bevoegdheid van 

de Hoge Raad voor de Justitie (artikel 259bis-9 §2 

van het Gerechtelijk Wetboek). Maar deze worden 

uitgevoerd in samenwerking met de FOD Justitie, die 

dan ook een zekere invloed kan aanwenden voor het 

realiseren van volgende voorstellen.

Het Centrum stelt voor dat het opleidingsprogramma 

voor magistraten over de antidiscriminatiewetten op 

zijn minst over twee volle dagen zou lopen. Bovendien 

dient voor deze programma’s de deelname te worden 

verbeterd (aanmoediging, sensibilisatie, informatie, 

enz.) van de gerechtelijke actoren die belast zijn 

met de toepassing van deze wetgeving (rechters ten 

gronde, voorzitters van de rechtbanken die zetelen in 

kortgeding, parketten, onderzoeksrechters, enz.). Ten 

slotte moet dit onderwerp een integraal onderdeel 

uitmaken van de basisopleiding van juristen bij de 

parketten, de diensten voor bemiddeling, de diensten 

voor slachtofferhulp en de justitiehuizen.

› Opstelling van een omzendbrief over het opsporings-

en vervolgingsbeleid voor racisme en homofobie

De richtlijn COL 6/2006 trad in werking op 3 april 

2006. Deze behandelt echter alleen de beste aanpak 

om racistische of xenofobe motieven voor bepaalde 

overtredingen te identificeren.

Naar analogie met de richtlijn COL 10/2004 

betreffende mensenhandel dienen specifieke richt-

lijnen te worden ontwikkeld voor het opsporings-

en vervolgingsbeleid op grond van racistische of 

xenofobe motieven. De basisregel voor de opsporing 

is de volgende: voor alle getuigenverklaringen en 

klachten in verband met racisme en homofobie zal 

een proces-verbaal opgesteld worden en de gevallen 

waarvoor vervolging wordt ingesteld, zullen altijd 

aanleiding zijn tot een strafmaatregel (minnelijke 

schikking, bemiddeling of dagvaarding).

Politie en parket moeten bovendien een vorming over 

deze materie volgen zodat zij bij het opstellen van 

processen-verbaal en bij de hieruit voortvloeiende 

onderzoeksdaden speciaal kunnen letten op strafbare 

motieven.
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› Tolerantiebarometer en barometer voor gelijkheid 

en discriminatie

In overeenstemming met de besluiten van de haal-

baarheidstudie voor een tolerantiebarometer in 

België2, werd deze barometer op de rails gezet door 

een aantal universitaire instellingen, onder verant-

woordelijkheid van het Centrum voor gelijkheid 

van kansen en voor racismebestrijding. Er dient een 

meerjarenplan te komen voor de financiering. Het is 

belangrijk om een dergelijke barometer een blijvend 

karakter te geven: één gerichte steekproef kan 

moeilijk een ‘barometer’ genoemd worden. 

Eventueel kan de barometer ook uitgebreid worden 

tot alle vormen van discriminatie. Door jaarlijks een 

barometer van gelijke kansen en discriminaties te 

publiceren (in samenwerking met het Instituut voor 

de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) kan België 

zijn leidersrol in Europa bevestigen op het domein 

van de bestrijding van discriminatie.

› Bestrijding van georganiseerderacisme op Europees 

niveau

De strijd tegen racisme, xenofobie en negationisme 

moet worden toegevoegd aan de lijst van bevoegdhe-

den van Europol (samenwerking van de politiedien-

sten) en van Eurojust (samenwerking van de gerech-

telijke diensten). Het gaat om de bevordering van de 

strijd tegen georganiseerd racisme, met inbegrip van 

negationisme, dat een vorm van grensoverschrijdende 

criminaliteit is (ook via het internet), meer bepaald 

door internationale of transnationale netwerken en 

groeperingen.

› Discriminatie van holebi’s

Professor John Vincke van de Universiteit Gent 

voerde in 2007, in opdracht van het Centrum, een 

onderzoek naar discriminatie van holebi’s op de 

werkvloer. Hierbij werden 2.497 holebi’s online 

geïnterviewd over hun ervaring met discriminatie 

en homofobie binnen het werk. Uit dit onderzoek 

komt naar voor dat de keuze van holebi’s voor 

een bedrijf of activiteitssector zeer vaak beïnvloed 

wordt door de wens om het risico op discriminatie 

te vermijden. Verder blijkt ook dat het beter gesteld 

is met het welzijn op het werk van die holebi’s die 

openlijk zichzelf (kunnen) zijn. Maar anderzijds 

toont het onderzoek ook aan dat holebi’s nog te vaak 

slachtoffer zijn van pesterijen, verdoken of expliciete 

homofobe opmerkingen. 

Aanbeveling: in diversiteitsplannen bij zowel de 

overheid als privé-bedrijven wordt zeer vaak geen 

aandacht besteed aan seksuele geaardheid. Dit 

onderzoek toont nochtans duidelijk de nood om 

seksuele geaardheid als onderdeel van een diversi-

teitsbeleid op te nemen: de zichtbaarheid van holebi’s 

moet gestimuleerd worden op alle niveaus en er moet 

gewerkt worden aan een werkomgeving die vrij is 

van pesterijen en homofobie.

↘
 Al deze aanbevelingen worden in detail 

beschreven in het verslag  ‘Discriminatie / 

Diversiteit 2007’ 

Inzake migratie

› Demografie - statistieken

Voor wat de demografische statistieken voor 

migratie betreft betreurt het Centrum het gebrek 

aan betrouwbare gegevens in een groot aantal 

domeinen die met migratie te maken hebben. Het 

Centrum beveelt dan ook aan dat er een nauwkeurig 

statistisch arsenaal ontwikkeld wordt voor drie 

aspecten in het bijzonder:

–  de motieven voor migratie, een realiteit die nog 

maar moeilijk gevat kan worden uit de huidige 

gegevens. Een vaststelling van die motieven zou 

een beter inzicht kunnen geven in de oorzaken van 

de migratiestromen;

– de cijfers over de aanwezigheid van de illegale of 

clandestiene bevolking, waarover wij slechts aanwij-

zingen krijgen door het vergelijken van de cijfers van 

over de aanhoudingen of de uitwijzingen;

– de cijfers over ‘nieuwe Belgen’ en de moeilijkheden 

waarmee personen van vreemde herkomst worden 

geconfronteerd, zelfs als ze houder zijn van de 

Belgische nationaliteit.
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› Economische migratie

Op intra-Europees niveau beveelt het Centrum 

aan dat België zo snel mogelijk de nog bestaande 

beperkingen tot de arbeidsmarkt opheft voor 

onderdanen uit de nieuwe lidstaten van de EU. Het 

beveelt verder aan dat de Richtlijn 2003/109/CE 

(KB van 22 juli 2008 gepubliceerd BS 29/08/2008) 

over de langdurig ingezetenen zo snel mogelijk in een 

nationale wet zou worden omgezet. Die biedt aan de 

onderdanen uit derde landen die wettelijk in een EU-

land verblijven het belangrijke recht om zich in een 

andere Lidstaat te vestigen.

Het Centrum is van mening dat een algemeen debat 

over economische migratie een belangrijke stap 

voorwaarts zou betekenen. Het beveelt aan dit debat 

op federaal vlak te voeren, in nauw overleg met 

de sociale partners enerzijds en met de Gewesten 

anderzijds. Daarbij moet rekening gehouden worden 

met drie factoren: de belangen van het gastland, 

de belangen van de herkomstlanden en die van de 

migranten zelf.

› Toegang tot het grondgebied en internationale 

bescherming

Het Centrum geeft als aanbeveling dat de Europese 

richtlijnen betreffende de internationale bescherming 

en voornamelijk die over de asielprocedure en de 

minimumnormen inzake opvang van de asielaanvra-

gers geheel in Belgische wetgeving worden omgezet.

Het Centrum beveelt de uitbouw aan van een 

Europees asielsysteem dat een hoge standaard van 

internationale bescherming garandeert.

Het Centrum beveelt verder aan dat België slechts 

zou overgaan tot de detentie van asielzoekers als dat 

de laatst mogelijke oplossing is en wanneer detentie 

onontbeerlijk is voor de daadwerkelijke uitvoering 

van een tenlastenneming of een overdracht in het 

kader van de Dublin II-verordening.

Het Centrum beveelt aan dat visumaanvragers meer 

volledige informatie zouden krijgen, met name over 

de andere voorwaarden die vervuld moeten worden 

om een grens over te steken. 

Het Centrum beveelt aan dat de praktijk van de 

DNA-test omkaderd wordt door een wettekst of een 

reglement dat volledige transparantie biedt over de 

parameters van de procedure. De kosten voor deze 

test zouden ten laste moeten vallen van de overheid, 

toch zeker als het resultaat positief is.

› Verblijf

Het Centrum dringt aan op de invoering van een 

permanent evaluatiesysteem dat de werkings-

wijze van de nieuwe procedure 9ter onderzoekt en 

analyseert. Het dient ook te onderzoeken in welke 

mate deze procedure beantwoordt aan de verplich-

ting om een adequate bescherming te bieden aan 

zieke personen als vereist door artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 

de Fundamentele Vrijheden en de Europese Richtlijn 

2004/83/EG.

Betreffende het nieuwe artikel 9bis beveelt het 

Centrum aan dat het bevel om het grondgebied 

te verlaten niet gegeven zou worden alvorens er 

geantwoord werd op de argumenten die naar voor 

werden gebracht in een voorafgaandelijk ingediende 

regularisatieaanvraag.

Voor wat de regularisatie betreft stelt, het Centrum 

voor dat de bevoegde minister zou aanvaarden zijn 

discretionaire bevoegdheid inzake het toekennen 

van verblijfsvergunningen uit te breiden naar twee 

soorten situaties: wanneer het statuut van staatloze 

door de rechtbank van eerste aanleg erkend werd, en 

wanneer het statuut van niet-begeleide minderjarige 

vreemdeling door de voogdijdienst erkend werd.

Het Centrum beveelt de toegang tot de ziektever-

zekering aan voor alle schoolgaande minderjarige 

vreemdelingen.

› Recht op een gezinsleven

Het Centrum geeft als aanbeveling dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen volledige rechtsmacht 

zou krijgen in het kader van de procedure tot gezins-

hereniging.

Volgens het Centrum moet de terugwerkende kracht 

op het verblijfsrecht verbonden met de nietigverkla-
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ring van huwelijken op twee niveaus worden beperkt: 

enerzijds in de tijd (na verloop van een bepaalde 

periode moet de intrekking van het verblijfsrecht als 

sanctie worden uitgesloten), en voor wat betreft de 

betrokken personen anderzijds.

Met het oog op een redelijke en proportionele 

toepassing van de materiële voorwaarden verbonden 

met het recht op gezinshereniging, beveelt het 

Centrum een herformulering aan van de voorwaarden 

‘voldoende huisvesting’ en ‘ziekteverzekering’.

› Uitwijzingen en verwijderingen

Het Centrum benadrukt - zoals het in het verleden 

al meersmaals deed - de noodzaak van homogene, 

betrouwbare, transparante en geïntegreerde statisti-

sche gegevens over de gesloten centra.

Het Centrum nodigt de regering uit om een zo 

objectief mogelijke evaluatie, een soort ‘kosten-

baten’-analyse te laten uitvoeren over het detentiebe-

leid van asielaanvragers en het verwijderingsbeleid 

van vreemdelingen in onwettig verblijf.

Het Centrum benadrukt het belang om aan alle 

vreemdelingen die van het grondgebied verwijderd 

of uitgezet worden of die van hun vrijheid beroofd 

worden, volledige en precieze informatie te bezorgen 

over de draagwijdte van die beslissingen en over de 

mogelijkheden die zij hebben om er de gegrondheid 

van te betwisten.

Het Centrum is niet enkel van mening dat de aanwe-

zigheid van ex-gevangenen in de gesloten centra 

zoveel mogelijk dient vermeden te worden door 

middel van degelijk voorbereidend werk, maar ook 

dat, indien een dergelijke aanwezigheid deels onver-

mijdelijk is, dat het ‘leven in groep’ in de gesloten 

centra versoepeld dient te worden.

Het Centrum vraagt dat er structurele oplossingen 

worden uitgewerkt die toelaten dat personen in 

onwettig verblijf die ernstig ziek zijn of ernstige 

psychiatrische aandoeningen hebben - en wegens 

hun gezondheid niet kunnen worden verwijderd - op 

passende wijze kunnen worden opgevangen in gespe-

cialiseerde instellingen. 

Het Centrum beveelt een volledige herziening aan 

van het klachtensysteem dat nu van toepassing is in 

de gesloten centra.

↘
 Al deze aanbevelingen worden in detail 

beschreven in het verslag ‘Migratie 2007’

Inzake mensenhandel

› Detectie en identificatie van de slachtoffers

Het Centrum verdedigt het Belgisch systeem van 

het slachtofferstatuut mensenhandel, waarbij het 

slachtoffer zijn medewerking moet verlenen aan het 

gerechtelijk onderzoek. In de praktijk vertoont het 

systeem nog een aantal leemtes. 

Daarom formuleert het Centrum onder meer 

volgende aanbevelingen:

– een daadwerkelijke toepassing van de reflectie-

periode: alle actoren moeten gebruik maken van 

de reflectieperiode van 45 dagen waarop het 

slachtoffer recht heeft, zodat er een sfeer van 

vertrouwen wordt gecreëerd en het slachtoffer met 

kennis van zaken kan beslissen om al dan niet mee 

te werken met de gerechtelijke overheid;

– inzake seksuele exploitatie: gezien de slachtoffers 

vaak met represailles bedreigd worden naar henzelf 

en hun familie in het herkomstland, moet er vaker 

gebruik gemaakt worden van de middelen die de 

slachtoffers de mogelijkheid bieden om anoniem te 

getuigen. 

– inzake economische exploitatie: er moet specifiek 

gelet worden op de detectie van atypische slacht-

offers van economische exploitatie in de grotere 

economische sectoren zoals het transport en de 

bouw.

– de instrumentalisering van slachtoffers vermijden 

door vorming: het risico van instrumentalisering 

van het slachtoffer in het kader van de gerechtelijke 

procedure moet tot een minimum herleid worden. 

Daarom pleit het Centrum voor het opvoeren 

van vormingen en permanente opleidingen voor 

alle actoren die met slachtoffers van mensenhan-

del in aanraking kunnen komen. Detectie van 
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slachtoffers door eerstelijnsdiensten vormt immers 

de eerste en meest cruciale schakel van het hele 

mechanisme. Het ontwikkelen van speciale stan-

daardpakketten, zoals deze van de federale politie, 

moet aangemoedigd worden.

› Een systeem van ‘objectief slachtofferschap ’ 

ontwikkelen voor minderjarigen

Het Centrum is van mening dat de wet dient te 

worden aangepast, zodat het statuut van slachtoffer 

van mensenhandel wordt toegekend aan alle minder-

jarigen, ongeacht of zij meewerken met het gerecht of 

niet. Daarbij kan het concept van ‘objectief slachtof-

ferschap’ een interessant alternatief vormen.

› Mensenhandel moet opnieuw één van de belangrijk-

ste prioriteiten van het opsporings- en vervolgingsbe-

leid worden

Het Centrum vraagt dat er verder voldoende recher-

checapaciteit besteed wordt en dat er voldoende 

aandacht wordt gegeven aan de bovenlokale en inter-

nationale samenwerking. Ten slotte kunnen criminele 

netwerken pas efficiënt bestreden worden met behulp 

van grondige netwerkanalyses en financiële analyses 

waarvoor adequate recherchecapaciteit onontbeerlijk 

is. Een dergelijke analyse vergt ook een adequate 

inzet van mensen en middelen.

› Mensenhandel moet opnieuw een 

beleidsprioriteit worden

Het Centrum betreurt dat het werk van de Inter-

departementele Coördinatiecel ter Bestrijding van 

Mensenhandel en -smokkel vanuit de politieke 

wereld niet altijd voldoende opvolging heeft gekregen  

en hoopt dat de nieuwe minister van Justitie, als 

voorzitter van deze cel van de strijd tegen mensen-

handel weer een prioriteit zal maken. 

↘
 Al deze aanbevelingen worden in detail 

beschreven in het jaarverslag ‘Mensenhandel /
Mensensmokkel 2007’

 



Met het goedgekeurde strategisch driejarenplan hebben 

we een leidraad om – onder de leiding van een nieuw 

samengestelde Raad van Bestuur – elk van onze 

functies (individuele meldingen, advies en vorming, 

beleidsaanbevelingen, communicatie) nog beter te 

richten en te evalueren. We willen ook de verschillende 

inhoudelijke jaarrapporten van het Centrum verder 

uitbouwen tot referentiewerken die elk jaar aangeven 

hoe het in België gesteld is met racisme, discriminatie 

en diversiteit; met het migratiebeleid; met het respect 

voor de grondrechten van de vreemdelingen en met de 

strijd tegen mensenhandel.

Voor het luik discriminatie en diversiteit is het voor het 

Centrum vooral uitkijken naar de gewesten en gemeen-

schappen: zij moeten de Europese richtlijnen omzetten 

voor hun materies. Zij moeten ook een onafhankelijke 

instelling aanduiden. Het Centrum rekent erop dat het 

quasi-akkoord van medio 2007 nu snel omgezet wordt 

in daden. Zo komen we via een samenwerkingsak-

koord tot één enkel gemeenschappelijk, interfederaal 

Centrum, wat veruit het beste is voor élke inwoner van 

dit land én stukken goedkoper dan wanneer er straks 

zes of zeven ‘centra’ zouden zijn. 

Voor het luik migratie zijn de uitdagingen groot: 

het Centrum kan een belangrijke rol spelen in de 

organisatie en uitbouw van het Belgische contactpunt 

van het Europese Netwerk Migraties. Nu er een 

minister van Migratie en Asielbeleid is, komt er 

eindelijk ruimte voor een open en goed gefundeerd 

politiek én publiek debat over hoe België immigratie én 

emigratie wil gaan beheersen én beheren. Natuurlijk 

stelt migratie een samenleving voor problemen, maar 

tegelijkertijd biedt ze ook oplossingen, en het beheer 

van migratie is ervoor zorgen dat de voordelen ervan 

maximaal en de nadelen minimaal zijn. Daarbij 

moeten we voor ogen houden dat de economische 

en humanitaire aspecten van migratie erg nauw met 

elkaar verbonden zijn: ook asielzoekers, gezins-

herenigers,... zijn een economische factor, en ook 

economische migranten kunnen huwen en kinderen 

krijgen. Tegelijkertijd moeten we de weg versperren 

voor wie migratie misbruikt voor eigen crimineel gewin 

via mensenhandel en –smokkel.

Kortom: het belooft een boeiend jaar te worden!

Jozef De Witte, Directeur

Edouard Delruelle, Adjunct-directeur
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In 2007 heeft het Centrum gewerkt (of samengewerkt 

met andere organisaties) aan de publicatie van diverse 

verslagen en brochures. Met deze publicatie wil het 

Centrum zijn standpunten, aanbevelingen, adviezen 

en expertise over thema’s die vaak als ontoeganke-

lijk worden beschouwd, bekend maken bij een breder 

publiek. De samenwerking rond sommige van die 

publicaties heeft bovendien aangetoond dat het Centrum 

een openbare dienst is met een breed netwerk van 

diverse partners.

Publicaties van de departementen Racisme & 

Integratie, Niet-raciale discriminatie & Vorming 

en Migratie

↘
 Alle publicaties kunnen worden geraadpleegd 

en/of gedownload via de website www.diversiteit.be 

Immigratie en ouder worden

(januari 2007, 103 p.)

Notulen van het colloquium dat op 19 september 

2006 in Brussel gehouden werd. Dit colloquium werd 

georganiseerd in het kader van de denkpistes die in 

mei 2005 werden opgestart over de maatregelen die 

moeten worden ingevoerd om ‘waardig oud te worden’ 

in Brussel.

De berichtgeving over allochtone minderheden in de 

Belgische media (syntheserapport) 

(januari 2007, 38 p.)

In 1993 voerde de Gentse Universiteit een eerste 

systematische studie naar de inhoud van meerdere 

Franstalige en Nederlandstalige kranten, op verzoek 

van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten 

in België en het Centrum. Dit onderzoek was gericht 

op de manier waarop de media de vreemdelingen 

voorstellen, een manier die eventueel de stereotypes 

kan versterken, tot verwarring kan leiden en zelfs tot 

negatieve beeldvorming van deze minderheden bij het 

lezerspubliek. Veertien jaar later leek het opportuun 

om deze analyse te hervatten, met dezelfde methodolo-

gie, om tot een vergelijking te kunnen komen.

Media en allochtonen. Welke beeldvorming?

(februari 2007, 77 p.)

Dossier van het forum georganiseerd door het Centrum  

en de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in 

België van 28 februari 2007, met de voorstelling van de 

resultaten van de studie uit 2006 rond de berichtgeving 

over etnische minderheden in de Belgische media en het 

aanreiken van nieuwe aanbevelingen ter zake.

Jaarverslag 2006

(juni 2007, 96 p.)

Naast de gebruikelijke presentatie van de meldingen 

en verzoeken met vermelding van voorbeeldgevallen en 

de voorstelling van het diversiteits- en migratiebeleid, 

bespreekt dit verslag de nieuwe antidiscriminatie- en 

antiracismewetgevingen.

Verslag mensenhandel 2006 – Slachtoffers in beeld

(juli 2007, 136 p.)

In dit evaluatieverslag van de strijd tegen mensen-

handel en mensensmokkel spelen de slachtoffers de 

hoofdrol. Het eerste deel van het verslag analyseert 

voornamelijk de hervorming van het verblijfsstatuut. 

In het tweede deel stelt het Centrum een typologie 

voor van de seksuele exploitatienetwerken, mensen-

smokkel en economische uitbuiting op basis van de 

verschillende dossiers waarin het zich burgerlijke partij 

heeft gesteld. Het derde deel is gewijd aan de analyse 

van de rechtspraak. Hier worden enkele beslissingen 

besproken m.b.t. de interpretatie van het begrip ‘arbeid 

in tegenspraak met de menselijke waardigheid’. Ten 

slotte bevat het verslag als bijlage ook de resultaten 

van een studie van de databank ‘slachtoffers van de 

mensenhandel’.

Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Hoe kan je 

reageren? Praktische informatie

(september 2007, 19 p.)

Het doel van deze brochure voor het grote publiek is 

het geven van praktische informatie om te reageren 

tegen een eventuele discriminatie op de private huisves-

tingsmarkt.

Toegankelijkheid van openbare gebouwen voor 

personen met een beperkte mobiliteit

(december 2007, 34 p.)

Studie over het globale probleem van de toegankelijkheid 
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van openbare gebouwen en de wetgeving ter zake. Voor 

deze publicatie had het Centrum zowel in België als 

in het buitenland, ontmoetingen met diverse gespreks-

partners (verenigingen van personen met een handicap, 

architecten, openbare en privéorganisaties, ministeriële 

beleidscellen, administraties en brandweerdiensten).

Migrations internationales et populations issues de 

l’immigration en Belgique: un aperçu statistique

(december 2007, i.s.m. GéDAP-UCL, 21 p. – enkel in 

het Frans)

Synthese van een gedetailleerd verslag van Nicolas 

Perrin over bepaalde statistische elementen betreffende 

de migratieconjunctuur en de bevolking uit de 

immigratie. Dit verslag beschrijft op beknopte wijze de 

migratiestromen, de vreemde bevolking, de bevolking 

uit de immigratie, de illegale migraties en de vreemde-

lingen in onwettig verblijf.

Syntheserapport - Sensibilisatieprogramma inzake 

discriminatie en de antidiscriminatiewetgeving

(december 2007, i.s.m. Instituut voor de Gelijkheid 

van Vrouwen en Mannen, FOD Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg, 64 p.)

Dit document beoogde een stand van zaken over 

de items die tijdens de seminaries in 2007 werden 

uitgewerkt, met als doel de inhoud van de antidiscri-

minatiewetgeving te verduidelijken in de context van 

tewerkstelling. Het bestaat uit twee delen: een eerste 

algemeen deel behandelt de theorie rond stereotypes en 

vooroordelen, de anti-discriminatiewetten, de bescher-

mingsmechanismen en de criteria die door die wetten 

in aanmerking komen. Ook het openbaar beleid en de 

vooruitzichten ter zake worden behandeld. Het tweede 

deel bevat de discussies van de groepen die aan de 

seminaries hebben deelgenomen.

Nouvellement arrivé en Belgique? 10 pistes pour créer 

son emploi

(december 2007, 54 p. – enkel in het Frans) 

Deze gids werd gerealiseerd met de steun van de 

federale cel van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en 

het Waalse Gewest in het kader van het ontwikkelings-

project voor werkgelegenheid voor nieuwkomers.

Publicaties van het Steunpunt tot bestrijding 

van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 

uitsluiting.

↘
 De publicaties van het Steunpunt kunnen 

worden geraadpleegd via de website 
www.armoedebestrijding.be

Opvolging van het derde tweejaarlijkse verslag: stand 

van zaken van de dialoog met de beleidsverantwoor-

delijken van de Gewesten, de Gemeenschappen en de 

federale Staat. 

(februari 2007, 141 p.)

Tussentijdse nota, geactualiseerd op 15 februari 2007. 

Het recht op wonen in het kader van de 

gemeentelijke bevoegdheden

(maart 2007, 11 p.)

Nota van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Welke rol heeft Europa in de armoedebestrijding? Hoe 

kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze gehoord 

worden door Europa? Seminarie van 23 april 2007

(april 2007, 5 p.)

Nota van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Strijd tegen armoede: evoluties en perspectieven. 

Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie

(december 2007, 199 p.)

Deze publicatie, een opvolging van het verslag 

‘Armoede uitbannen’, bespreekt het recht op onderwijs, 

de dienstencheques als instap op de arbeidsmarkt, 

permanent wonen in een toeristische zone en de daad-

werkelijke toegang tot de energiemarkt.

Stand van zaken van de Belgische wetgeving met 

betrekking tot de sociale maatregelen op het vlak van 

energie – Situatie op 1 december 2007

(december 2007, 46 p.)

Nota van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.
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Raad van Bestuur op 31 december 2007

Effectieve leden Plaatsvervangers

Voorzitter:

Raymonde Foucart - 

Kleynen

Afaf Hemamou

Ondervoorzitter:

Saïd El Khadraoui Jan Bertels

Leden:

Piet Janssen Ali Caglar

Laura Iker Fabien Palmans

Bilal Yoncalik John Vincke

Anne-Emmanuelle 

Bourgaux

Benjamin Cadranel

Eric Lemmens Fatima Shaban

Carine Doutrelepont Bernard Blero

Walter Stevens Jochen Soetens

Francine Altruye Eugene Dimmock

Lieve Decock Aviva Dierickx

Machteld Ory Sami Souguir

Claude Debrulle Radouane Bouhlal

Philippe Laurent Benoit Parmentier

Helima Guerra Annemie Mercelis

Isabel Haest San Eyckmans

Carole Grandjean Michèle Gilkinet

Carine Jansen Dominique Delhauteur

Pascale Labiau Khadija Zamouri

Soetkin Suetens Michel Duponcelle

Stephan Backes Hubert Beckers

Regeringscommissaris:

Fernand Van Hemelrijck

 

Raad van Bestuur sinds juli 2008

Effectieve leden Plaatsvervangers

Voorzitter:

Hervé Hasquin Isabelle Mazzara

Ondervoorzitter:

Ann Verreth Tinneke Huyghe

Leden:

Claude Debrulle Zakia Khattabi 

Afaf Hemamou Mohammed Tijjini

Laura Iker Fabien Palmans

Eric Lemmens Gisèle Marlière

Véronique Lefrancq Benoit Drèze

Bernard Blero Fatima Shaban

Renaat Vandevelde Ina Vandenberghe

Eddy Boutmans Kurt De Meester

Naima Charkaoui Hajri Hakim Boutkabout

Steven Vansteenkiste Lieve Decock

Badra Djait Jochen Soetens

Eugene Dimmock Machteld Ory

Jan Boulogne Anne-Marie 

Vangeenberghe

Liesbet Stevens Karin Van Mossevelde

Anne-Emmanuelle 

Bourgaux

Ahmed Laaouej

Carine Jansen Alain Jacobéus

Diane Culer Chico Kebsi

Soetkin Suetens Khadija Zamouri

Alexander Miesen Ingrid Inselberger

Regeringscommissaris:

Fernand Van Hemelrijck

Deze raad heeft dit jaarverslag goedgekeurd.
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