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inleidinG



voor u ligt het jaarverslag over de activiteiten van het 
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racisme-
bestrijding in 2012. naast dit werkingsverslag publi-
ceert het Centrum ook een ‘jaarverslag discriminatie/
diversiteit’ (in mei 2013), een ‘jaarverslag migratie’ 
(in juni) en een jaarverslag ‘mensenhandel/mensen-
smokkel’ (in oktober). op die manier voldoet het niet 
alleen aan zijn wettelijke rapportageverplichting, maar 
wil het ook het debat stimuleren over discriminatie, 
diversiteit, migratie en mensenhandel.

2012 was opnieuw een rijk gevuld jaar. niet minder 
dan 5.118 personen vroegen het Centrum om infor-
matie, advies of bijstand. om op elk van die vragen 
een snel en goed antwoord te bieden, maakten we 
verder werk van een meer methodische aanpak én een 
bijzondere aandacht voor de psychische noden van 
de melders. het Centrum geeft altijd de voorkeur aan 
verzoening, aan onderhandelde oplossingen en alter-
natieve maatregelen; in slechts in vijf discriminatiedos-
siers begon het vorig jaar een rechtszaak.

meldingen tonen vaak aan waar het in onze samen-
leving nog aan schort, en zijn de aanleiding om ook 
preventieve acties op te zetten. enerzijds gaat het 
om informeren, sensibiliseren en opleiden, waarbij 
het Centrum in 2012 nieuwe paden insloeg: e-lear-
ning en coaching van organisaties, om er maar twee 
te noemen. anderzijds gaat het om adviezen geven 
en aanbevelingen doen voor een betere regelgeving, 
vertrekkende vanuit onderzoek (zoals de diversiteits-
barometer) of vanuit de forumfunctie die het Centrum 
vaak vervult. het brengt dan verschillende actoren 
samen om in concrete vraagstukken stappen vooruit 
te kunnen zetten. in oktober 2012 waren er gemeen-
teraadsverkiezingen: ze vormden de aanleiding om het 
belang van de lokale beleidsmakers te onderstrepen in 
de strijd tegen discriminatie en in de bevordering van 
gelijke kansen en het respect voor de grondrechten van 
vreemdelingen.

in 2012 ging de dienst voor de monitoring van het 
vn-verdrag inzake de rechten van Personen met 
een handicap van start; een nieuwe opdracht die de 
federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden ons 
in 2011 gezamenlijk toevertrouwden. daarmee werd 
zowel een stap gezet naar het nieuwe, interfederale 
Centrum als naar een mensenrechtenbenadering van 
handicap, naast een loutere discriminatiebenadering. 
het Centrum beseft dat de verwachtingen groot zijn – 

een dossier als Plopsaland maakt dat duidelijk – en wil 
er hard aan blijven werken om ze in te lossen.

het Centrum is niet alleen goed bekend in eigen land, 
het is ook zeer gekend en gewaardeerd op internatio-
naal vlak, waar het aan niet minder dan acht samen-
werkingsverbanden actief participeert. het ontving 
ook in 2012 menig internationaal bezoek, vanuit een 
aantal eu-landen maar zelfs vanuit brazilië, vietnam 
en taiwan. gelijke kansen en mensenrechten zijn van 
meet af aan een zaak van de internationale gemeen-
schap geweest, waarbij staten tegenover elkaar de 
verplichting aangaan om op dat vlak de lat steeds 
hoger te leggen.

in december 2006 startte een werkgroep om het 
Centrum tot een interfederale instelling te hervormen; 
in juli 2012 werd daarover een politiek akkoord 
bereikt tussen de federale, gewestelijke en gemeen-
schapsregeringen. dat akkoord beslaat vier compo-
nenten: een interfederaal discriminatiecentrum, een 
federaal migratiecentrum, een interfederaal gender-
instituut en een mensenrechtenkoepel. het Centrum 
hoopt nu vooral dat het politieke akkoord snel reali-
teit wordt.

met de realisatie van een interfederaal discrimi-
natiecentrum zal elke inwoner van dit land zich tot 
eenzelfde instelling kunnen wenden voor elke vraag 
om informatie, advies of bijstand inzake discriminatie 
(met uitzondering van gender), zonder zich het hoofd 
te hoeven breken of het om een federale, een gewest- of 
een gemeenschapsmaterie gaat. met de bundeling van 
alle expertise in één enkel interfederaal centrum zal de 
burger ook verzekerd zijn van de best mogelijke behan-
deling én zal de totale kostprijs een fractie bedragen 
dan wanneer elke overheid een aparte instelling zou 
creëren. het federale migratiecentrum zal ondertussen 
informeren over de migratiestromen, waken over het 
respect voor de grondrechten van vreemdelingen, en 
de strijd tegen de mensenhandel stimuleren.

met die nieuwe architectuur moeten beide ‘centrums’ 
winnen aan onafhankelijkheid en efficiëntie. het 
Centrum hoopt van harte dat ook de lang beloofde 
‘mensenrechtenkoepel’ er snel komt, die moet leiden 
tot een betere afstemming en coördinatie van alle 
bestaande mensenrechtenmechanismen in dit land én 
tot de invulling van de blinde vlekken waarop de vn 
– terecht – blijft hameren. dat zal zowel leiden tot ster-
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kere garanties voor het respect van de grondrechten 
van elke inwoner van dit land als tot een meer volle-
dige en coherente naleving van onze internationale 
engagementen.

2013 is dus niet alleen het jaar waarin het Centrum, op 
15 februari, zijn twintigste verjaardag viert, het wordt 
wellicht ook het jaar van een grondige structuurwij-
ziging.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

edouard delruelle, adjunct-directeur
jozef de Witte, directeur





AlGemene 
SchetS



Het Centrum in cijfers

 » in 2012 ontving het Centrum in totaal 5.118 meldingen.

 » 6 op 10 meldingen gebeurden elektronisch, net als in 2011.

 » de melders waren, eveneens als in 2011, vaker mannen (2 op 3) dan vrouwen.

 » 4,8 op 10 meldingen gebeurden in het nederlands, nog eens 4,8 op 10 in het Frans.

 » 83% van de meldingen had betrekking op discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven; 17% op  
de grondrechten van vreemdelingen.

 » de 4.226 meldingen over mogelijke discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven hebben geleid  
tot 1.315 dossiers.

 » voor de 892 meldingen rond de grondrechten van vreemdelingen opende het Centrum 135 dossiers.

 » in 5 discriminatiedossiers is het Centrum een rechtszaak begonnen; in 46 discriminatiedossiers kwam het  
tot een onderhandelde oplossing. het stelde zich daarnaast burgerlijke partij in 5 zaken over mensensmokkel 
en 16 zaken over mensenhandel. 

 » het Centrum verzorgde 293 uur aan informatiesessies (maximaal een halve dag) en 1.847 uur aan  
vormingen (minimaal een halve dag), en bereikte daarmee in totaal 8.207 mensen.

 » in totaal bracht het Centrum 45 adviezen en aanbevelingen uit: 17 rond discriminatie en gelijke kansen,  
9 rond migratie en 19 rond mensenhandel en -smokkel.

 » het Centrum telde op 31 december 2012 102,51 (effectieve) voltijdse equivalenten (vte): 84,61 binnen  
het personeelsplan; 5,8 in projecten; 3,3 bij de dienst CrPd; en 8,8 bij het steunpunt armoede.

 » het Centrum is betrokken in 8 internationale samenwerkingsverbanden: equinet, european union  
agency for Fundamental rights (Fra), national Contact Point on integration (nCP int), national  
Contact Point for the european migration network (nCP emn), european Commission against racism 
and intolerance (eCri), office for democratic institutions and human rights (odihr), informal network 
of national rapporteurs and equivalent mechanisms for Combating trafficking in human beings,  
verenigde naties (vn).
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opdrachten, structuur en organisatie van het Centrum 

het Centrum werd opgericht door de federale wet van 
15 februari 1993. die wet bepaalt dat het Centrum 
een openbare dienst is die geheel onafhankelijk is in de 
uitoefening van zijn wettelijke opdrachten, en die zijn 
taken uitvoert in een geest van dialoog en samenwer-
king met andere actoren. daardoor is het een instel-
ling sui generis, met een statuut dat sterk verschilt van 
het statuut van federale administraties, parastatalen of 
overheidsbedrijven.

bij zijn oprichting was het Centrum alleen bevoegd 
voor de strijd tegen racisme. vandaag heeft het veel 
ruimere bevoegdheden. Zijn wettelijke opdrachten 
situeren zich binnen twee volwaardige pijlers:

1. De pijler Discriminatie/Gelijke kansen, met als 
opdracht de gelijkheid van kansen te bevorderen 
en elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beper-
king of voorkeur op grond van nationaliteit, 
zogenoemd ras, huidskleur, afkomst of nationale 
of etnische afstamming, maar ook op grond van 
seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, 
fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, 
huidige of toekomstige gezondheidstoestand, 
handicap, politieke overtuiging, fysieke of gene-
tische eigenschap of sociale afkomst te bestrij-
den.1 gendergerelateerde aangelegenheden zijn de 
bevoegdheid van onze zusterinstelling, het insti-
tuut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. 
het Centrum is niet bevoegd voor discriminatie op 
basis van taal: de regering moet nog een instantie 
aanwijzen om die meldingen te behandelen.

2. De pijler Migratie, met als opdracht te waken over 
het respect van de grondrechten van vreemde-
lingen, de overheid te informeren over de aard en 
grootte van de migratiestromen, en de bestrijding 
van mensenhandel en -smokkel te stimuleren.

in 1999 werd het Steunpunt tot bestrijding van 
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
aan het Centrum toegevoegd, na een samenwerkings-

1 de bevoegdheden van het Centrum zijn nog niet formeel uitgebreid naar het cri-
terium ‘syndicale overtuiging’, dat in 2009 na een arrest van het grondwettelijk 
hof is opgenomen in de lijst van criteria die door de antidiscriminatiewet be-
schermd worden.

akkoord. het steunpunt heeft eigen opdrachten, werkt 
met eigen bestuursorganen en een eigen budget, en valt 
niet onder de verantwoordelijkheid van de raad van 
bestuur en de directie van het Centrum. op pagina 38 
schetsen we zijn werking in 2012.

op de interministeriële conferentie van 12 juli 2011 
hebben de federale overheid, de gewesten en de 
gemeenschappen in uitvoering van artikel 33, para-
graaf 2 van het vn-verdrag inzake de rechten van 
Personen met een handicap beslist om het mandaat 
van ‘een onafhankelijk mechanisme om de uitvoering 
van het Verdrag te bevorderen, te beschermen en op te 
volgen’ toe te kennen aan het Centrum. daartoe werd 
de dienst CrPd (Convention on the rights of Persons 
with disabilities) opgericht. hij ziet toe op de bevorde-
ring, bescherming en opvolging van de toepassing van 
het verdrag in ons land.

Zijn oprichtingswet stelt dat het Centrum zijn 
opdracht volkomen onafhankelijk uitvoert, en in een 
geest van dialoog en samenwerking met verenigingen, 
instituten, organen en diensten die vergelijkbare 
opdrachten hebben of rechtstreeks bij de uitvoering 
van zijn opdracht betrokken zijn.



organigram

de interfederalisering van het Centrum

in juli 2012 kwamen de federale regering, de gewesten 
en de gemeenschappen tot een akkoord over de inter-
federalisering van het Centrum voor gelijkheid van 
kansen en voor racismebestrijding. het Centrum, 
vandaag een onafhankelijke federale instelling, ziet zo 
zijn bevoegdheden inzake de strijd tegen discriminatie 
uitbreiden tot die van de gewesten en gemeenschappen.

elke inwoner van dit land zal voortaan voor discri-
minatiemeldingen (op basis van wettelijk bepaalde 
discriminatiegronden) bij één en dezelfde instantie 
terechtkunnen. daarnaast biedt het akkoord nieuwe 
perspectieven op vlak van overleg en samenwerking 
tussen de verschillende overheden van dit land inzake 
de strijd tegen discriminatie, met respect voor de auto-
nomie en bevoegdheden van elke federale of gefede-
reerde entiteit.

het akkoord bepaalt ook dat de huidige opdrachten 
van het Centrum inzake de analyse van de migratie-
stromen, de fundamentele rechten van vreemdelingen 

en de strijd tegen mensenhandel zullen worden toever-
trouwd aan een afzonderlijk federaal instituut.

in aansluiting op het akkoord keurde de ministerraad 
in december 2012 twee voorontwerpen van wet goed:

 » het eerste heeft betrekking op de instemming met 
het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 dat 
een interfederaal Centrum voor gelijkheid van kan-
sen en voor racismebestrijding in het leven roept.

 » het tweede richt een federaal centrum op voor de 
analyse van migratiestromen, de bescherming van 
de fundamentele rechten en de strijd tegen mensen-
handel.

beide wetsvoorstellen werden voor advies naar de raad 
van state gestuurd en zullen vervolgens ter goedkeu-
ring worden voorgelegd aan de parlementen. de laatste 
stap zal erin bestaan om de twee centra ten laatste zes 
maanden na die goedkeuring operationeel te maken.

intern beheer discriminatie gelijke kansen migratie armoede

beheerscomité en
begeleidingscommisie

logistiek eerste lijn vorming
migratiestromen

grondrechten
mensenhandel

informatica tweede lijn
diversiteit 

Fim

boekhouding

raad van bestuur

directie

directiesecretariaat

Cel adviezen en  
aanbevelingen

Communicatie

Personeelsdienst

vn-verdrag 
handicap
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raad van bestuur

Samenstelling van de raad van bestuur van het Centrum op 31 december 2012.

effeCtieVe leden PlaatSVerVangerS

Hervé Hasquin (voorzitter) isabelle mazzara

ann verreth (ondervoorzitster) tinneke huyghe

Bernard Blero Fatima shaban

Jan Boulogne anne-marie vangeenberghe

anne-emmanuelle bourgaux Ahmed Laaouej

eddy boutmans kurt demeester

naima Charkaoui Hakim Boutkabout

diane Culer Chico kebsi

Claude debrulle Fatima Zibouh

eugène dimmock machteld ory

badra djait jochen soetens

afaf hemamou mohammed tijjini

laura iker Fabien Paelmans

Carine jansen alain jacobeus

véronique lefrancq benoît drèze

eric lemmens gisèle marlière

Alexander Miesen Ingrid Inselberger

liesbet stevens Karin Van Mossevelde

Soetkin Suetens Khadija Zamouri

renaat vandevelde Ina Vandenberghe

Steven Vansteenkiste lieve de Cocq

regeringSCoMMiSSariS

Philippe Bouchat

de namen van de ontslagnemende leden staan cursief afgedrukt.





diScriminAtie/ 
Gelijke kAnSen



discriminatie

diensten eerste lijn en tweede lijn

het departement discriminatie bestaat uit twee dien-
sten die nauw samenwerken. de dienst eerste lijn 
verzorgt het eerste contact met de melder: hij regis-
treert alle meldingen bij Centrum en geeft een eerste 
antwoord. de dienst tweede lijn treedt op wanneer 
een nadere analyse of nader onderzoek nodig is, of 
wanneer maatregelen tegenover derden aan de orde 
zijn. in dat geval opent hij een dossier gebaseerd op 
één melding of meerdere meldingen over dezelfde 
feiten.

Dienst Eerste Lijn

de dienst eerste lijn behandelt alle meldingen die het 
Centrum bereiken en geeft elke melder binnen een 
redelijke termijn een eerste antwoord.

een melding maken of een vraag stellen kan via het 
onlineformulier op www.diversiteit.be, telefonisch of 
persoonlijk (tijdens de bezoekuren van het Centrum 
of op afspraak). 

de dienst eerste lijn ontvangt meldingen over discri-
minatie of vragen om informatie of advies. hij verzorgt 
een professioneel onthaal en stelt de melders concrete 
oplossingen voor. Zodra een melder bijstand vraagt en 
het Centrum daarvoor bevoegd is, wordt een dossier 
geopend, dat na een eerste analyse aan de dienst 
tweede lijn wordt overgemaakt.

de dienst eerste lijn verstrekt ook informatie en advies 
over de grondrechten van vreemdelingen, vooral over 
administratieve vragen over toegang tot het grondge-
bied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemde-
lingen. Concreet gaat het over mogelijkheden om een 
onwettig verblijf te regulariseren of over procedures 
inzake gezinshereniging, toegang tot de belgische nati-
onaliteit of de arbeidsmarkt, ... om mensen die zich 
tot het Centrum richten zo goed mogelijk verder te 
helpen, neemt de dienst soms contact op met lokale en 
federale administraties of met advocaten.

Wanneer de dienst een vraag krijgt waarvoor het 
Centrum niet bevoegd is, verwijst het zo goed moge-
lijk door. Zo worden meldingen over discriminatie op 

basis van geslacht bijvoorbeeld doorgestuurd naar het 
instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Dienst Tweede Lijn

eén van de hoofdopdrachten van deze dienst is de 
behandeling van individuele dossiers met betrekking 
tot discriminatie op grond van alle criteria waarvoor 
het Centrum bevoegd is (leeftijd, handicap, seksuele 
geaardheid, ‘raciale’ criteria, geloof of levensbe-
schouwing, vermogen, gezondheidstoestand,  …) in 
alle domeinen van het maatschappelijk leven (arbeid, 
huisvesting, verzekeringen, onderwijs, horeca, politie, 
cyberhate, …).

elke medewerker van de dienst tweede lijn is gespeci-
aliseerd in bepaalde rechtsdomeinen of rond bepaalde 
doelgroepen. door zijn multidisciplinaire benadering 
kan de dienst oplossingen vinden buiten de gerechte-
lijke procedures die door de antidiscriminatiewet en 
de antiracismewet zijn bepaald.

het Centrum streeft eerst en vooral naar buitengerech-
telijke oplossingen. in de meest ernstige en flagrante 
gevallen, of wanneer een dialoog onmogelijk blijkt en 
de zaak een belangrijke maatschappelijke relevantie 
heeft (bijvoorbeeld precedentswaarde, verduidelijken 
van wetgeving, ...) kiest het voor de gerechtelijke weg.

uit individuele dossiers trekt de dienst ook lessen om 
meer structureel en preventief op te treden. Zo dragen 
medewerkers, onder meer in transversale werkgroepen, 
bij tot het ontwikkelen van beleidsinstrumenten, tot 
studies en onderzoeken.

Cyberhaat

gevallen van cyberhate kunnen ook via de website 
van het Centrum gemeld worden. twee medewerkers 
van de dienst tweede lijn behandelen die dossiers, in 
nauwe samenwerking met hun collega’s van de dienst 
eerste lijn.
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Discriminatie 2012: overzicht van de activiteiten

in 2012 behandelde het departement discriminatie 
(diensten eerste lijn en tweede lijn) 4.226 meldingen 
en opende het 1.315 dossiers (op basis van meldingen 
of op eigen initiatief).

net als in 2011 waren de drie voornaamste discrimina-
tiegronden zogenoemde ‘raciale’ criteria (1 dossier op 
3), geloof of levensbeschouwing (1 op 5) en handicap 
(1 op 6). daarna volgden leeftijd (1 dossier op 16), 
vermogen (1 op 16) en seksuele geaardheid (1 op 18).

ook de drie belangrijkste sectoren bleven ongewij-
zigd: goederen en diensten (1 dossier op 4), arbeid en 
werkgelegenheid (1 op 4) en media (1 op 5). daarna 
volgden samenleving (1 dossier op 13) en onderwijs 
(1 op 14).

in 2012 is het Centrum in vijf dossiers een rechtszaak 
begonnen; in twee van de vijf gevallen ging het om 
homofoob geweld; verder was er een nieuwe zaak 
tegen sharia4belgium, een zaak over raciale discrimi-
natie bij aanwerving en een zaak over discriminatie op 
grond van handicap. in 46 dossiers kwam het tot een 
onderhandelde oplossing.

een gedetailleerde analyse van de cijfers vindt u in het 
‘jaarverslag discriminatie/diversiteit’, dat in mei 2013 
verschijnt.

Discriminatie 2012: onder de loep

het departement discriminatie heeft in 2012 zijn 
project rond methodologie voortgezet. daarmee wil 
het tot nadenken aanzetten en richtlijnen uitwerken 
om de meldingen bij het Centrum en de individuele 
dossiers die daaruit volgen te verwerken.

het project heeft uitlopende vragen behandeld, waar-
onder:
1.  Welke doelstellingen volgen uit de opdracht van 

het departement?
2.  Welke grenzen bestaan er tussen het werk van 

de diensten eerste lijn en tweede lijn? Welke 
vormen van samenwerking zijn mogelijk of nodig?

3.  Welke behandelingsmethoden, middelen, specifieke 
benaderingen bestaan er – naast de algemene richt-
lijnen – voor welbepaalde sectoren, zoals cyberhaat, 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, verzeke-

ringen, politie/justitie/gevangenissen, …)?
4.  Wat de contactpunten in vlaanderen en de proto-

collen met het Waalse gewest en de Franse 
gemeenschap betreft: hoe en met wie kan er 
worden samengewerkt?

5.  Welke verplichtingen en vereisten vloeien voort 
uit het wettelijke en reglementaire kader inzake de 
openbaarheid van bestuur, de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, de deontologie, …)?

6.  Wat zijn de strategische richtsnoeren van het 
Centrum (onderhandeling, bemiddeling, gerech-
telijke dossiers, strategic litigation, eigen initia-
tief, …) en wat zijn de gevolgen daarvan voor de 
behandeling van de meldingen en dossiers?

dit denkwerk leidde onder meer tot de publicatie 
van ‘hoe kan het Centrum u helpen?’2, een brochure 
die zich richt tot alle personen met wie het Centrum 
contact heeft in het kader van een individueel verzoek: 
slachtoffers of getuigen van discriminatie, personen 
of organisaties over wie een melding is ingediend, 
betrokken derden (advocaat, sociale diensten, …), elke 
persoon die informatie wenst over zijn persoonlijke 
situatie, …) de brochure biedt een overzicht van alle 
materies waarvoor het Centrum bevoegd is en legt uit 
hoe het individuele meldingen behandelt.

FocuS 1 
Communicatie met personen in  
psychische nood

in 2012 heeft de dienst eerste lijn een vorming-
supervisie gevolgd over de communicatie met 
mensen die zich in psychische nood bevinden. 
het doel was meer vertrouwd te raken met de 
verschillende psychopathologieën en hun relatie 
tot de ervaring van discriminatie en uitslui-
ting, zodat de dienstverlenging waar nodig kan 
worden aangepast.

de ervaring van discriminatie en uitsluiting kan 
leiden tot gevoelens van angst en depressie, maar 
kan ook acute posttraumatische stress veroor-
zaken en in uitzonderlijke gevallen achtervol-
gingswaanzin.

2 de papieren versie is verkrijgbaar op verzoek, de digitale versie is beschikbaar 
op www.diversiteit.be.



vaak ligt een ingrijpende ervaring aan de basis, 
zoals een ontslag, langdurige pesterijen en intimi-
datie, of in het ergste geval een haatmisdrijf. ook 
vreemdelingen die in hun land van herkomst 
traumatiserende ervaring opliepen en/of lange 
tijd illegaal in ons land verblijven, krijgen met 
ernstige psychische klachten te maken.

het tegenovergestelde komt eveneens voor: dat 
ernstige psychische problemen leiden tot een 
algemeen gevoel ongelijke kansen te krijgen.

tijdens contacten met mensen in psychische nood 
komt het erop aan de ruimte en voorwaarden te 
creëren om een vertrouwensband op te bouwen, 
de melder zijn ervaringen te laten verwoorden, 
de mogelijkheden en beperkingen van hulp door 
het Centrum toe te lichten, en waar opportuun 
hem of haar naar instanties voor therapeuti-
sche ondersteuning toe te leiden – het gaat om 
een zogenoemde ‘warme doorverwijzing’: we 
nemen zelf contact op met een geschikte dienst 
en brengen de melder vervolgens met iemand 
binnen die dienst in contact.

de vorming-supervisie heeft de dienst eerste 
lijn een dieper theoretisch inzicht gegeven in 
de factoren die de geestelijke gezondheid beïn-
vloeden. Ze heeft ons ook geholpen om tekenen 
van psychisch leed te herkennen en om – binnen 
de perken van het mandaat van het Centrum 
– hulpvraag en -aanbod beter op elkaar af te 
stemmen. 

FocuS 2 
Onderhandelde oplossingen in 
discriminatiedossiers

bij de behandeling van discriminatiedossiers 
is de rechtbank nooit de eerste keuze van het 
Centrum. het streeft altijd naar dialoog en – 
indien mogelijk – een onderhandelde oplossing. 
met het akkoord van de melder (het slachtoffer) 
wordt de tegenpartij eerst in kennis gesteld van 
de melding en uitgenodigd om zijn versie van de 
feiten en een eventuele argumentatie te bezorgen. 
als er voldoende aanwijzingen van een inbreuk 
op de antiracismewet of de antidiscrimina-
tiewet zijn, probeert het Centrum vervolgens tot 
een akkoord te komen dat voor alle betrokken 
partijen aanvaardbaar is.

in een ideaal scenario komt het tot een akkoord 
over de volgende aspecten:

 » erkenning van de discriminatie of fout,
 » herstel of genoegdoening voor het slachtoffer 

(excuses, nieuwe kans, vergoeding, …),
 » een formele verbintenis van non-discriminatie 

in de toekomst,
 » zo nodig structurele en/of preventieve maatre-

gelen (aanpassing beleid, vorming, …),
 » communicatie over de onderhandelde oplos-

sing (in geanonimiseerde vorm).

de voorbije jaren heeft het Centrum die buiten-
gerechtelijke strategie sterk uitgebouwd. in 2012 
bereikte het in 46 discriminatiedossiers een onder-
handelde oplossing, waaronder verschillende 
dadingen met significante schadevergoedingen. 
het betreft ongeveer 10 procent van de (afge-
sloten) dossiers waarin er volgens het Centrum 
effectief sprake was van een (feitelijk) vermoeden 
van discriminatie. de dossiers over haatbood-
schappen en haatmisdrijven zijn daarbij niet inbe-
grepen.

in het ‘jaarverslag discriminatie/diversiteit’ 
worden de onderhandelde oplossingen meer in 
detail besproken.

FocuS 3 
Alternatieve maatregelen in dossiers over 
haatboodschappen en haatmisdrijven

niet alleen bij de behandeling van discriminatie-
dossiers verkiest het Centrum buitengerechtelijke 
oplossingen; ook ten aanzien van bepaalde (lich-
tere) haatboodschappen of haatmisdrijven vindt 
het dat alternatieve maatregelen, bijvoorbeeld 
via bemiddeling in strafzaken, een adequater 
antwoord kunnen bieden dan een ‘loutere’ straf 
(zeker wanneer het om jonge, beïnvloedbare 
daders gaat). voor slachtoffers creëert die aanpak 
bovendien vaak meer ruimte voor effectief herstel.

in het studierapport ‘naar alternatieve maat-
regelen in de strijd tegen discriminatie en haat-
misdrijven’, dat in 2012 verscheen, wordt de 
meerwaarde van alternatieve sancties en herstel-
gerichte interventies onder de loep genomen. 
het rapport, dat gebaseerd is op een onderzoek 
in opdracht van het Centrum door het leuvens 
instituut voor Criminologie (linC), bevat ook 
concrete voorbeelden, aandachtspunten en 
aanbevelingen.
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het rapport werd verspreid onder politionele, 
gerechtelijke en parajustitiële actoren en is digi-
taal beschikbaar op www.diversiteit.be. het is 
bedoeld als aanzet om de meerwaarde van alter-
natieve maatregelen ook in zaken van racisme, 
homofobie,  …) verder te verkennen en een 
passend aanbod te ontwikkelen.

gelijke Kansen

dienst Vorming

Ontvangst, analyse, uitvoering en beoordeling van 
aanvragen

de dienst vorming verzamelt en analyseert aanvragen 
rond informatiesessies, sensibilisering of vorming. 
dankzij een grondige analyse kan hij prioriteiten vast-
leggen en zo gepast mogelijk op die vraag reageren, 
rekening houdend met verwachtingen, doelpubliek en 
onderwerp. daarvoor wordt een beroep gedaan op 
eigen medewerkers, medewerkers van andere diensten 
van het Centrum of zelfs externe sprekers.

de dienst onderneemt drie verschillende acties: bij 
informatieacties gaat het om een tussenkomst op een 
studiedag of een colloquium georganiseerd door een 
derde partij; bij sensibiliseringsacties gaat het om een 
interactieve tussenkomst van maximaal een halve dag 
(bijvoorbeeld een workshop); vormingsacties, ten 
slotte, zijn interactieve tussenkomsten van langere 
duur (van één tot drie dagen) met een beperkte groep. 
de opleidingen worden op maat ontwikkeld, samen 
met de opdrachtgevers.

daarnaast zet de dienst projecten op waarbij hij struc-
turele veranderingsprocessen inzake diversiteit bege-
leidt, ondersteunt en coacht. de begunstigden van die 
projecten kunnen instellingen, organisaties, onderne-
mingen, structuren of sectoren zijn.

Dienst Vorming 2012: overzicht van de activiteiten

in 2012 besteedde het Centrum in totaal 2.140 uur 
aan vormingsinterventies; in de meeste gevallen (1.847 

uur) ging het over langlopende vormingen (meer dan 
een halve dag). het Centrum bereikte daarmee in 
totaal 8.207 mensen.

vormingsinterventies kunnen vertrekken vanuit één 
thema (bijvoorbeeld interculturele communicatie, 
stereotypen en vooroordelen, diversiteitsmanagement) 
of een combinatie van thema’s. het Centrum geeft ook 
vorming over de antiracisme- en antidiscriminatie-
wetgeving (en hoe die kan worden toegepast) of over 
één bepaald criterium daaruit (bijvoorbeeld handicap, 
seksuele geaardheid).

in 2012 werd een groot deel van de vormingsinter-
venties (898 uur) uitgevoerd bij de federale politie. de 
politie en het Centrum hebben een conventie van onbe-
paalde duur afgesloten, een partnerschap dat rust op 
drie complementaire pijlers: het Centrum geeft diver-
siteitsvormingen bij de politie, het ondersteunt haar 
netwerk diversiteit, en het ondersteunt haar structu-
rele diversiteitsprojecten. via die meerledige en geïnte-
greerde aanpak kunnen de diversiteit en de strijd tegen 
discriminatie bij de politie op een structurele en duur-
zame manier worden bevorderd.

op het domein arbeid (320 uur) spitsten de vormings-
interventies van het Centrum zich in grote mate toe 
op de rva en de dienstenchequesector. de vormingen 
bij de rva zetten de actie voort die in 2011 al werd 
opgezet; de focus lag op omgaan met interne en externe 
diversiteit binnen de professionele context – daarbij 
slaat interne diversiteit op de werkvloer en externe 
diversiteit op de omgang met de cliëntèle. een reeks 
sensibiliserende interventies voor een groot aantal 
dienstencheque-ondernemingen kwam er op vraag van 



het sectoraal Fonds voor vorming in de dienstenche-
quesector; het onderwerp van die sessies was: omgaan 
met discriminerende vragen en bemerkingen.

op vlak van onderwijs (128 uur) hebben de inter-
venties voornamelijk betrekking op de vorming van 
schoolinspecteurs. een groot aantal van hen nam deel 
aan een tweedaagse opleiding die zich toespitste op 
hun opdracht om segregatieverschijnselen op te sporen 
in scholen.

op het domein justitie verstrekte het Centrum op 
vraag van het instituut voor gerechtelijke opleiding 
vorming aan (toekomstige) magistraten (94 uur). die 
interventies behandelden in hoofdzaak de antidiscri-
minatiewetgeving. Ze werd benaderd vanuit juridisch, 
psychosociaal en sociologisch oogpunt.

ook de zorgsector was goed voor een aanzienlijk 
aantal interventies (82 uur). het Centrum gaf vorming 
aan organisaties die verschillende soorten diensten op 
verschillende locaties aanbieden, zoals rust- en verzor-
gingstehuizen of thuishulpdiensten. We bereikten daarbij 
werknemers met verschillende taken en profielen, met 
als doel hun instrumenten aan te bieden om met de 
groeiende diversiteit in hun sector om te gaan.

tot slot waren er nog vormingsprojecten op een aantal 
andere domeinen (bijvoorbeeld media, migratie, 
sport) en verzorgde de dienst vorming ook een intern 
vormingsaanbod (225 uur) voor het Centrum.

Dienst Vorming 2012: onder de loep

FocuS 1 
Opleiding interculturele communicatie voor 
werknemers uit de zorgsector (pilootproject)

het Centrum kreeg van de gemeenschappe-
lijke gemeenschapscommissie van het brusselse 
hoofdstedelijke gewest de opdracht om een 
opleidingsproject rond interculturele communi-
catie voor de zorgsector op te zetten. dat actieon-
derzoek kreeg drie doelstellingen mee: contacten 
leggen met de thuiszorgsector en aanbieders van 
opleidingen, een vormingsplan uitwerken en 
testen, en het pilootproject evalueren en aanbe-
velingen formuleren om het uit te breiden.

ontmoetingen met werknemers uit de betrokken 
sector moesten getuigenissen opleveren over 
hun ervaringen met diversiteit. de uiteindelijke 
bedoeling was om het welzijn van zorgverleners 
en -ontvangers te verbeteren en om netelige situ-
aties te voorkomen. dankzij het pilootproject 
kon een opleidingsplan worden getest dat op de 
vragen van de werknemers was afgestemd, zodat 
daaruit later een aangepast, toekomstgericht 
plan kon voortgroeien.

alles samen namen 155 mensen deel aan de 
gesprekken; ze droegen bij aan de formulering 
van pistes om een pilootproject rond opleiding in 
interculturele communicatie op te starten.

over het geheel genomen was één van de belang-
rijke elementen in de evaluatie dat dit soort 
opleiding naar de volledige sector zou worden 
uitgebreid, en dat ze zou worden geïntegreerd 
in de curricula van toekomstige werknemers in 
de sector (verpleegkundigen, verpleegkundig 
assistenten enzovoort). het Centrum heeft de 
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie 
een aanbeveling in die zin gedaan.

FocuS 2 
Procesbegeleiding en coaching bij het 
ontwikkelen van een diversiteitsbeleid bij de 
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

de rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (rjv) 
heeft zichzelf tot doel gesteld om tegen 2014 
een organisatie te worden die anticipeert op 
diversiteitsvragen in de brede betekenis van het 
woord. dat veronderstelt een diversiteitsbeleid, 
dat actuele en toekomstige diversiteitsvragen 
afdoende beantwoordt. om zich daarbij te laten 
bijstaan, doet de rjv sinds 2012 een beroep op 
het Centrum.

het Centrum voorziet in procesbegeleiding bij 
de ontwikkeling, door de rjv, van een diversi-
teitsbeleid. We bieden advies, coaching en onder-
steuning aan in de verschillende stadia van dat 
structurele veranderingsproces:
1. een leidend team samenstellen dat bij de rjv 

naar het projectdoel toewerkt;
2. een visie op diversiteit en specifieke cultuur-

gebonden vragen ontwikkelen;
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3. een communicatieplan opmaken over de 
diverse fasen van het project;

4. een kwantitatieve en kwalitatieve analyse 
uitvoeren;

5. een actieplan inzake intern en externe 
gerichte diversiteit opmaken;

6. met het rvj-personeel communiceren over 
het project, de fasen en de acties waarbij zij 
betrokken zijn;

7. de stappen in het actieplan uitvoeren;
8. de acties evalueren en – indien nodig – 

bijsturen.

dienst diversiteit

de dienst diversiteit heeft als doelstelling de diversi-
teit in de verschillende domeinen van het economische, 
sociale en politieke leven (werkgelegenheid, huisves-
ting, onderwijs, ...) te bevorderen.

de dienst realiseert die doelstelling door multidisci-
plinair te werken. hij werkt transversaal samen met 
andere diensten van het Centrum, maar ook met 
externe partners, om:

 » adviezen en aanbevelingen uit te werken;
 » een forum te bieden aan verschillende actoren;
 » studies en onderzoeken op te zetten en relevante 

gegevens te verzamelen;
 » deel te nemen aan sensibiliserings- en voorlich-

tingsactiviteiten en/of die uit te werken (dat gebeurt 
ook via trajectbegeleiding bij de uitvoering van een 
diversiteitsbeleid);

 » wanneer nodig door te verwijzen naar andere actoren.

het Centrum stimuleert het multidisciplinaire denken 
via thematische werkgroepen, samengesteld uit mede-
werkers van verschillende diensten: werkgelegen-
heid, huisvesting, onderwijs, zorg, handicap, seksuele 
geaardheid, culturele harmonisatie, ... hieronder vindt 
u een overzicht van de activiteiten van die interdiscipli-
naire werkgroepen.

Dienst Diversiteit 2012: overzicht van de activiteiten

de belangrijkste activiteiten van de thematische werk-
groepen hadden betrekking op de hieronder opgesomde 
thema’s. afhankelijk van het thema kunnen die acti-
viteiten betrekking hebben op verschillende bevoegd-
heden en verschillende entiteiten van het Centrum.

Tewerkstelling
1.  het Centrum netwerkte in antwerpen en 

mechelen, in samenwerking met de lokale meld-
punten discriminatie en belangrijke stakeholders 
(gouvernementeel en niet-gouvernementeel). We 
lichtten specifieke aspecten toe van onze exper-
tise (over de antidiscriminatiewetgeving of over 
de resultaten van de ‘diversiteitsbarometer Werk’) 
tijdens het netwerkoverleg of op specifieke fora, 
zoals de regionale sociaaleconomische overleg-
comités (resoC).

2.  samen met unizo werd een brochure gemaakt aan 
de hand van vragen en antwoorden rond knel-
punten en mogelijke vormen van discriminatie 
op de werkvloer. ter voorbereiding werd een lijst 
opgemaakt met goede praktijken uit binnen- en 
buitenland.

3.  het Centrum nam deel aan de stuurgroep van het 
project van het europees sociaal Fonds (esF) rond 
leeftijdsbewust personeelsbeleid, georganiseerd 
door het esF-agentschap vlaanderen. er worden 
geregeld inhoudelijke sessies verzorgd, onder meer 
rond gezondheid en langere loopbanen, kennisma-
nagement, …).

4. in Wallonië werd een offerteaanvraag gelanceerd 
voor een studie over het afhaken van migran-
tenjongeren en hun integratiemoeilijkheden op 
de Waalse arbeidsmarkt. de studie wordt uitge-
voerd in samenwerking met het Centre d’etude 
de l’ethnicité et des migrations (Cedem) van de 
universiteit van luik en Forem. de resultaten 
worden in 2013 voorgesteld.

Handicap
het Centrum heeft aan de lijn, de mivb en de nmbs 
verschillende aanbevelingen gedaan over de toegan-
kelijkheid van het openbaar vervoer; ontmoetingen 
met alle drie de ondernemingen vonden plaats om de 
opvolging van die aanbevelingen te garanderen.

de opvolging van de aanbevelingen van 2011 gaf in 
2012 onder meer aanleiding tot:

 » een nieuwe reglementering rond liften, die rekening 
houdt met de toegankelijkheid voor personen met 
een beperkte mobiliteit;

 » een omzendbrief van de Franstalige gemeenschap 
over de organisatie van de zorg en het nemen van 
geneesmiddelen op school;

 » een overleg met het kabinet van de vlaamse minis-
ter van Welzijn en met Zorgnet vlaanderen over 



gebarentolken in ziekenhuizen en een ontmoeting 
met het agence Wallonne pour l’intégration des 
Personnes handicapées (aWiPh) en de directie van 
de Ziekenhuizen.

het Centrum heeft zijn aanbevelings- en sensibilise-
ringswerk voor een inclusiever onderwijs voortgezet:
 » voor de vlaamse onderwijsvakbonden, ouderkoe-

pels en scholenkoepels lichtte het de implicaties toe 
van het vn-verdrag inzake de rechten van Perso-
nen met een handicap voor het onderwijs in vlaan-
deren; het nam ook deel aan een werkforum over 
inclusief onderwijs georganiseerd door gelijke 
rechten voor iederen Persoon met een handicap 
(griP).

 » Wat het decreet over inclusief hoger onderwijs 
betreft, sensibiliseerde het Centrum de directeurs 
van onderwijsinstellingen in de Franstalige gemeen-
schap en nam het deel aan werkgroepen.

Care
1. het Centrum coördineerde, redigeerde en publi-

ceerde de handelingen van het colloquium ‘Care 
en transculturele vaardigheden’ van 28 oktober 
2011 in samenwerking met de Fod volksgezond-
heid. de daaruit resulterende publicatie, die werd 
afgerond in september 2012, verscheen ook op de 
website van het Centrum.

2. het Centrum nam deel aan de werkgroep beheer 
van de diversiteit van geloofsovertuigingen 
binnen het Centre bruxellois d’action intercultu-
relle. het zocht naar acties om een leidraad op te 
stellen voor vakmensen in brussel.

3. het Centrum verzorgde een vorming over de anti-
discriminatiewetgeving aan de ecole de santé 
Publique (ulb) en over de kwestie van de patiën-
tenrechten.

Huisvesting
1. het Centrum nam deel aan sensibiliseringsac-

ties van de spelers uit de sociale sector (brusselse 
bond voor het recht op Wonen, oCmW, …) over 
discriminatie op de huisvestingsmarkt.

2. het Centrum kwam tussenbeide tijdens de lokale 
overleginitiatieven die de huisvestingsactoren van 
de provincie vlaams-brabant verzamelden rond 
de problemen waarmee de sector kampt (discrimi-
natie, toegankelijkheid, …).

3. het Centrum deed diverse aanbevelingen, bijvoor-
beeld over de toegang tot sociale woningen voor 

personen met een handicap in brussel, en vroeg 
om kandidaat-huurders niet te schrappen als zij 
een woning weigeren die niet aangepast is aan hun 
handicap. er werd eveneens nagedacht over het 
begrip ‘lokale verankering’; dat zou de weg voor 
een algemene aanbeveling moeten banen.

4. het Centrum heeft samen met het beroepsinsti-
tuut van vastgoedmakelaars en de Commissie 
voor de bescherming van de Persoonlijke levens-
sfeer nagedacht over het modelformulier voor de 
aanvraag van inlichtingen aan kandidaat-huur-
ders.

Onderwijs
1. het Centrum is een onderzoek gestart naar de 

moeilijkheden om een gelijkwaardigheidsattest 
voor een diploma secundair onderwijs te krijgen, 
samen met de service des equivalences en de 
middenveldorganisaties die de aanvragers bege-
leiden. dat initiatief leidde tot structureel overleg 
tussen de service en de organisaties.

2. het Centrum werkte mee aan een colloquium over 
discriminatie op school georganiseerd door infor-
jeunes laken. het was er gastspreker en leidde een 
workshop.

3. het Centrum nam deel aan sensibiliseringsacties 
voor vakmensen en leerlingen, zoals oxfamnesty, 
een evenement dat leerlingen en leerkrachten 
samenbrengt die zich inzetten voor solidariteitsac-
ties.

4. het Centrum nam deel aan de zittingen van de 
Commissie inzake leerlingenrechten over aanmel-
dingsprocedures van de lokale overlegplatforms of 
individuele schoolbesturen (48 dossiers in 2012) 
en over weigeringsdossiers van leerlingen (171 
dossiers in 2012).

5. in de Franstalige gemeenschap is een structureel 
vormingsprogramma voor actoren uit het onder-
wijs uitgewerkt. verschillende modules zijn voor-
zien; het programma wordt in 2013 voortgezet.

Seksuele geaardheid
1. het Centrum nam deel aan het overleg ter voor-

bereiding van het interfederale actieplan tegen 
homofoob en transfoob geweld. het plan werd 
op 31 januari 2013 voorgesteld door de federale 
overheid en de gefedereerde entiteiten.

2. ter gelegenheid van de internationale dag tegen 
homofobie (17 mei) en de regenboogweek 
lanceerde het Centrum een campagne om artiesten 
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en de zalen waar ze optreden eraan te herinneren 
dat aanzetten tot haat, geweld en discriminatie 
(onder meer gericht tegen homo’s) ontoelaatbaar 
en verboden door de wet is.

3. in het kader van de samenwerkingsprotocol met 
het Waalse gewest werd een offerteaanvraag 
gelanceerd om een kortfilm over homoseksuali-
teit te maken. het project is volop aan de gang; 
de kortfilm zal in 2013 op het gemeenschappelijke 
televisienetwerk worden uitgezonden.

National Contact Point on Integration
in zijn functie als national Contact Point on integra-
tion woonde het Centrum in het buitenland verschil-
lende seminaries bij over de ontwikkeling van europese 
indicatoren inzake werk, onderwijs, actief burgerschap 
en sociale cohesie.

E-learningproject
met de steun van de federale en regionale overheden 
bereidt het Centrum zich voor om sensibiliseringsmo-
dules over de antidiscriminatiewetten en het beheer 
van diversiteit online te zetten voor teamleiders en 
humanresourcesdirecteurs van openbare en privébe-
drijven. dat e-learningproject zal op een interactieve 
manier concrete situaties uit het dagelijkse leven in 
bedrijven aankaarten.

Waakzaamheidscel Antisemitisme
het Centrum neemt deel aan deze cel, die sinds 2012 
onder de auspiciën van de ministers van justitie en 
binnenlandse Zaken zes keer per jaar bijeenkomt. het 
zorgt voor inhoudelijke inbreng en voor het verslag.

Roma
het Centrum gaf in 2012 vorming aan de roma-
bemiddelaars in het kader van het roma mediator 
training Programme.

Dienst Diversiteit 2012: onder de loep

FocuS 1 
Aanbevelingen voor een toegankelijker 
openbaar vervoer voor personen met beperkte 
mobiliteit

al jaren vraagt het Centrum om de infrastruc-
tuur van de nmbs toegankelijker te maken. 
elk jaar ontvangt het Centrum meldingen van 
personen met een beperkte mobiliteit die grote 
problemen hebben ondervonden tijdens hun 
reis. de bijstand die ze van de nmbs krijgen 
moet ten minste vierentwintig uur van tevoren 
worden gereserveerd. het Centrum vindt die 
termijn in veel gevallen te lang. daarnaast zijn er 
nog te vaak problemen bij de organisatie van de 
bijstand, die bovendien niet in alle stations wordt 
gegarandeerd.

2012 was voor deze kwestie een belangrijk jaar, 
aangezien een nieuwe beheersovereenkomst van 
de nmbs werd voorbereid. het Centrum heeft 
zijn aanbevelingen daarom nogmaals voorgelegd 
aan de bevoegde minister en de verantwoorde-
lijken van de vervoersmaatschappij.

Wat het netwerk van de teC-bussen in Wallonië 
betreft, hebben het Centrum en zevenentwintig 
gehandicaptenverenigingen in 2010 aanbeve-
lingen voor een betere toegankelijkheid gedaan 
aan de raad van bestuur van de société régio-
nale Wallonne du transport. omdat dat weinig 
vooruitgang opleverde, hebben de verenigingen 
het dossier voor de rechtbank gebracht, zich 
beroepend op de antidiscriminatiewetgeving.

tot slot heeft het Centrum zich in 2012 eveneens 
beklaagd bij de lijn in vlaanderen en de mivb 
in brussel. ook al verschilt hun beleid enigs-
zins, de problemen bij beide vervoersmaatschap-
pijen zijn vergelijkbaar: reservatieproblemen, 
ontoegankelijke haltes, chauffeurs die mensen 
met een beperkte mobiliteit weigeren te helpen, 
gebrek aan sensibilisering van het personeel. het 
Centrum heeft de brusselse minister van vervoer 
en de toegankelijkheidsverantwoordelijken van 
de lijn ontmoet en zal deze dossiers aandachtig 
opvolgen.



FocuS 2 
Gelijke kansen en lokaal beleid

lokale overheden spelen een sleutelrol bij de 
bevordering van gelijkheid. terwijl het de lokale 
autonomie respecteert, biedt het Centrum de 
gemeenten zijn expertise op dat gebied aan via 
vergaderingen, juridisch advies, documentatie, 
opleidingen, …) ter gelegenheid van de gemeen-
teraadsverkiezingen van oktober 2012 organi-
seerde het een campagne om diversiteit en de 
strijd tegen discriminatie op de volgende zes jaar 
– en daarna – op de agenda van de gemeentepo-
litiek te zetten. Zo publiceerde het in de belang-
rijkste kranten van het land een open brief gericht 
aan de nieuwe mandatarissen. daarin werd hun 
voorgesteld om de bevoegdheid voor gelijke 
kansen aan de bevoegdheden van een schepen toe 
te voegen. als centrale spil zou hij of zij dan een 
echt lokaal gelijke kansenbeleid kunnen verge-
makkelijken. hij of zij zou de bevordering van 
gelijke kansen als doel kunnen vooropstellen, 
maar ook als een manier van werken.

het Centrum heeft ook een reeks adviezen en 
aanbevelingen in een synthesenota gebundeld.

in Wallonië organiseerde het Centrum ten slotte 
intercommunale ontmoetingen om het gemeen-
telijke netwerk in de strijd tegen discriminatie te 
versterken.

FocuS 3 
Diversiteitsbarometer Werk

in september 2012 publiceerde het Centrum zijn 
eerste diversiteitsbarometer, integraal gewijd 
aan het thema werk. hoe doen personen van 
vreemde origine, personen met een handicap, 
kwetsbare leeftijdscategorieën en holebi’s het op 
en rond de arbeidsmarkt? in een besloten semi-
narie stelde het Centrum de resultaten voor aan 
de vier ministers van Werk, de sociale partners 
en de academische wereld. op basis van de baro-
meter deed het de sociale partners ook een reeks 
aanbevelingen.

de diversiteitsbarometer Werk is in essentie 
gebaseerd op drie afzonderlijke onderzoeken, 
uitgevoerd in opdracht van het Centrum: ‘Wie 
heeft voorrang: jonge turken of prille grijsaards?

een experimenteel onderzoek naar discrimi-
natie in de vorm van geaggregeerde gedrags-
testen op basis van persoonskenmerken bij de 
eerste selectie van sollicitanten’, ‘gatekeepers op 
de arbeidsmarkt: een bevraging van hr-perso-
neel’ en ‘ongelijke verdelingen op de arbeids-
markt: indicatoren voor leeftijd, nationaliteit en 
handicap’. het Centrum bracht die onderzoeken 
samen en legde de resultaten naast cijfers en data 
uit ander onderzoek. daarbij kwam de discri-
minatie van oudere werknemers het duidelijkst 
naar voren.

impulsfonds voor het Migrantenbeleid

het impulsfonds voor het migrantenbeleid (Fim) werd 
opgericht in 1991. het wil projecten ondersteunen 
die de maatschappelijke integratie van personen van 
vreemde afkomst bevorderen, die aan de preventie van 
discriminatie bijdragen en die interculturele communi-
catie promoten.

het Fim wordt bestuurd door een beheerscomité dat 
jaarlijks de regels en prioriteiten bepaalt en beslist 
welke projecten gesubsidieerd worden, op voorstel van 
de federale, regionale en communautaire overheden. 
het beheerscomité is samengesteld uit vertegenwoor-
digers van de federale regering, de gewest- en gemeen-
schapsregeringen en van het Centrum.

het Centrum staat in voor het secretariaat van het 
Fim (administratieve en financiële opvolging), maar 
neemt geen beslissingen.

jaarlijks wordt in het staatsblad een projectoproep 
gepubliceerd. in 2012 werd aan het Fim een budget 
van 7.937.000 euro toegekend. daarmee werden 558 
van de 919 subsidieaanvragen gefinancierd.

dienst CrPd (Convention on the rights of 
Persons with disabilities)

het vn-verdrag inzake de rechten van Personen met 
een handicap voorziet in de oprichting van nationale 
instanties die, in de landen die het verdrag hebben 
ondertekend, toezien op de toepassing ervan. artikel 
33, paragraaf 2 van het verdrag gaat daar dieper op 
in: ‘in overeenstemming met hun rechtssysteem en hun 
administratieve systeem onderhouden en versterken de 
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staten die partij zijn op hun grondgebied een kader, 
met onder meer een of meer onafhankelijke instan-
ties, al naargelang, om de uitvoering van dit verdrag 
te bevorderen, te beschermen en op te volgen of wijzen 
daarvoor een instantie aan of richten die op.’

op de interministeriële conferentie van 12 juli 2011 
hebben de federale overheid, de gemeenschappen en de 
gewesten samen beslist om het mandaat tot oprichting 
en uitbouw van de onafhankelijke instantie aan het 
Centrum toe te vertrouwen. om die opdracht zo goed 
mogelijk te vervullen, heeft het Centrum binnen zijn 
werking een speciale dienst en een daarmee samenhan-
gende begeleidingscommissie opgericht.

de dienst staat samen met de andere afdelingen van 
het Centrum in voor het bevorderen, beschermen en 
volgen van de onafhankelijke instantie. hij moet ook 
het strategische driejarenplan en de jaaractieplannen 
voorbereiden. de begeleidingscommissie verzekert de 
vertegenwoordiging en de participatie van het maat-
schappelijk middenveld.

Dienst CRPD 2012: overzicht van de activiteiten

Adviezen
de dienst CrPd werkte adviezen uit over:
1. het ontwerp van decreet betreffende dringende en 

andere maatregelen voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften (van het kabinet van vlaams 
minister van onderwijs, jeugd, gelijke kansen en 
brussel Pascal smet);

2. de voorgenomen hervorming van het stelsel van 
de tegemoetkomingen voor personen met een 
handicap (in de Commissie voor de sociale aange-
legenheden van de senaat);

3. het voorontwerp van decreet tot compensatie van 
de openbaredienstverplichting tot het vervoer van 
personen met een handicap of ernstig beperkte mobi-
liteit;

4. het wetsvoorstel tot invoering van een globaal 
beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbe-
kwame personen.

Dossiers
de dienst CrPd was betrokken bij de volgende dossiers 
of activiteiten van het Centrum:
1.  de toegankelijkheid van de gemeenteraadsverkie-

zingen van 14 oktober: het Centrum schreef een brief 
aan de bevoegde minister van het Waalse gewest.

2.  dossier internering: het Centrum bezocht het 
kabinet van minister van justitie annemie turtel-
boom.

3.  dossier Plopsa: het Centrum nam deel aan intern 
en extern overleg.

4.  de externe Franstalige werkgroep Contention, 
die zich buigt over dwangmaatregelen tegenover 
personen met een handicap (mensen met een 
psychische handicap inbegrepen).

5.  de voorbereiding van het optreden van het 
Centrum als amicus curiae voor in de procedure 
van internationale Federatie voor de mensen-
rechten tegen belgië bij het Comité voor sociale 
rechten in straatsburg. de internationale Fede-
ratie heeft daar het gebrek aan opvang- en 
verblijfsmogelijkheden aangeklaagd voor mensen 
met een handicap en een grote ondersteunings-
nood.

Studiedagen en colloquia (als organisator of 
deelnemer)
1. vorming rond inclusief onderwijs bij de christe-

lijke onderwijsvakbonden (samen met de transver-
sale werkgroep handicap van het Centrum).

2. deelname aan de CrPd eurogroup.
3. voordracht op het symposium ‘deelname van 

personen met functiebeperkingen aan het gemeen-
telijke leven’ van tolbo (brussel, 20 maart).

4. voordracht op het salon autonomies (luik, 26 
april).

5. actieve participatie aan het colloquium ‘CrPd 
and eu structural Funds: the right to indepen-
dent living’ (brussel, 7 mei)

6. voorstelling van de dienst op de open griP-dag 
(mechelen, 12 mei).

7. uiteenzetting over artikel 19 van het vn-verdrag 
op een werkforum van griP (brussel, 12 mei).

8. uiteenzetting over het vn-verdrag op de mede-
werkersdag van Z11kr8 (mechelen, 21 mei).

9. uiteenzetting over het onafhankelijk mechanisme 
in belgië voor inclusion europe (brussel, 30 mei).

10. ontvangst van de duitse heinrich böll-stiftung 
voor een kennismaking met het Centrum en het 
vn-verdrag (11 september).



Dienst CRPD 2012: onder de loep

FocuS 1 
Parallel rapport

als onafhankelijk mechanisme voor de opvol-
ging van het vn-verdrag inzake de rechten van 
Personen met een handicap zal het Centrum in 
2013 voortwerken aan een zogenoemd parallel 
rapport. dat moet op grond van het verdrag 
het beleid rond handicap van de belgische fede-
rale staat, de gemeenschappen en de gewesten 
doorlichten. het zal het statelijk rapport en de 
schaduwrapporten aanvullen, verduidelijken 
of verbeteren. het zal in 2014 worden overge-
maakt aan het vn-Comité voor de rechten 
van Personen met een handicap in genève, 
bij de bespreking van de uitvoering van het 
vn-verdrag.

als voorafgaande stap heeft de dienst CrPd in 
het voorjaar van 2012 een commentaar op het 
statelijk rapport uitgewerkt. daarin zoomden we 
in op vier belangrijke artikels van het verdrag: 
artikel 9 (toegankelijkheid), artikel 12 (juridische 
bekwaamheid), artikel 19 (onafhankelijk leven 
in de maatschappij) en artikel 24 (onderwijs).

FocuS 2 
Maatschappelijke raadpleging

in 2012 is het Centrum een denkoefening 
begonnen over een maatschappelijke raadple-
ging rond vier belangrijke thema’s in het dage-
lijkse leven van personen met een handicap: 
toegankelijkheid, juridische bekwaamheid, onaf-
hankelijk leven en onderwijs/beroepsopleiding. 
elk van die thema’s raakt aan meerdere artikels 
van het vn-verdrag.

in de consultatieronde zal het Centrum personen 
met een handicap, hun belangenverenigingen 
en andere betrokken actoren bevragen. Zo wil 
het zich een beeld vormen van de knelpunten 
rond elk thema en de expertise eromheen verder 
uitdiepen. tegelijk wil het daarmee informatie-
netwerken opzetten en versterken.

de resultaten van de raadpleging zullen in een 
volgende fase meebepalen welke strategische 
keuzes het Centrum zal maken bij het uitvoeren 
van zijn opdracht als onafhankelijk mechanisme.
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miGrAtie



het Centrum heeft drie wettelijke opdrachten inzake 
migratie:
 » de overheid informeren over de omvang en de aard 

van de migratiestromen,
 » waken over het respect voor de grondrechten van 

vreemdelingen,
 » de strijd tegen mensenhandel stimuleren.

in de twee eerste van die drie opdrachten oefent het 
Centrum elk van zijn drie taken uit, namelijk meldingen 
en individuele dossiers behandelen; informeren, sensi-
biliseren en opleiden; en adviezen en aanbevelingen 
formuleren.

Migratie: drie missies

analyse van de migratiestromen

het Centrum informeert over de aard en omvang van 
migratiestromen aan de hand van verschillende publi-
caties. daarom geeft het jaarlijks een statistisch en 
demografisch verslag uit over migraties en migranten-
populaties in belgië. dat wordt opgesteld in samen-
werking met het Centre de recherche en démographie 
et sociétés van het institut d’analyse du Changement 
dans l’histoire et les sociétés Contemporaines (uCl).

het Centrum organiseert (of neemt deel aan) studie-
dagen en colloquia rond migratie.

Analyse van de migratiestromen 2012: overzicht van 
de activiteiten

het ‘jaarverslag migratie’ van het Centrum, dat 
verschijnt in juni 2013, zal opnieuw verslag uitbrengen 
over zijn analyse van de migratiestromen en van 
het migratiebeleid, met name binnen de volgende 
domeinen:
 » toegang tot het grondgebied, met onder meer een 

focus op de detentie van passagiers tot de regionale 
luchthavens die niet toegelaten worden;

 » wettelijke verblijfsstatuten: internationale bescher-
ming (met focus op de staatloosheid), gezinshereni-
ging (met focus op het gezin van europese kinderen 
die vrije doorgang hebben), studentenmigratie, eco-
nomische migratie (met focus op de unieke vergun-
ning) en regularisatie;

 » nationaliteit, met focus op de recente hervorming 
van het Wetboek van de belgische nationaliteit;

 » vreemdelingen en verschillen in behandeling, met 
focus op de opsplitsing tussen beperkt en onbeperkt 
verblijf;

 » detentie en verwijdering, met focus op een nieuwig-
heid: het inreisverbod - het verbod, voor bepaalde 
duur opgelegd aan een vreemdeling die het belgi-
sche grondgebied verlaat, om terug te keren naar 
het grondgebied van de europese unie (eu).

het Centrum overlegt geregeld met de dienst vreem-
delingenzaken over terugkomende en nieuwe data-
verzoeken, met de algemene directie statistiek en 
economische informatie over terugkerende dataver-
zoeken, en met het rijksregister over nieuwe dataver-
zoeken.

al twee jaar wordt op 18 december een actualisering 
van het demografische en statistische verslag openbaar 
gemaakt naar aanleiding van de internationale dag 
van de migrant.

daarnaast heeft het Centrum in 2012 aan de volgende 
projecten en initiatieven meegewerkt:
1. het national Contact Point for the european 

migration network, dat ingesteld is door de euro-
pese Commissie, waarin het Centrum een partner 
is samen met de dienst vreemdelingenzaken (die 
coördineert) en het Commissariaat-generaal voor 
de vluchtelingen en de staatlozen. het Centrum 
werkte actief mee aan de eerste ‘rondetafel 
migratie en asielbeleid’. die verzamelde op 15 
maart zeventig deelnemers die informatie uitwis-
selden op vlak van legale en illegale migratie. 
nog te noteren zijn deelnames aan een ‘twinning 
meeting’ van het emn (Frankrijk) en aan zeven 
emn-meetings in brussel.

2. het belgisch Comité voor hulp aan vluchte-
lingen (bChv): het Centrum bood methodologi-
sche steun bij de analyse van de gesprekken van de 
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begunstigden van het fonds voor gezinshereniging 
van het bChv.

3. het project ‘migratieloopbaan van nieuwe 
migranten in belgië’, dat mee wordt gefinancierd 
door het Federaal Wetenschapsbeleid en gereali-
seerd door de ku leuven en de ulb, analyseert 
de socio-economische integratie van mensen die 
tussen 2000 en 2010een asielaanvraag hebben 
ingediend.

4. het begeleidingscomité van het project migrage, 
waarvan het Centrum deel uitmaakt, wordt gefi-
nancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid 
en zal de bescherming van de pensioenen van de 
verschillende generaties van migranten in belgië 
analyseren.

5. het project resettlement, gelanceerd door 
het Centrum, behelst een longitudinale opvolging 
van hervestigde vluchtelingen.

deelname aan colloquia
1. ‘bewegingsvrijheid: van de vereiste tot de realiteit 

(impact op de arbeidsmarkt en de sociale zeker-
heid)’: bijdrage over migratie en de vergrijzing van 
de bevolking (brussel, 23 maart).

2. op een vormingscongres van aCv/CsC (15 
oktober) verzorgden we samen met de rechtsprak-
tijk Fragomen een module over arbeidsmigratie en 
vrij verkeer voor diversiteitsconsulenten, secreta-
rissen en vormingsmedewerkers van aCv/CsC. 
daarbij lichtten we zowel demografische, juridi-
sche als praktische aspecten toe, onder meer in het 
licht van de omzetting van de europese richtlijnen.

Analyse van de migratiestromen 2012: onder de loep

FocuS 1 
Demografische studie van de Turkse 
bevolking in België

in 2012, bijna vijftig jaar na de ondertekening 
van het bilaterale akkoord van 1964 tussen 
belgië en turkije, wilde het Centrum de evolutie 
van de turkse bevolking in belgië toelichten. in 
het kader van zijn overeenkomst met het Centre 
de recherche en démographie et sociétés werd 
er een demografische analyse van de turkse 
bevolking gemaakt. die legt de nadruk op de 
lokalisering van de turkse bevolking op belgi-
sche grondgebied en op de evolutie van haar 
demografische kenmerken.

de studie gaat vooral in op vruchtbaarheid, 
mortaliteit en gezinssamenstelling. daartoe 
vergelijkt ze personen die in turkije geboren 
zijn en in belgië wonen met personen geboren 
op belgisch grondgebied uit turkse ouders of 
met turken die in turkije wonen. Ze schetst ook 
de socio-economische context van de turkse 
migratie als arbeidsmigratie en beschrijft de 
evolutie ervan naar een huwelijksmigratie.

de analyse, gemaakt door Quentin schoonvaere, 
werd becommentarieerd tijdens een peer review 
door Frank Caestecker en andrea rea. de studie 
zal in het nederlands en Frans gepubliceerd 
worden en zal digitaal beschikbaar zijn op de 
website van het Centrum.

FocuS 2 
Gegevens over migratie

Zowel in het ‘jaarverslag migratie’ en met het 
‘statistisch en demografisch verslag’ biedt het 
Centrum een zo volledig mogelijk overzicht 
van de bronnen en data om een zo actueel en 
betrouwbaar mogelijk beeld van de migratie-
stromen te schetsen. in 2012 vervolledigde het 
dat beeld voor het eerst met gegevens over deta-
cheringen. op termijn wil het alle gegevens over 
arbeids- of beroepsgerelateerde migratie nog 
vollediger weergeven.

grondrechten van vreemdelingen

het departement migratie zorgt voor de opvolging 
en behandeling van individuele vragen over de grond-
rechten van vreemdelingen. de meldingen geven een 
goed beeld van de moeilijkheden op het terrein, waar-
door het Centrum zijn waarnemende functie naar 
behoren kan vervullen.

Grondrechten van vreemdelingen 2012: overzicht 
van de activiteiten

in 2012 ontving het Centrum 892 meldingen over 
het vreemdelingenrecht. medewerkers van het depar-
tement migratie en de dienst eerste lijn overleggen 
wekelijks over individuele dossiers en maandelijks 
over de structurele werking. op grond van de 892 
meldingen opende het Centrum 135 dossiers. het lage 



aantal dossiers is eenvoudig te verklaren: er wordt niet 
systematisch een dossier geopend bij elke melding, 
maar alleen wanneer het om een complexe materie 
gaat, of om een probleem dat structurele opvolging 
door het departement vereist.

de meldingen kunnen als volgt worden opgesplitst...

het aantal adviesvragen over regularisatie op humani-
taire gronden (9bis) is gedaald van 1 op 3 in 2011 naar 
1 op 6 in 2012. dat is een normale trend, omdat in het 
merendeel van de dossiers ingediend na de regulari-
satie-instructie van 19 juli 2009 ondertussen een beslis-
sing is gevallen. er waren opvallend meer vragen om 
informatie en advies met betrekking tot de verblijfs-
procedures die recente wijzigingen ondergingen: de 
regularisatie op medische gronden (1 op 25), de moge-
lijkheid tot gezinshereniging met belgen (1 op 5), en 
het verwerven van de belgische nationaliteit (1 op 6).

het Centrum wordt geregeld gevraagd om opleidingen 
over vreemdelingenrecht te geven. Zo gaf het in 2012 
vier inleidingssessies (van een halve dag) aan nieuwko-
mers tijdens hun integratieparcours in de vzw bon.

tot slot nam het Centrum in 2012 deel aan en nam het 
talrijke initiatieven, waaronder:
1. de werkgroep modernisering van de burgerlijke 

stand, georganiseerd door agentschap voor admi-
nistratieve vereenvoudiging (27 februari).

2. de raadpleging georganiseerd op basis van het 
‘groenboek inzake het recht op gezinshereni-
ging van onderdanen van derde landen die in de 
europese unie verblijven’: op 1 maart maakte het 
Centrum zijn bijdrage hieraan over aan de euro-
pese Commissie; het nam deel aan de openbare 
hoorzittingen ter zake op 30 en 31 mei.

3. de studiedag ‘activering van vluchtelingen’ 
(brussel, 25 mei), een initiatief van vluchtelingen-
werk vlaanderen – het Centrum werkte mee.

4. het colloquium ‘toezicht op detentie: tekst en 
context’ van de universiteit gent (7 juni) – het 
Centrum nam deel.

5. de plenaire vergaderingen van de nationale 
Commissie voor de rechten van het kind: op 25 
juni en 14 december zetelde het Centrum hierin als 
waarnemend lid.

6. in september sloot het Centrum anderhalf jaar 
van ad-hocbezoeken af aan de inads-centra van 
de regionale vlaamse en Waalse luchthavens (het 

gaat om detentiecentra voor passagiers die niet op 
belgisch grondgebied toegelaten worden).

7. in september legde het Centrum samen de hoge 
Commissaris voor de vluchtelingen van de vn de 
laatste hand aan hun verslag ‘mapping stateless-
ness in belgium’.

8. op 12 oktober bracht het Centrum een bezoek 
aan het nieuwe gesloten centrum Caricole, in het 
kader van het dossier over de toegang van opge-
sloten personen tot juridische bijstand. daarnaast 
zette het zijn toezicht voort over de proefprojecten 
juridische eerstelijnsbijstand in de gesloten centra 
van brugge en vottem.

9. op 22 oktober organiseerde het Centrum een 
studiedag ‘vreemdelingen en verschillen in behan-
deling: met welk doel? hoe? Wat zijn de alterna-
tieven?’. een publicatie op basis van die studiedag 
is in de maak.

10. op 20 november stelde het Centrum zijn jaarver-
slag voor aan de leden van de Commissie voor 
binnenlandse aangelegenheden van de kamer.

het Centrum zette de samenwerking voort met de in 
vreemdelingenrecht gespecialiseerde sector via deel-
name aan de werkgroep gezinnen in de migratie van 
het Platform kinderen op de vlucht; aan de werk-
groep transit, die alle bezoekers van de gesloten centra 
verenigt; aan de vergaderingen van Contact (asiel) en 
Contact bis (gezinshereniging van erkende vluchte-
lingen) van het bChv; de juridische werkgroepen 
van het kruispunt migratie-integratie; het juridisch 
netwerk sociale grondrechten van de8 enzovoort.

Grondrechten van vreemdelingen 2012: onder de loep

FocuS 1 
Vreemdelingen en verschillen in behandeling

de belgische wetgever koppelt de toekenning 
van talrijke sociale voorzieningen geregeld 
(rechtstreeks of onrechtstreeks) aan de inschrij-
ving in een van de verschillende registers binnen 
het rijksregister (vreemdelingenregister, wacht-
register, bevolkingsregister). daarmee wil hij op 
een progressieve manier de toegang organiseren 
van vreemdelingen – op basis van hun banden 
met belgië – tot goederen en diensten die aan 
burgers voorbehouden zijn. het grondwettelijk 
hof analyseert dat onderscheidscriterium door-
lopend en vindt het gerechtvaardigd.
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maar is die aanpak wel altijd gerechtvaardigd, als 
we bijvoorbeeld rekening houden met de recht-
spraak van het europees hof voor de rechten van 
de mens? dat eist immers ernstige redenen om 
een verschil in behandeling op basis van nationa-
liteit te rechtvaardigen. in de discriminatiegevallen 
die aan het hof van Cassatie werden voorge-
legd, is dat rechtscollege van oordeel dat alleen 
ernstige redenen de inschrijving in een of ander 
register rechtvaardigen – al lijkt een arrest van 15 
september op dat vlak een ommekeer in te luiden.

en wat ervan te denken dat de overgang van 
een individu van het ene register naar het andere 
niet altijd automatisch verloopt, en dat de belgi-
sche vreemdelingenwet de modaliteiten inzake 
het recht op onbeperkt verblijf niet organiseert? 
vreemdelingen moeten de toegang tot onbeperkt 
verblijf immers expliciet aan hun gemeentebe-
stuur aanvragen. daarna moeten ze bovendien de 
overgang naar het bevolkingsregister aanvragen.

die vragen staan anno 2012 centraal in de 
reflectie van het Centrum over de grondrechten 
van vreemdelingen; vandaar dat het er op 22 
oktober een colloquium aan ophing. voor 
het tweede jaar op rij zal ook het ‘jaarverslag 
migratie’ een volledig hoofdstuk wijden aan 
de thematiek, waarover helaas nog geen cijfers 
kunnen worden voorgelegd. dat hoofdstuk zal 
de laatste ontwikkelingen wat betreft wetgeving 
en rechtspraak bestuderen en analyseren.

FocuS 2 
Gezinshereniging van onderdanen van derde 
landen

op 1 maart 2012 overhandigde het Centrum zijn 
bijdrage aan het brede overleg, georganiseerd 
door de europese Commissie, over de gezinsher-
eniging van onderdanen van derde landen. de 
Commissie had de lidstaten onder meer uitgeno-
digd om cijfers voor te leggen, om zo de omvang 
van het fenomeen van schijnhuwelijken en de 
fraude binnen gezinshereniging te staven.

in belgië is er geen systematische en gestandaar-
diseerde inzameling van gegevens over de strijd 
tegen fraude, onder meer wanneer ze betrekking 
heeft op de schijnhuwelijken.

er bestaan wel relevante gegevens, maar die zijn 
her en der verspreid: ze kunnen worden gevonden 
bij de verschillende spelers in de strijd tegen 
fraude (gemeentebesturen, politiediensten, open-
baar ministerie, hoven en rechtbanken, de dienst 
vreemdelingenzaken,  …) maar ze worden niet 
op een gecentraliseerde manier verwerkt of zelfs 
niet met elkaar vergeleken. de veronderstelling 
dat frauduleuze praktijken toenemen, kunnen 
we dus niet baseren op objectieve, controleer-
bare en betrouwbare gegevens. uit de door de 
europese Commissie opgestelde samenvatting 
van de europese bijdragen aan het ‘groenboek 
inzake het recht op gezinshereniging van onder-
danen van derde landen die in de europese unie 
verblijven’ blijkt dat die vaststelling over belgië 
in de meeste landen geldt.

in zijn ‘jaarverslag migratie’ buigt het Centrum 
zich al sinds 2007 over deze kwestie. het beveelt 
met klem meer nauwgezetheid aan van de over-
heden die instaan voor allerlei cijfers (gemeen-
tebesturen voor de beslissingen betreffende de 
weigering van de voltrekking van het huwe-
lijk, justitie voor de gerechtelijke beslissingen 
in beroep tegen de beslissingen betreffende de 
weigering van voltrekking) en van zij die instaan 
voor de communicatie over het fenomeen van 
de schijnhuwelijken (de dienst vreemdelingen-
zaken, justitie, asiel en migratie).

Mensenhandel en -smokkel

al sinds 1995 heeft het Centrum als wettelijke opdracht 
de strijd tegen de mensenhandel te stimuleren; een 
koninklijk besluit van 2004 heeft die opdracht gepre-
ciseerd. Zo moet het Centrum een onafhankelijk en 
openbaar jaarverslag opmaken dat het fenomeen 
mensenhandel en de evolutie van het beleid beschrijft. 
in 2012 publiceerde het Centrum zijn vijftiende ‘jaar-
verslag mensenhandel en mensensmokkel’, getiteld 
‘het geld dat telt’.

het ‘jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel’ is 
een kritisch document. het is gebaseerd op een gron-
dige analyse van enerzijds het beleid en de rechtspraak 
en anderzijds tal van gerechtelijke dossiers waartoe het 
Centrum als burgerlijke partij toegang heeft. vertrou-
welijke interviews met experten en gespecialiseerde 
actoren vormen ook een belangrijke bron, net als 



externe bijdragen en cijfers aangeleverd worden door 
de politie, de sociale inspectiediensten, het college van 
procureurs-generaal, de dienst vreemdelingenzaken, 
de gespecialiseerde opvangcentra en de dienst voor 
het strafrechtelijk beleid.

het Centrum is verantwoordelijk voor de coördi-
natie van de drie gespecialiseerde centra voor de 
opvang en begeleiding van slachtoffers van mensen-
handel en mensensmokkel: Pag-asa (brussel), Payoke 
(antwerpen) en sürya (luik).

Zowel de raad van europa als de eu bevelen aan de 
lidstaten aan om nationale rapporteurs mensenhandel 
aan te stellen. in 2012 duidde de belgische overheid 
nog geen nationale rapporteur mensenhandel aan. het 
Centrum is dus de facto nationaal rapporteur. in die 
hoedanigheid neemt het deel aan de meetings van nati-
onale rapporteurs en van soortgelijke mechanismen.

Mensenhandel en -smokkel 2012: overzicht van de 
activiteiten

het Centrum is bevoegd om in rechte op te treden 
in dossiers van mensenhandel en mensensmokkel. in 
2012 stelde deed het dat 21 keer: 5 keer in zaken over 
mensensmokkel en 16 keer in zaken over mensen-
handel. in die laatste groep gingen 11 zaken over 
seksuele uitbuiting en 4 over economische uitbui-
ting; in 1 zaak werden de slachtoffers gedwongen om 
winkeldiefstallen te plegen.

het Centrum vervult zijn opdrachten in een geest van 
samenwerking en dialoog met andere actoren, ook 
internationale. myria vassiliadou, de anti-trafficking 
coordinator van de europese unie, bracht een uitge-
breid werkbezoek aan het Centrum in het kader van 
de eu-strategie tegen mensenhandel. op de highlevel-
conferentie georganiseerd door de Cypriotische voor-
zitter van de raad en de europese Commissie op de 
europese antitrafficking day (18 oktober) nam jozef 
de Witte, directeur van het Centrum, het woord. inter-
nationaal speelde het Centrum een actieve rol op het 
forum van de nationale rapporteurs bij de europese 
Commissie en bij de organisatie voor veiligheid en 
samenwerking in europa (ovse), waar het in het 
kader van de antitrafficking alliance-conferentie de 
relevantie van discriminatie onderzocht als onderdeel 
van de mensenhandelproblematiek.

het Centrum werkte nauw samen met alle betrokkenen 
bij de multidisciplinaire aanpak van mensenhandel 
in belgië. die samenwerking houdt vormingsactivi-
teiten in, zoals die voor sociale inspectiediensten. het 
Centrum nam ook deel aan de jaarlijkse contactverga-
dering van de dienst vreemdelingenzaken en de gespe-
cialiseerde centra.

het Centrum verzorgde het secretariaat van de inter-
departementale Coördinatiecel ter bestrijding van 
mensenhandel en mensensmokkel. het speelde een 
actieve rol in het bureau dat de dagelijkse werking 
van de Cel verzekert en dat elke maand samenkomt. 
ook bij vele officiële bezoeken aan belgië lichtte het 
Centrum zijn werking en beleidsanalyse en beleidsaan-
bevelingen toe.

de aanbevelingen van het Centrum zijn een belang-
rijke bron voor het nationale actieplan voor de strijd 
tegen de mensenhandel en mensensmokkel.

het ‘jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel’ 
werd vlak voor de europese antitrafficking day aan 
de pers voorgesteld. daarbij onderstreepte de voor-
zitter van de Cel voor Financiële informatieverwer-
king het belang van de gemeenschappelijke strijd die 
zij en het Centrum voeren in de strijd tegen de georga-
niseerde mensenhandel en -smokkel. een medewerker 
van het oCmW van gent lichtte toe, aan de hand van 
het protocol tussen de stad gent en het arbeidsaudi-
toraat, hoe mensenhandel aan gerechtelijke overheden 
kan worden gesignaleerd.

de engelse vertaling van het ‘jaarverslag mensen-
handel en mensensmokkel’ van 2010 werd onder de 
titel ‘Combating social Fraud to Prevent trafficking 
in human beings’ in februari aan de internationale 
actoren overgemaakt.

in 2012 kregen gerechtelijke stagiairs bij het Centrum 
een module mensenhandel aangeboden. Centrum-
medewerkers namen op hun beurt deel aan een 
postacademische vorming over internationale sociale 
fraude.

bij de international organization for migration  bracht 
het Centrum ten slotte expertise bij over de integratie-
perspectieven op lange termijn voor slachtoffers van 
mensenhandel (in het kader van een project gefinan-
cierd door het europees integratiefonds).
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Mensenhandel en -smokkel 2012: onder de loep

FocuS 1 
Het geld dat telt

’het geld dat telt’ – zoals gezegd de titel van het 
‘jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel’ 
van 2011 – rondde in 2012 een triptiek af die 
was begonnen met ‘in een schijn van wettelijk-
heid’ (jaarverslag 2009) en vervolgde met ‘sociale 
fraude bestrijden is mensenhandel voorkomen’ 
(jaarverslag 2010). vertrekpunt van het nieuwe 
jaarverslag is de motor van criminele activiteiten 
en netwerken: winst. mensenhandel blijkt nog 
altijd een low risk/high reward-misdrijf. volgens 
het unodC (united nations office on drugs 
and Crime, de vn-organisatie tegen drugs en 
misdaad) is mensenhandel na drugs- en wapen-
handel de belangrijkste winstgevende activiteit 
voor de georganiseerde misdaad.

‘het geld dat telt’ belicht, terwijl het de geld-
stromen doorlicht, vier aspecten: het belang van 
financieel onderzoek in de strijd tegen de mensen-
handel (‘Follow the money’); de noodzaak om 
beslag te leggen op de winst van die activiteit (‘go 
for the money’); het financiële en andere herstel 
van slachtoffers (‘give the money back’); en de 
rol die overheden die te maken krijgen met uitke-
ringsfraude kunnen spelen om mensenhandel te 
detecteren (‘the other side of the Coin’).

FocuS 2 
Lessen uit gerechtelijke dossiers

om de strijd tegen de mensenhandel en mensen-
smokkel te stimuleren, zoals de wetgever van het 
Centrum vraagt, zijn twee instrumenten cruciaal: 
enerzijds de bevoegdheid om in rechte op te 
treden, anderzijds de opdracht om een jaarlijks 
openbaar en onafhankelijk verslag op te stellen 
over de evolutie en de aanpak van het feno-
meen. beide instrumenten zijn sterk met elkaar 
verweven.

in de jaarverslagentriptiek die in 2012 is afge-
rond, heeft het Centrum bewust nieuwe ontwik-
kelingen belicht die dringend de aandacht van de 
overheid vragen. die keuze was telkens meebe-
paald door een doorgedreven analyse van gerech-
telijke dossiers, en door de nieuwe uitdagingen 
waarop die analyse gewezen had.

georganiseerd misbruik in het kader van het vrije 
personen- en dienstenverkeer kon bijvoorbeeld 
worden vastgesteld door gerechtelijke dossiers 
met schijnzelfstandigen in de bouw. getrapte 
uitbuitingsconstructies in bepaalde sectoren 
wezen in de richting van controle op sociale 
fraude als instrument om mensenhandel te voor-
komen; een dossier over de uitbating van toilet-
infrastructuur langs de autosnelwegen speelde 
daarbij een sleutelrol. Witwaspraktijken in een 
ander gerechtelijk dossier zetten ons op weg naar 
het jaarverslag dat geldstromen centraal stelde.

het Centrum communiceert niet vaak over de 
gerechtelijke dossiers waarin het inzake mensen-
handel en mensensmokkel optreedt. maar het 
probeert uit die dossiers wel zo veel mogelijk te 
leren, om expertise ter beschikking te kunnen 
stellen en om relevante beleidsaanbevelingen te 
kunnen doen.





SteunPunt tot 
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het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaanson-
zekerheid en sociale uitsluiting is opgericht door de 
federale staat, de gemeenschappen en de gewesten. het 
heeft als opdracht informatie over de uitoefening van 
grondrechten en over ongelijkheid in de toegang tot 
die rechten te verzamelen en te analyseren, en aanbeve-
lingen te formuleren. daarnaast moet het zorgen voor 
een structurele dialoog met de actoren op het terrein, 
zowel publieke als private, waaronder personen die in 
armoede leven en hun organisaties.

het steunpunt stelt, gelet op zijn bijzondere status, een 
afzonderlijk activiteitenverslag op. het situeert hier 
kort enkele activiteiten die 2012 hebben gekenmerkt.

Rechtspraak
sinds oktober 2012 publiceert het steunpunt recht-
spraak met betrekking tot de effectiviteit van rechten. 
aan de grondslag van dat project ligt de vaststelling 
dat mensen in armoede het vaak erg moeilijk hebben 
om hun rechten uit te oefenen. Wanneer hun rechten 
worden geschonden, is de stap naar de rechtbank 
bovendien niet zo vlug gezet.

de publicatie van rechtspraak over verschillende 
armoedegerelateerde onderwerpen kan een instrument 
zijn om die rechten effectiever te maken. het steun-
punt hoopt er een platform mee te bieden voor juristen, 
advocaten, academici, oCmW’s, ziekenfondsen, 
sociale diensten en armoedeverenigingen, waar infor-
matie kan worden uitgewisseld. al die groepen kunnen 
de rechtspraak consulteren en ook zelf beslissingen 
aanleveren. dat kan, uiteindelijk, bijdragen tot een 
betere toegang tot justitie voor mensen in armoede.

het initiatief van het steunpunt kadert in zijn wette-
lijke opdracht om de effectiviteit van grondrechten 
van mensen in armoede te meten. rechtspraak inza-
melen en analyseren is een manier om de effectiviteit 
van het armoedebeleid verder in kaart te brengen, en 
om bloot te leggen op welke domeinen er nog meer 
aandacht nodig is.

meer algemeen wil het steunpunt beantwoorden aan 
een reële nood aan informatie met betrekking tot recht-
spraak. momenteel bestaat er in belgië geen systemati-
sche inventaris van beslissingen van rechtbanken en er 
is weinig geïnformatiseerd. tegelijk wil het steunpunt 
duidelijk maken dat een meer systematische inzame-
ling van rechtspraak belangrijk is. het draagt op die 

manier, binnen het kader van zijn bevoegdheden, bij 
tot een bredere opdracht voor justitie in belgië.

Automatisering van rechten 
de begeleidingscommissie van het steunpunt heeft 
ons gevraagd een project rond de automatisering van 
rechten te ontwikkelen. meer concreet vroeg ze om 
een inventaris – op federaal niveau – op te maken van 
de rechten die al werden ‘geautomatiseerd’, waarvan 
de automatisering bezig is of waarvan een automatise-
ring wenselijk en mogelijk zou zijn. de automatisering 
of vereenvoudiging van toekenningsprocedures kan de 
effectieve uitoefening van rechten immers verbeteren.

het project was voor het steunpunt een gelegenheid om 
een bijzonder interessante samenwerking op te zetten 
met een aantal federale overheidsdiensten. in juli 2012 
werd een werkseminarie georganiseerd waaraan een 
vijftiental contactpersonen uit die overheidsdiensten 
deelnamen. de verzamelde informatie werd samen 
met bijdragen van de verschillende overheidsdiensten 
in een nota verwerkt. die werd in januari 2013 aan de 
begeleidingscommissie voorgelegd.

Lezing van het federale regeerakkoord
begin 2012 heeft het steunpunt een lezing van het 
federale regeerakkoord gepubliceerd. die analyse 
is gebaseerd op reflecties binnen de overleggroepen 
die het steunpunt geregeld organiseert met private 
en publieke actoren actief in de armoedebestrijding. 
omdat armoede multidimensionaal is, heeft de analyse 
betrekking op het gehele regeerakkoord en niet alleen 
op de punten die expliciet aan armoede zijn gewijd. 
verschillende thema’s worden behandeld (tewerk-
stelling, energie, gezondheid, pensioen, koopkracht, 
justitie, …) vanuit eenzelfde bekommernis: versterken 
deze hervormingen de hefbomen in de strijd tegen 
armoede of zwakken ze die af?

meer informatie: www.armoedebestrijding.be.
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het netwerk 
vAn het 

centrum



talrijke partnerships

sinds zijn oprichting is het Centrum partnerships 
blijven aangaan met organisaties op het terrein. het 
kan daarbij gaan om publieke of parapublieke instel-
lingen (oCmW’s, universitaire onderzoekscentra, regi-
onale integratiecentra, …) maar ook om verenigingen 
uit verschillende sectoren (verenigingen die de rechten 
van personen met een handicap verdedigen, vereni-
gingen die holebi’s vertegenwoordigen,  …).dankzij 
die permanente samenwerking kan het Centrum 
problemen benaderen op een manier die in de werke-
lijkheid verankerd is.

op internationaal niveau is het Centrum betrokken bij 
de belangrijkste organisaties waarmee het zijn doel-
stellingen deelt, hetzij als lid, hetzij als waarnemer of 
als adviseur.

nationale samenwerkingsverbanden

Discriminatie/Gelijke kansen

het Centrum heeft verschillende samenwerkingsak-
koorden of -protocollen gesloten met overheden en 
partners op het veld (organisaties, vakbonden,  …). 
bijna al deze protocollen bevatten een luik over 
meldingen en individuele dossiers en regelen de 
concrete samenwerking voor de behandeling van die 
dossiers.

 » Met het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap
in het kader van de goedkeuring van de antidis-
criminatiedecreten ondertekenden het Centrum, 
het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen, het Waalse gewest en de Franse gemeen-
schap samenwerkingsprotocollen. dankzij die 
protocollen konden er in 2010 drie medewerkers in 
dienst worden genomen op de dienst tweede lijn 
en één op de dienst diversiteit van het Centrum. 
die medewerkers zijn belast met dossiers die raken 
aan de bevoegdheden van de gewesten (open-
baar vervoer, beroepsopleiding, …) en de gemeen-
schappen (onderwijs, cultuur,  …). in 2012 zijn 
die banden nog versterkt, door de ontwikkeling 
van nieuwe meldpunten, de zogenoemde espaces 
Wallonie, en een rechtstreekse samenwerking met 
verschillende Waalse gemeenten.

 » Met de Franse Gemeenschapscommissie
op 1 september 2012 ondertekenden het Centrum 
en de Franse gemeenschapscommissie een samen-
werkingsovereenkomst. gezamenlijke diversiteits-
plannen en -campagnes zijn sindsdien gelanceerd en 
zullen in 2013 worden uitgevoerd.

 » Met Vlaanderen
de overeenkomst tussen de vlaamse overheid en 
het Centrum werd in 2012 verlengd in het kader 
van de verdere uitbouw van de vlaamse meld-
punten discriminatie. die gebruiken het elek-
tronische dossierbeheerssysteem metis van het 
Centrum. het Centrum leidt voorts de medewer-
kers van de meldpunten op, verzekert een helpdesk, 
en biedt samenwerking in dossiers en ondersteuning 
bij plaatselijk overleg.

 » Met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
het Centrum en actiris hebben in 2009 een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst gesloten die een op 
dat moment al jaren oude overeenkomst verving.

 » Met andere partners, waaronder vakbonden en 
andere sociale partners, verenigingen/instellingen 
die zich specialiseren in de rechten van personen 
die beschermd zijn door de antidiscriminatiewet, 
de regionale integratiecentra in het Waalse gewest, 
onderzoekcentra, publieke instellingen enzovoort. 
die samenwerkingsvormen kunnen zowel tijdelijk 
als structureel zijn.

Migratie

over het thema migratie neemt het Centrum deel aan:
 » de begeleidingscommissie van het hulpfonds voor 

gezinshereniging, dat wordt beheerd door het bel-
gisch Comité voor de hulp aan vluchtelingen;

 » het raadgevend comité van de kinderrechtencom-
missaris van de Franstalige gemeenschap;

 » de maandelijkse contactvergaderingen van het bel-
gisch Comité voor de hulp aan vluchtelingen;

 » de bijeenkomsten van de bezoekersgroep detentie-
centra, die gecoördineerd wordt door Coordination 
et initiatives pour réfugiés et etrangers (Cire);

 » de werkzaamheden van het platform kinderen op de 
vlucht (waarvan het Centrum waarnemend lid is);
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 » de nationale Commissie voor de rechten van het 
kind (waar het Centrum een adviserende rol speelt);

 » de adviesraad buitenlandse Werknemers.

internationale samenwerkingsverbanden

Binnen de Europese Unie

Equinet
equinet is het europese netwerk van instellingen 
dat gelijke kansen en gelijke behandeling bevordert. 
het netwerk wil de samenwerking en de uitwisse-
ling van informatie en juridische expertise tussen 
deze instellingen bevorderen. equinet bracht in 2012 
verschillende studies uit, waaraan het Centrum vaak 
meewerkte. in november 2011 werd de directeur van 
het Centrum tot voorzitter van equinet verkozen.

www.equineteurope.org

Het Europees Bureau voor de Grondrechten 
(Fundamental Rights Agency - FRA)
het Fra heeft de volgende drie opdrachten: gegevens 
verzamelen en analyseren; de europese instellingen en 
lidstaten adviseren; en samenwerken met het midden-
veld en het brede publiek sensibiliseren. het hoofd van 
het departement discriminatie van het Centrum zetelt 
in de raad van bestuur van het Fra.

www.fra.europa.eu

Het netwerk van Nationale Contactpunten voor 
Integratie (NCP-I) van de Europese Commissie
dit netwerk is in het leven geroepen om gevolg te 
geven aan conclusies van de raad justitie en binnen-
landse Zaken van oktober 2002. het wil in de eerste 
plaats een forum zijn om informatie en goede prakti-
jken uit te wisselen tussen de lidstaten van de eu. op 
die manier hoopt het de integratie van vreemdelingen 
in alle lidstaten te bevorderen, een goede beleidscoördi-
natie te bewerkstelligen en de samenhang te garanderen 
van nationale en gemeenschappelijke initiatieven.

in 2012 organiseerde het deense voorzitterschap van de 
eu een conferentie over de europese integratiemodules. 
daarop werden de noodzakelijke stappen besproken 
om tot één versie van de modules te komen. de modules 
zijn inhoudelijk immers grotendeels uitgewerkt en in 
sommige lidstaten worden ze al gebruikt. momenteel 
beraadt de europese Commissie, die het proces stuurt, 
zich over het vervolg van de werkzaamheden.

op basis van een eurostat-pilootstudie (‘indicators of 
immigrant integration’, 2011) werden in de loop van 
2012 drie experten-seminars gehouden om de inte-
gratie-indicatoren verder uit te werken. op basis van 
die werkzaamheden zal de europese Commissie een 
monitoringsysteem uitwerken om de resultaten van 
het integratiebeleid in de lidstaten te kunnen meten.

Het Europees Migratienetwerk (EMN)
het Centrum maakt deel uit van het national Contact 
Point (nCP) for the european migration network, 
samen met het Commissariaat-generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen en de dienst vreem-
delingenzaken, die instaat voor de coördinatie. het is 
betrokken bij alle opdrachten van het nCP: het maakt 
deel uit van zijn stuurgroep en neemt deel aan zijn 
dagelijkse werking.

in 2012 heeft het netwerk ‘the organisation of 
asylum and migration Policies in belgium’ gepubli-
ceerd, een studie over de organisatie van het asiel- en 
migratiebeleid in belgië. het ging om een update van 
een onderzoek gevoerd in 2008-2009.

www.emn.europa.eu 
www.emnbelgium.be

het informele netwerk van nationale rapporteurs 
mensenhandel en equivalente mechanismen (nrem)
op dit forum van nationale rapporteurs, regelmatig 
georganiseerd door de europese Commissie en het 
eu-voorzitterschap, speelt het Centrum een actieve rol 
(laatste meeting: 17 oktober 2012).

De Raad van Europa

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie 
(ECRI) bindt de strijd aan tegen racisme, xenofobie, 
antisemitisme en onverdraagzaamheid binnen europa 
vanuit de overtuiging dat mensenrechten moeten 
worden beschermd. een medewerker van het Centrum 
zetelt in eigen naam in de eCri, net als alle andere 
leden die werden geselecteerd op basis van hun exper-
tise op het gebied van de bestrijding van onverdraag-
zaamheid. in 2011 werd deze medewerker verkozen 
tot eerste vicepresident van het eCri. alle eCri-leden 
zijn onafhankelijk en onpartijdig in de uitoefening van 
hun mandaat.

www.coe.int/ecri



De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa (OVSE) 

het Centrum neemt deel aan de activiteiten van het 
Bureau voor Democratische Instellingen en Mensen-
rechten (office for democratic institutions and human 
rights - odihr) binnen de ovse. het Centrum is 
één van de nationale contactpunten in de strijd tegen 
haatdelicten.

op 11 en 12 oktober nam het Centrum deel aan een 
conferentie georganiseerd en voorgezeten door de 
ovse in het kader van de alliance against traffic-
king in Persons. tijdens één van de plenaire panels 
verzorgde het een expertenbijdrage.

www.osce.org/odihr

De Verenigde Naties

de european group of national human rights insti-
tutions ziet erop toe dat de mensenrechten voldoende 
worden beschermd in de europese besluitvorming en 
regelgeving. in juni 2007 richtte het netwerk de werk-
groep asiel en migratie op, die geleid wordt door het 
Centrum in samenwerking met het duits instituut 
voor mensenrechten.

www.nhri.net
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hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste 
cijfers uit de balans per 31 december 2012 en uit de 
resultatenrekening 2012 van het Centrum, die op 
20 maart 2013 aan de raad van bestuur ter goed-
keuring wordt voorgelegd en die door de commis-
saris-revisor wordt gecontroleerd. dit overzicht geeft 

alleen de cijfers van het Centrum zelf, niet die van het 
impulsfonds en van het steunpunt tot bestrijding van 
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting: 
die worden namelijk apart beheerd en vallen onder de 
verantwoordelijkheid van hun beheerscomité.

balans op 31/12/2012 (x € 1.000)

ACtIVA 8.010 PASSIVA 8.010

vaste activa 476 kapitaal 55

materiële activa 309 gecumuleerd resultaat 4.914

Financiële activa 167 voorzieningen 37

vlottende activa 7.534 schulden 3.004

handelsvorderingen 3.724 leveranciers 336

geldbeleggingen 450 sociale schulden 445

liquide middelen 3.360 overige schulden 2.220

overlopend passief 3

resultatenrekening 2012 (x € 1.000)

OPBREnGStEn 8.750 KOStEn 8.851

toelagen 7.189 Projectkosten 1.232

Projectopbrengsten 1.263 Werkingskosten 1.874

overige opbrengsten 294 Personeelskosten 5.569

Financiële opbrengsten 4 afschrijvingen 157

uitzonderlijke opbrengsten 0 uitzonderlijke kosten 19

resultaat 2012 101
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Centrum

 » Conventie tussen het Centrum voor gelijkheid van 
kansen en voor racismebestrijding en de Federale 
Politie. jaarverslag. budget 2011 – Periode van 1 
januari tot 31 december 2011. (januari, 56 p.)

 » het Centrum in 2011: jaarverslag algemene wer-
king (april, 48 p.)

discriminatie/gelijke Kansen

 » jaarverslag discriminatie/diversiteit 2011 (mei, 
178 p.)

 » uitspraken die schokken, verontrusten en zelfs 
kwetsen. Focus op de vrijheid van meningsuiting 
(mei, 8 p.)

 » Colloquium: Care en transculturele vaardigheden, 
28 oktober 2011 (in samenwerking met de Fod 
volksgezondheid, juni, 37 p.)

 » diversiteitsbarometer Werk (september, 172 p.)
 » naar alternatieve maatregelen in de strijd tegen 

discriminatie en haatmisdrijven (in samenwerking 
met het leuven institute of Criminology, septem-
ber, 80 p.)

 » opinieonderzoek ‘te jong? te oud?’ stereotypen 
en vooroordelen met betrekking tot leeftijd op de 
werkvloer (in samenwerking met ipsos, november, 
241 p.)

 » hoe kan het Centrum u helpen? de behandeling 
van individuele vragen door het Centrum voor 
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 
(december, 24 p.)

Migratie

 » vluchtschrift. knelpunten in internationale bescher-
ming, identiteitsdocumenten en vrij verkeer: het 
voorbeeld van tibetanen (in samenwerking met 
Caritas international, maart, 26 p.)

 » jaarverslag migratie 2011 (juni, 200 p.)
 » het geld dat telt. jaarverslag mensenhandel en 

mensensmokkel 2011 (oktober, 144 p.)

armoede

 » activiteitenverslag 2011 van het steunpunt tot 
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en 
sociale uitsluiting (januari, 38 p.)

 » lezing van het federaal regeerakkoord. steunpunt 
tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid 
en sociale uitsluiting (februari, 30 p.)

 » gemeenteraadsverkiezingen 2012. memorandum 
van de steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (februari, 
32 p.)

 » (ver)ouderen en armoede (juli, 14 p.)
 » 10 jaar recht op maatschappelijke integratie 

(december, 27 p.)
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