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1. CONTEXT VAN HET ONDERZOEK  

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding wenst een onderzoek te 

realiseren om de tolerantiegraad onder de Belgische bevolking te meten. Het betreft hier specifiek 

tolerantie t.o.v. etniciteit.  

Een eerste vraag betrof de haalbaarheid van een tolerantiemeting. In 2006 werd rond de mogelijkheid 

van het meten van de tolerantie in België een haalbaarheidstudie opgezet. Dit onderzoek, uitgevoerd door 

verschillende universiteiten, verschafte heel wat informatie en leidde tot een eerste vragenlijst.  

De volgende tweede stap voor het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor Racismebestrijding 

bestond uit: 

− Valideren van de hypotheses en de werkwijze van de haalbaarheidsstudie 

− Afwerken en optimaliseren van de voorgestelde vragenlijst 

− Uitvoeren van het onderzoek onder de Belgische bevolking; de steekproef dient voldoende 

betrouwbaar te zijn 

− Analyseren en interpreteren van de resultaten  

  

Ipsos werd verkozen als partner voor de uitvoering van de tweede stap. Ipsos stelde voor te werken in 

twee fases: 

− 1ste fase: exploratief kwalitatief vooronderzoek (formuleren van hypothesen) 

− 2de fase: kwantitatief validerend onderzoek (opstellen van definitieve vragenlijst, veldwerk en 

analyse van de resultaten) 
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FASE 1 
EXPLORATIEF KWALITATIEF ONDERZOEK  
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A. METHODOLOGIE 

1. Keuze van de methode  

De doelstelling van deze voorfase is tweeledig : 

− het thema tolerantie in kaart brengen in al zijn aspecten zodat geen enkel aspect over het hoofd 

gezien wordt 

− doorgronden van de woordenschat die door de Belgische bevolking wordt gebruikt in deze 

context.  

− formuleren van hypothesen voor validatie in de kwantitatieve fase 

De resultaten van deze fase dienen tot input om de kwantitatieve vragenlijst uit de haalbaarheidstudie te 

optimaliseren.  

In deze exploratieve voorfase wordt geopteerd voor interactieve, dynamische groepsgesprekken.  

De voordelen van groepen in vergelijking met diepte-interviews zijn veelvuldig. Groepen zijn interessanter 

om tot een veelheid aan informatie te komen : 

− Groepen zijn rijker in termen van variatie, beelden en ideeën.  

− Groepen behandelen ook een bredere scope en kunnen een inventaris opmaken van alle 

aspecten.  

− Groepen stimuleren de creativiteit, zoeken naar oplossingen en laten de mensen interageren...  

De voorfase is belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, vandaar de keuze voor 

groepsgesprekken.  

2. Samenstelling van de groepen 

Voor elk groepsgesprek worden 10 personen uitgenodigd, waarvan er uiteindelijk 8 deelnemen aan het 

gesprek. Een groep van 8 deelnemers leidt immers tot de beste groepsdynamiek. 

Een moderator animeert de groepen op basis van een gespreksgids, deze gids wordt echter zeer 

vrijblijvend gevolgd. Het groepsgesprek verloopt op het ritme en op basis van de input van de deelnemers. 

In totaal duurt het groepsgesprek 3u.  

Twee groepen vonden plaats: 1 Franstalige en 1 Nederlandstalige. Gezien het om een voorfase ging, was 

een hoger aantal groepsgesprekken niet noodzakelijk.  
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3. Beschrijving van het verloop van het groepsgesprek   

Opwarming Het verloop van het groepsgesprek werd uitgelegd. Deelnemers werden op hun gemak 

gesteld. Er werd gestart met een korte voorstelling van de deelnemers.  

Deel 2 Tijdens het groepsgesprek werden verschillende thema’s in de diepte uitgewerkt.  Om 

respondenten te helpen om over dit thema zo eerlijk mogelijk te spreken werden verschillende 

situaties en statements voorgelegd. Deze methode helpt om zich de situatie te kunnen 

inbeelden bv. hoe zou u zich in volgende situatie voelen: een persoon van vreemde afkomst 

wil met uw dochter trouwen.  

In eerste instantie werd gepeild naar de definitie van en de beleving met betrekking tot 

minderheidsheidsgroepen. Een volgende gespreksonderwerp was de bespreking van de 

multiculturele samenleving met zijn voor- en nadelen. Ook het gedrag rond tolerantie werd in 

de diepte besproken, met een uitdieping van racisme. Het laatste gespreksonderwerp betrof 

de beoordeling van het huidige migratiebeleid.  

Afronding De moderator vatte kort de belangrijkste bevindingen samen en de deelnemers kregen de 

kans om finale opmerkingen te formuleren.  
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B. SELECTIECRITERIA 

Voor de groepsgesprekken werd een zo representatief mogelijk staal van de Belgische bevolking 

uitgenodigd.  

Dat gebeurde op basis van volgende criteria : 

• Een spreiding over mannen en vrouwen in de groep 

• Allen hebben de Belgische nationaliteit met Belgische ouders 

• Hun geloofsovertuiging is: geen, vrijzinnig, katholiek of protestant.  

Andere overtuigingen worden uitgesloten.  

• Niet werkzaam in betrokken sectoren (bv. straathoekwerker) 

• Spreiding over leeftijd, gezinssituatie en sociaal niveau  

C. KALENDER VAN DE GROEPSGESPREKKEN 

DATUM  UUR  ADRES GROEP  

1 dinsdag 9/9/2008  13-16u Ham 64, 9000 Gent Nederlandstalig  

2 woensdag 10/9/2008 9.30-12.30h  
Av. Paul Hymans, 125 bte 8 
1200 Woluwé-St-Lambert 

Franstalig  

D. DETAILS GROEPEN 

GENT  
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RESULTATEN 
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VOORAFGAANDE OPMERKING  

Rond het openlijk toegeven van intolerantie hangt een taboesfeer. Het is duidelijk dat dit gedrag 

gepercipieerd wordt als incorrect en niet aanvaard wordt door de samenleving. Ook de media spelen een 

belangrijke rol in deze perceptie.  

Maar dit betekent geenszins dat deze gevoelens niet bestaan, onderliggend is er heel wat wrevel 

merkbaar. Het is vooral tijdens de situatie-oefeningen dat eerlijke antwoorden naar boven komen.  

Het is dus van essentieel belang om goed te luisteren naar wat mensen precies proberen te vertellen en 

hen een concrete situatie aan te reiken om het hen gemakkelijk te maken om over hun eigen beleving te 

spreken.   
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1. PERCEPTIE VAN MINDERHEIDSGROEPEN  

1. 1. BENAMINGEN  

Er zijn verschillende termen beschikbaar om de ‘minderheidsgroep’ aan te duiden. Keuze is voorhanden. 

Elke term verschilt wel lichtjes van betekenis, ook al gaat het maar om kleine nuances.  

Bovendien lijkt elke term zijn voor/tegenstanders te hebben dus ook zijn respectievelijke voor/nadelen.  

Om een uiteindelijke benaming te selecteren heeft men dus keuze uit verschillende benamingen.  

De volgende benamingen werden voorgelegd aan de groepen en besproken.  

a. Minderheidsgroep  

Het gaat hier om een zeer ruim begrip dat spontaan weinig gebruikt wordt. Het wordt begrepen in 

termen van aantallen/verhoudingen 

“waar er weinig van zijn” “en opposition du groupe majoritaire” 

Het wordt bovendien ook gelinkt aan verschillende contexten bv. gehandicapten  

“point de vue religieux, ici catho donc les autres sont minoritaires” 

Spontaan wordt er bij het horen van deze benaming ook gedacht aan de gevolgen, namelijk: deze 

groepen worden geconfronteerd met uitsluiting (minor, FR) 

“isolé, exclus, n’ont pas le droit à la parole”. 

� Deze benaming wordt geïnterpreteerd als neutraal maar komt niet spontaan over.  

b. Mensen van vreemde afkomst 

Deze benaming benadrukt het ‘anders-zijn’ en het onbekende  

“precies of ze van een vreemde planeet komen”. 

Deze term roept ook uiteenlopende houdingen op rond tolerantie (+ vs -): een andere cultuur als 

verrijking of als last.  “découverte, richesse” “on se fait attaquer et insulter” 

� Deze term belicht vooral het verschil en creeërt zo afstand. Vandaar dat deze term geen goede 

keuze zou zijn.  

c. Immigrant  

Deze term is geladen met een negatieve connotatie. Het woord immigrant heeft een duidelijk 

herkomst uit het verleden, namelijk de groep van de eerste gastarbeiders. “les italiens dans les 

années 50” De term roept ook sterk de achterliggende drijfveren van de migratie op.  “pour trouver 

mieux que chez lui” “fuir de leurs pays” 

� Deze benaming is vrij historisch geladen. 

d. Andere voorstellen die spontaan gegeven worden door de deelnemers:  

− Anderstaligen:  

maar deze term is niet correct  want minderheidsgroepen spreken vaak wel de taal. 

− Kleurlingen: eveneens niet correct want ze hebben niet steeds een andere huidskleur  

“Polen hebben dezelfde huidskleur als ons”.  

− Allochtonen: deze term wordt te vaak in een negatieve context in de media gebruikt.  
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− Buitenlanders of niet-Belgen: ook niet correct want de Belgische nationaliteit kan verkregen 

worden. 

− Andere afkomst i.p.v. vreemde afkomst: benadrukt nog sterker het anders zijn.  

Conclusie:  

Er lijkt geen winnende term te bestaan. De beste optie is de meest neutrale te kiezen, namelijk etnische 

minderheidsgroepen/groupes ethniques minoritaires. 

Een andere mogelijkheid is om de verschillende termen door elkaar te gebruiken maar dit zou te 

verwarrend zijn voor de respondenten.  

1. 2. OPSOMMING MINDERHEIDSGROEPEN  

Het is belangrijk te weten wat verstaan wordt onder de minderheidsgroepen: wie zijn ze, uit welke landen 

komen ze. Aan de deelnemers werd gevraagd een opsomming te geven van de verschillende 

minderheidsgroepen.  

Minderheidsgroep is een ruim begrip waar zeer veel verschillende groepen onder vallen. Deze 

verschillende minderheidsgroepen worden niet altijd op eenzelfde manier gepercipieerd. 

“sommigen passen zich aan en anderen dringen hun gewoontes op”  

De volgende minderheidsgroepen worden onderscheiden: 

a. Westers 

De minderheidsgroepen die zeer sterk aanleunen bij de Belgische cultuur worden positief 

gepercipieerd. Het gaat hier om de buurlanden  (Duitsland, Frankrijk, Nederland: bijna 

geen verschillen met Belgen), zuiderse landen (Italië, Spanje, Griekenland, Portugal: 

reeds lang in België en lijken reeds goed ingeburgerd te zijn) en Amerikanen (USA: 

gelijke ingesteldheid en dragen bij tot de Belgische staatskas, ze komen enkel indien ze 

werk hebben in België). Deze minderheidsgroepen brengen de Belgische cultuur weinig 

uit haar evenwicht, ze passen er mooi in.  

b. Oost-Europees 

Deze groep krijgt een eerder licht negatieve perceptie. Positief is dat deze groep wordt 

gezien als een groep die gemotiveerd is om te werken “kuisvrouw, in de bouw”. 

Bovendien blijven de culturele conflicten eerder beperkt en kennen zij een goede 

integratie. Negatief is dat ze sterk gelinkt worden aan zwart werk.  

c. Aziaten 

Ook met deze groep lijkt de integratie goed te verlopen, doch het blijft een groep waar 

men zich weinig vertrouwd mee voelt. Deze culturele gemeenschap lijkt zich vrij 

afstandelijk op te stellen.  
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d. Afrikanen (Ghana, Mali, Nigeria, Angola…)  

Deze groep wordt gezien op een zeer clichématige en inferieure wijze. Kenmerkend voor 

deze groep is hun opgewekt temperament “goedlachs” en hun belang voor het uiterlijk.  

“veel kleuren, gevoelig voor het uiterlijk en luxe”. 

Hun levenswijze is zeer sterk verschillend: gericht op genot en minder op arbeid. Zij leven 

ook meer in gemeenschap (�  België: individualistisch) en dit kan overlast veroorzaken. 

e. Maghrebijnen  (Turkije, Marokko, Tunesië…)  

De levenswijze van deze minderheidsgroep is zeer verschillend van de Belgische 

bevolking en dit levert vaak conflicten op. Ook zij hechten sterk belang aan het leven in 

gemeenschap. Daardoor wordt deze groep op een vrij negatieve wijze gepercipieerd door 

de Belgen. De afstand tussen beide culturen is groot. Bovendien gaat het om een grote 

groep die aanvoelt als een bedreiging. Er lijkt een gebrek aan integratie te zijn en hun 

achterliggende motivatie is onduidelijk. Bovendien staan ze op hun rechten.  

Maar er is wel reeds een verschil merkbaar tussen de generaties. De jongere generatie 

staat reeds iets dichter bij de Belgische cultuur. 

Conclusie:  

Er heerst een duidelijk gediversifieerde perceptie van de verschillende minderheidsgroepen.  

Vandaar dat het belangrijk is om in de vraagstelling niet enkel naar minderheidsgroepen in het algemeen 

te verwijzen maar ook om specifieke vragen te formuleren per minderheidsgroep.   

Eénzelfde persoon kan immers tegenover de ene groep heel tolerant staan  

(bv. Amerikaan) maar tegenover een andere groep totaal niet (bv. Marokkaan).  

1. 3. DEFINITIE BELG-ZIJN  

De meerderheid van de respondenten stelt zich voor als Belg. Ze hebben een zeer positief open-minded 

beeld van zichzelf en van hun landgenoten: groot aanpassingsvermogen en daardoor zeer tolerant “wij 

passen ons aan in het buitenland”, meertalig, bescheiden, levensgenieters, met een christelijke 

achtergrond. Dit toont sterk aan dat er een natuurlijke reflex is om zichzelf als ‘good guy’ te zien (‘wij zijn 

tolerant’). Problemen vinden hun oorsprong in anderen hun gedrag, niet in het eigen gedrag (‘zij passen 

zich niet aan’).  

De Vlaamse en Waalse verschillen werden niet uitgediept tijdens deze studie, dit zou ons te ver afbrengen 

van de doelstelling.  
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1. 4. VERWACHTINGEN VAN MINDERHEIDSGROEPEN 

In eerste instantie wordt benadrukt dat indien minderheidsgroepen kiezen voor België, ze dan kiezen voor: 

DEZELFDE RECHTEN MAAR OOK DEZELFDE PLICHTEN 

“wij moeten ons ook aan de regels houden” “ils doivent se plier aux lois belges” 

Het gevoel heerst echter dat minderheidsgroepen zich vaak boven de wet stellen en door de wetgever niet 

terechtgewezen worden. Dit leidt tot een gevoel van frustratie (‘zij mogen wel, en wij niet’).  

Onder de Belgen bestaan er uiteenlopende verwachtingen: van integratie tot assimilatie 

a. Zeer open en geïnteresseerde houding � verwachten een minimale integratie 

b. Zeer angstige, gesloten en zelfs agressieve benadering  

� verwachten totale opgeving van de eigen vreemde cultuur (+ BXL-groep) 

De volgende toelatingsvoorwaarden komen naar voor:  

a. Taalkennis

De taal kennen is voor iedereen een echte must om aanvaard te worden in de Belgische 

samenleving. “mijn vriendin haar dochter is getrouwd met een Turk en die spreekt perfect 

Nederlands” 

b. Werkethos 

Daarnaast is ook de wil om te werken een essentiële voorwaarde. Het mag de Belgische staat 

niets kosten. Bovendien is er een sterke voorkeur voor gezonde nieuwkomers want die 

dreigen de staat geen geld te kosten. 

c. Aanvaarding Belgische cultuur 

Bovendien moeten ze ook de manier van leven in België aanvaarden.  

Ook hun persoonlijke religie mag niet naar fanatisme neigen.  

“renvoyer à la maison quand ils vivent comme chez eux” 

d. Gezinshereniging:  

Gezinsherening vormt geen echt probleem indien het beperkt blijft tot de naaste familie (1ste 

graad)  

e. Opleiding 

Opleiding wordt als minder belangrijk gezien zolang er maar een bereidheid is om te werken.   

f. Huidskleur: 

Er wordt geen enkele uitspraak gedaan over huidskleur (ook niet verdoken). 

g. Terugstuurvoorwaarden :  

Het is duidelijk dat indien de minderheidsgroepen een overlast betekenen voor België, dat dit 

een reden is om hen terug te sturen. “un crime, c’est un crime” 

De mate van toegelaten criminaliteit loopt uiteen. Voor de meerderheid betekent een aantal 

kleine criminele voorvallen een verplichte terugkeer. Het wordt niet geapprecieerd dat België 

probleemgevallen moet opvangen. 
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Daarnaast is werkethos ook belangrijk. Er moet een initiatief tot werken zijn. Na een beperkte 

periode dienen werklozen teruggestuurd te worden.  

Bij grote Belgische werkloosheid wil men minderheidsgroepen niet terugsturen, maar wel 

nieuwkomers niet meer binnenlaten “dan doen we de kraan dicht, dan hebben we er genoeg”. 

1. 5. KANSEN VAN MINDERHEIDSGROEPEN  

Er wordt eerlijk toegegeven dat het voor de minderheidsgroepen niet altijd gemakkelijk is. Hun kansen 

liggen een stuk lager en dit geldt zeker op de arbeidsmarkt  “al door hun naam”.  

Hiervoor zijn verschillende redenen: gebrekkige talenkennis, te lage werkmotivatie “komen niet op tijd, 

komen niet opdagen” en bovendien een vrees voor negatieve reacties van klanten “als ik de keuze heb, 

dan kies ik eerder voor een Belg om geen klanten te verliezen”. 

Maar dit wordt door de respondenten niet gepercipieerd als een uiting van Belgische intolerantie, maar is 

volgens hen terug te brengen tot de situatie (niet aangepast aan het Belgische leven bv. niet de juiste 

diploma’s) “ze zijn misschien niet aangepast aan ons systeem”.   

1. 6. OMGANG MET MINDERHEIDSGROEPEN  

In het algemeen hebben de Belgen weinig contact met minderheidsgroepen.  

Het enige contact is vaak als buurman maar dit contact blijft eerder afstandelijk.  

“Italianen die in mijn straat wonen”. Indien iemand van vreemde afkomst naast hen komt wonen, wordt 

een afwachtende houding aangenomen. Er wordt gevreesd voor de niet-aanpassing aan de Belgische 

wetten: men vreest voor geluidsoverlast/grote groepen “heel veel buiten op straat en veel familie die erop 

afkomt, altijd troepen mensen op de stoep”.   

Het contact op het werk is eerder beperkt maar verloopt wel goed. Op het werk hoopt men enkel personen 

tegen te komen die voldoende geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving  

 “c’est sur base de ses compétences”. 

Van een echte vermenging van culturen is nog weinig  sprake, het aantal contacten via 

familierelatie/vriendschappelijke relaties is zeldzaam. Op de vraag ‘iemand van vreemde afkomst wil met 

uw zoon/dochter trouwen’, reageert men vrij negatief omdat het hun wereld raakt “zal ik toch eens over 

nadenken, want ook die hele familie is daaraan verbonden”. De verwachting van verlies van vrijheid 

ontstaan door ‘cowboyverhalen’ “iemand gekend die was gehuwd met een Mexicaanse en die mocht zijn 

familie niet meer zien”. Nog moeilijker te aanvaarden is het huwelijk van een dochter i.p.v. een zoon. 

Oorzaak is de totaal verschillende positie van de vrouw in sommige culturen “gevaar dat ze de kinderen 

wegnemen van uw dochter” “vrouw heeft op alle vlakken minder kansen dan bij ons”. 

Onder de Belgen ziet men wel uitersten in contacttreding: 

- Jongeren hebben vaker vriendschappelijk contact 

“Ik heb Afrikaanse vrienden, via via leren kennen”.

- Zij die buiten de stad wonen: zeer weinig contact en stellen zich daardoor angstig op.  
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Conclusie:  

Contacten met minderheidsgroepen lijken zich te beperken tot formele contacten. Spijtig genoeg blijven de 

informele contacten eerder beperkt. Doch deze zouden de multiculturele samenleving ten goede komen 

omdat men dan echt op persoonlijk vlak de andere cultuur kan ontdekken.  

2. BELEVING VAN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING  

2. 1. KENNIS BEGRIP 

Het begrip ‘multiculturele samenleving is een gekende en veelgebruikte term, het wordt begrepen als een 

samenleving bestaande uit verschillende culturen. Dit resulteert volgens de deelnemers in een 

vermenging op alle vlakken: levensfilosofieën, voeding, muziek... Het vond zijn oorsprong in de grote 

steden maar verspreidt zich stilaan over heel België. 

Op dit moment lijkt het fenomeen eerder regel dan uitzondering in heel West-Europa “Elk Westers land is 

multicultureel, het zijn de landen waar ze vandaan komen die nog één cultuur hebben”. Toch blijft het nog 

een sterk stedelijk geconcentreerd fenomeen. De stad staat dan ook gelijk aan multiculturalisme.  

� Men is goed op de hoogte van wat een multiculturele samenleving betekent, het gaat zeker niet om een 

nieuw begrip voor hen.  

2. 2. BELEVING MULTICULTURELE SAMENLEVING   

Een volgende vraag betreft de beleving van deze multiculturele samenleving.  

Hoe staat de Belg t.o.v. de multiculturele samenleving?  

Belangrijk is dat de Belgen een gebrek aan keuze ervaren, ze hebben het gevoel voor een voldongen feit 

te staan. Ze hebben er dus niet bewust voor kunnen kiezen.  “school waar ik vroeger ging, toen zat er 

geen vreemde en nu zit de helft vol met Turken en die leren zo goed als geen Nederlands”.  

Bovendien heerst er ook een gevoel dat ze de situatie moeten ondergaan. Ze hebben er niet voor 

gekozen maar bovendien hebben ze er weinig impact op. Er is een openheid voor kleine 

tegemoetkomingen maar ze mogen geen invloed hebben op hun eigen leven.  

 “je mag niet het gevoel hebben dat je als Belg minder mag en minder rechten hebt dan anderen, dan 

begint het tegen te steken” 

Problematisch is dat Belgen het gevoel hebben dat de minderheidsgroepen de wetten niet naleven.   

 “als wij de wetten aan hen moeten aanpassen, dan gaat het te ver” 
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Naar de toekomst verwacht men nog een duidelijk verdere groei van multiculturalisme dat in twee 

richtingen kan evolueren:  

- Positieve evolutie: het naar elkaar toegroeien  “Verschillen vervagen”  “c’est une notion de temps, 

au fur et à mesure de l’intégration” “comme avec l’homosexualité”

- Negatieve evolutie : conflicten en uitsluiting van Belgen (minderwaardigheidsgevoel) 

“Verdere escalatie” “bepaalde dingen waar je van wordt uitgesloten als je geen Marokkaan bent” 

Op dit moment heeft men het gevoel dat de invloed op de samenleving nog vrij beperkt is.  

De ideale samenleving ziet er als volgt uit: absolute must om de taal te kennen, geen vraag naar gelijk 

geloof maar de andere religie mag niet storend werken op de samenleving “als het niet extreem is, als het 

geen extremisten zijn, kan iedereen binnenkomen” doch aanpassing buitenshuis aan Belgische 

gewoontes is een vereiste “als je buitenkomt en je gedraagt je anders, dan stoort dit” 

“als je naar hier komt, moet je je maar aanpassen, uw eigenheid kan je bewaren, dat is geen probleem”.  

2.2.1. Voordelen multiculturele samenleving 

Een multiculturele samenleving leidt duidelijk tot voordelen.  

a) Mentale verrijking 

Men ontdekt door naar een andere cultuur te kijken, beter zijn eigen cultuur. Men is in staat beter 

te relativeren “je stelt dingen in vraag die evident leken,  bv. de rol van de vrouw” “andere 

opvoedingsideeën” “ze stellen andere prioriteiten bv. samen een huis kopen, hun sociaal netwerk 

is anders, niet zo individualistisch als een Belg”.

b) Ontdekking van de vreemde keuken 

Men ervaart nieuwe smaken en voedingsgewoontes.  “bepaalde rubriek in de supermarkt” 

c) Ontdekking van andere cultuur en muziek 

De andere cultuur kan ontdekt worden in zijn muziek en zijn culturele activiteiten. Dit vraagt wel 

een actieve inzet van de Belg.  

“etnische concerten in de zomer” “muziek brengt mensen samen, optredens zijn een teken van 

een perfecte integratie”

d) Groei van eigen cultuur  

Er treedt een versmelting op met de huidige cultuur en dit maakt de Belgische cultuur net iets 

rijker. “la mixité engendre une nouvelle culture, ça peut donner de grandes choses” “l’art, la 

culture”

e) Invullen van lagere jobs 

De minderheidsgroepen vullen jobs in die de Belgen niet willen doen, er heerst dus geen gevoel 

dat ze de Belgische jobs inpikken. Zij hebben volgens de deelnemers vaak een lagere opleiding 

dan de Belgen en hiervoor zijn deze jobs geschikt.   “straat opengebroken en allemaal mensen 

van vreemde afkomst die dat doen, weet niet wie dat anders zou doen” “des petits boulots par 
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exemple de nettoyage”. De vraag is wel hoe dit in de toekomst zal evolueren: wat als de 

minderheidsgroepen deze minderwaardige jobs niet meer willen? 

f) Verantwoordelijk voor de bevolkingstoename (minor)

Minderheidsgroepen kiezen vaak voor grotere gezinnen en dit helpt om de bevolkingsstatistieken 

in stijgende lijn te houden. 

2.2.2. Nadelen multiculturele samenleving 

De multiculturele samenleving verloopt zeker niet altijd van een leien dakje. Het aantal opgesomde 

nadelen door de deelnemers getuigt hiervan.  

a. Onveiligheidsgevoel  

Het zal niet als een verrassing komen dat onveiligheid (werkelijk of gepercipieerd) een groot 

nadeel is. Bovendien gaat dit gepaard met een gevoel van onoplosbaarheid en  moedeloosheid 

“dat kan je niet veranderen, is er gewoon”.  De statistieken tonen aan dat de criminaliteit sterk 

geconcentreerd zit bij de allochtonen, dit weet men uit de mediaberichten. 

Er is ook de problematiek van (hang)jongeren, het onderwijs heeft hier volgens de deelnemers 

een belangrijke rol te spelen.  

Dit onveiligheidsgevoel wordt zeer sterk indien men persoonlijk negatieve ervaringen achter de 

rug heeft. Deze ervaringen hebben dan een sterke invloed op het eigen gedrag: hoger 

angstgevoel bij avond of alleen.  “ik ga nooit in het donker alleen naar de cinema” “ga nooit naar 

een bank ‘s avonds alleen” 

b. Achteruitgang onderwijs 

Door de aanwezigheid van verschillende culturen dient het niveau aangepast te worden. Dit komt 

de Belgische leerlingen niet ten goede. “het onderwijs gaat erop achteruit” “freine l’apprentissage, 

à cause des immigrés”. De eigen kinderen worden een minderheid in ‘concentratiescholen’ en 

krijgen hierdoor een lager niveau van onderwijs dan andere Belgische kinderen. Bovendien 

moeten deze eigen kinderen ook sterker uit de hoek leren komen om zich te verdedigen tegen de 

meerderheid gevormd door de minderheidsgroep.  Dit is vooral een stedelijk fenomeen.  

Bijkomend gevolg hiervan is de angst voor het verlies van de Franse taal. “régression de la langue 

française” 

c. Financiële kost voor de Belgische staat 

De perceptie leeft dat het gaat om een hoog aantal nieuwkomers die de Belgische samenleving 

moet opvangen “il faut doser, on est en overdose”. Een probleem volgens de deelnemers is dat in 

het Belgische systeem arbeid niet wordt aangemoedigd en hiervan hebben de nieuwkomers weet. 
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”les étrangers n’ont pas toujours un boulot, tous au CPAS ou au chômage.” “ils connaissent la 

protection sociale” “ze hebben het geduld ervoor om 60 papieren in te vullen maar dat geduld 

hebben wij niet” 

Ze hebben ook vaak een andere levensvisie met een andere werkethos die in conflict staat met 

hoe de Belgen over werk denken “andere ritmes: ze denken als ik een jaar werk dan kan ik een 

jaar op de ziekenkas”. 

Bovendien gaat het vaak over lager opgeleiden die dus meer kans hebben om ten koste van de 

samenleving te vallen. “bepaalde jobs worden goed gedaan door die buitenlanders maar de goeie 

zitten al terug in Polen, nu zitten we met de derde generatie en zij geven zich uit voor goede 

professionelen maar het zijn geen goeie lassers” 

Een bijkomend probleem is dat ze niet investeren in de Belgische samenleving maar dat het geld 

doorgestuurd wordt naar hun land van herkomst. “ze sturen geld naar hun land van herkomst en 

kopen daar een huis omdat het goedkoper is en in feite zijn wij dat geld dan kwijt” 

Toch geeft men ook toe dat er ondernemingen verdienen aan de goedkope arbeidskrachten.  

d. Overaandacht in de media en onder politieke partijen 

Er heerst het gevoel dat de minderheidsgroepen zeer veel media-aandacht krijgen en er ook veel 

zorg naar deze groep gaat. Hierdoor ontstaat een soort minderwaardigheidsgevoel onder de 

Belgen. Er wordt veel gedaan om de minderheidsgroepen te helpen waar de Belgen zelf geen 

recht op lijken te hebben.   

“een pleintje of parkje specifiek voor die mensen, alles doen voor de allochtonen” 

e. Gebrek aan integratie

Het is duidelijk dat het samenleven niet altijd makkelijk verloopt en dat de verschillen sterk 

zichtbaar zijn. Als Belgen eisen zij dat de minderheidsgroepen zich aanpassen omdat zij naar hier 

gekomen zijn “qu’ils rentrent chez eux”. Het verwijt van een gebrekkige integratie is vooral gericht 

naar de oudere generatie “die blijven met hun kleren lopen”.  

Dit is bovendien zeer locatiegebonden, het gaat hier voornamelijk om een stedelijk fenomeen 

waar deze minderheidsgroepen sterker geconcentreerd zitten en hierdoor hun eigen cultuur 

kunnen volgen zonder zich aan te passen “in Brussel veel extremer: gesluierd”.  

Het wordt vooral problematisch bij conflicterende gewoontes “slachting thuis mag niet maar voor 

hun geloof moet dit.” Bovendien hebben de deelnemers het gevoel dat minderheidsgroepen een 

arrogante houding aannemen t.o.v. de Belgen.   

Dit alles heeft tot gevolg dat men vreest de eigen cultuur te verliezen.  

“A l’école les enfants mangent HALAL” “on avait une belle culture”  
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f. Angst voor het onbekende 

Het gebrek aan integratie is vooral een probleem omdat deze cultuur anders is. Wat anders is, is 

onbekend en hierdoor onbemind. Er heerst angst voor het vreemde. Belgen worden uit hun 

comfortzone van het vertrouwde getrokken en moeten zich aanpassen aan het andere.  Hierdoor 

voelt men zich angstig “moi je ne suis pas tolérant ou raciste, je ne connais pas, j’ai peur”. 

g. Verkeersoverlast 

Een belangrijk voorbeeld van verschillend gedrag is te vinden in het verkeer. Hier worden de 

verkeersregels door de minderheidsgroepen minder strikt gevolgd en de Belgen voelen zich hier 

slachtoffer van.   

“je moet je aanpassen en soms tegen uw goesting: als de dienst in de moskee gedaan is, moet  je 

andere straten gebruiken want je kan niet door”  

Conclusie:  

Het samenleven van verschillende culturen verloopt moeilijk. De ergenissen lijken de bovenhand te 

nemen. Het is moeilijk om de voordelen te zien omdat deze op een hoger abstract niveau liggen (bv. 

culturele verrijking). De nadelen worden echter vaak dagelijks ervaren en verstoren het vertrouwde 

alledaagse leven.  

3. TOLERANTIE   

3. 1. BENAMING 

Tolerantie wordt begrepen als het verdragen/aanvaarden. Deze definitie duidt op een eerder passieve 

houding, er treedt geen actief tegemoet treden van de andere cultuur op.   

Het woord tolerantie blijkt goed ingeburgerd maar het woord intolerantie lijkt minder vlot in gebruik.

Andere mogelijke benamingen zijn aanvaarding maar deze term is té eng. Bovendien betekent het ook 

zich erbij neerleggen maar tegen wil en dank. Dus deze term is reeds sterk negatief gekleurd “het is zo en 

je kan er niks aan doen”. Ook de term diversiteit duidt te sterk op de verschillen.  

Door over de benaming te spreken komt ook spontaan reeds de vaststelling dat intolerantie vaak een 

werkelijkheid is “discotheek: fixeren op een groep en zeggen dat die niet binnen mogen komen”.  

3. 2. HOUDING T.O.V. TOLERANTIE  

De houdingen tegenover tolerantie lopen zeer sterk uiteen. Het gaat van een bereidheid om te 

aanvaarden tot de eis tot 100% aanpassing aan de Belgische cultuur  “je kan moeilijk tolerant zijn 

tegenover alles, je moet je tolerantie doseren” “accepter la différence de l’autre”. De houding vertrekt 
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vanuit een ethisch gegeven, het draait rond openheid en respect “respect, ouverture de l’esprit” “on peut 

faire des erreurs mais il faut faire des efforts pour éviter la provocation”.  

Er is wel een consensus over het gegeven dat de eigenheid niet mag worden opgegeven, elke vorm van 

overlast is onaanvaardbaar  “waar een ander zijn vrijheid begint, stopt de uwe” “tot een bepaalde grens 

kan het en een keer dat je er last van hebt, is het gedaan”. 

Er moet vastgesteld worden dat actief tolerant gedrag zeer weinig gesteld wordt.  

Deelnemers stellen een lijst op van factoren die de tolerantiegraad beïnvloeden:  

− Leeftijd:  

Onder jongeren is er meer kans op openheid omdat zij ook gemakkelijker in positief contact 

komen met minderheidsgroepen.  

− Onderwijs en opvoeding:  

Leren over andere culturen, helpt om toleranter te staan tegenover de andere cultuur. Het 

onbekende wordt daardoor immers bekend.  

− Wereldvisie:  

Een algemene levenshouding namelijk openheid voor andere culturen, vaak reizen (‘onder 

kerktoren uitkomen’) komt ook de tolerantie ten goede.  

− Financiële onafhankelijkheid:

Dit biedt de mogelijkheid om te reizen in binnen/buitenland en in contact te treden met het 

vreemde. De komst van de minderheidsgroepen lijkt hen ook minder te raken omdat ze voor hun 

eigen inkomsten instaan. Zij zijn niet afhankelijk van de Belgische staat en komen hierdoor minder 

in ‘concurrentie’ voor zorg met de minderheidsgroepen.   

− Geloofsovertuiging:  

Een uitgangspunt van altruïsme bevordert de tolerantie.  

− Persoonlijke negatieve ervaringen met minderheidsgroepen:

Deze factor is zeer belangrijk in de toekomstige tolerantiegraad. Hun tolerantiehouding is ook zeer 

moeilijk te veranderen omdat het diep verankerd zit omwille van reële ervaringen.  

− Woonplaats:

Een stedelijke woonplaats brengt meer ergernissen mee en dit kan de toleratiegraad ook 

beïnvloeden.  
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De niveaus van tolerantie worden als volgt gezien door de deelnemers:  

        

− Actief tolerant:  

Men treedt in contact met de andere cultuur. Er wordt toenadering gezocht. “partage un moment” 

“les personnes qui défendent” 

      

− Passief tolerant:

Er heerst een zekere vorm van openheid, men tracht te aanvaarden en te herkennen, maar er 

wordt niet opgetreden naar de andere groep.  
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− Ongevoelig tolerant:  

De kennis van de andere cultuur is beperkt en men neemt een vrij onverschillige houding aan.  

− Intolerant: 

Dit betekent onbegrip en verwerping, verschillen worden niet aanvaard. Daarnaast gaat dit 

gepaard met vooroordelen en veralgemenen. Het contact wordt vermeden. “je gaat er niet naast 

zitten op de tram”. Dit gaat gepaard met een superioriteitsgevoel en egoïsme.  

          

− Extreme vormen: racisme, xenofobie:

Hier gaat het om het stellen van extreem negatief actief gedrag. Men kwetst de andere groep en 

valt hen aan.  
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3. 3. RACISME  

Het lijkt voor de deelnemers moeilijk om een definitie te geven van racisme, zeker in verhouding tot 

tolerantie. Het gaat om de laatste stap die moreel en ethisch onaanvaardbaar is “als je racist bent, ben je 

intolerant maar niet omgekeerd” “raciste c’est jamais modéré, c’est l’extrême”. 

Er wordt uitgegaan van het basisprincipe dat iedereen gelijk is en er wordt niet veralgemeend op ras.   

Racisme is het beoordelen op huidskleur “anders behandelen omwille van zijn afkomst” “naar kleur gaan 

kijken” “beoordelen op basis van kleur”.  

En toch geeft men aan dat er verschillen zijn: rassen bestaan wel degelijk. Men vervalt hier in stereotypes  

“les noirs sont bien en sport” “les Asiates bien en fabrication de jeans”. 

Racistisch gedrag wordt sterk verworpen, doch het dient volgens de deelnemers in de context geplaatst te 

worden (bv. historische waarde)  “Er zijn bepaalde stripverhalen uit de handel gehaald omdat personages 

neger werden genoemd, maar dat is niet altijd racistisch bedoeld”.  

Racisme is zeker een thematiek die de media niet onberoerd laat, er heerst een gevoel van overaandacht 

en misbruik. Elk gedrag wordt onmiddellijk geïnterpreteerd als racistisch, zo worden de echte problemen 

niet aangepakt en zijn de minderheidsgroepen overbeschermd. Dit leidt tot een minderwaardigheidsgevoel 

onder de Belgen. “wordt te pas en te onpas gebruikt: er was iets gebeurd en ik zei dat het om 3 jongeren 

van vreemde afkomst ging. Ik werd door politieagent uitgemaakt voor racist maar het hadden evengoed 

blanken kunnen zijn. Dit had niets met racisme te maken” “veel leerlingen die tegen hun leerkracht zeggen 

dat hij/zij racist is” 

Enkele vormen van racisme zijn:  

− Spontane benamingen: choco, neger, mafkees …

Deze hebben een kwetsend karakter maar het is moeilijk om een evenwicht te vinden ( bv. in de 

humor) is moeilijk te vinden omdat het thema zo gevoelig ligt.  “elk woord dat je zegt wordt 

afgetast, elk woord dat je zegt kan verkeerd begrepen worden, alles is slecht” 

− Extreme politieke partijen zoals Vlaams Belang “Vlaanderen is van ons, eigen volk eerst” “dépliant 

FN” 

− Geholpen benamingen: verwerping van Hitlergroet/Hakenkruis “zeer slechte smaak, mensen 

aanzetten tot haat” 
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4. BELEIDSVERWACHTING  

4. 1. KENNIS  

De kennis over het huidige beleid is eerder beperkt. Men voelt wel aan dat er hier heel wat 

beleidsproblemen rond zijn, het gaat immers over een zeer moeilijk gegeven. Daarbij komen de sterke 

regionale verschillen (VL versus Wal) “pas de cohésion sur le sujet entre FL et FR”. Bovendien verschillen 

de politieke partijen sterk in hun visie op het beleid  “laisser entrer avant les éléctions pour augmenter les 

voix du PS”.  

In het algemeen wordt wel een zeer grote verantwoordelijkheid bij de politiek gelegd. Zelf neemt men een 

zeer passieve eigen houding aan, men lijkt weinig bereid eigen initiatieven te nemen. Het is niet aan hen 

maar aan de politiek om het probleem op te lossen. 

“100% responsable” “politiek moet probleem rond scholen oplossen, normaal dat je kinderen uit school 

haalt waar ze de minderheid zijn”. Maar er heerst een ontevredenheid over het beleid omdat er zeer 

weinig zichtbare politieke acties zijn. Dit leidt tot onvrede over de politiek.  

“indruk dat ze er veel over praten maar weinig rond doen” 

4. 2. HOUDING TEGENOVER BELEID 

In het algemeen heerst er unanimiteit over de verantwoordelijkheid ten opzichte van mensen in nood.  

Niemand geeft aan dat zorg dragen voor deze mensen moet vermeden worden. Maar het gaat hier om 

een  minderheid die echt recht heeft op asiel. “certaines en ont besoin” “pendant le temps du conflit”. Het 

is enkel gelinkt aan typische landen met een moeilijke situatie: Irak, Afghanistan, Iran… “waar er geen 

eten is en armoede” . Men kiest er ook voor om enkel die personen te aanvaarden die komen uit nood, dit 

betekent het terugsturen indien de situatie in het land van herkomst genormaliseerd is.  

Mensen zonder papieren roepen dubbele gevoelens op: medelijden maar ook misbruik.  

Er wordt gevraagd naar een zeer streng beleid want op dit moment heeft men vaak het gevoel dat er 

sprake is van misbruik. Ook al kent men de wet niet, men heeft het gevoel dat deze goed is, maar enkel 

een correctere uitwerking vergt.   

Het ideale beleid is volgens hen: 

− Goed opgezet: Er is nood aan een zeer duidelijk beleid  “avoir un projet, après cas par cas” “de 

juiste wetten en gepaste wetten maken is niet altijd gemakkelijk”.  

− In verhouding tot wat België kan dragen, het mag de eigen welvaart niet in het gedrang brengen 

“critères par rapport aux besoins de l’état” “ze moeten ze beperken volgens de draagkracht”.  

− Mensen van vreemde afkomst dienen gelijk te worden behandeld zoals de Belgen, met dezelfde 

rechten en ook dezelfde plichten. Zij dienen zich in te burgeren en dit dient opgevolgd te worden.  
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− Investeren in de landen van herkomst “zo is er geen reden meer om naar België te komen”

− Financiële tussenkomst is noodzakelijk maar dient toch gelimiteerd te worden.  

− Voorrangsbeleid wordt niet gezien als een oplossing. Dit versterkt enkel het 

minderwaardigheidsgevoel. “in de VS leidde positieve discriminatie tot veel onrust en 

onverdraagzaamheid, heel veel mensen kregen vaak de job niet, ook al waren ze voldoende 

gekwalificeerd maar ze hadden de verkeerde huidskleur” “men kan moeilijk iets geven wat een 

Vlaming nog niet heeft”

− Bijscholing is in beperkte mate een oplossing.  “het betaalt zichzelf terug”

− Rond het stemrecht zijn de meningen tevens verdeeld: pro omdat dit het samenleven makkelijker 

maakt, contra want dit maakt dat ze zich niet meer moeten aanpassen. “s’ils veulent voter, ils 

peuvent demander la nationalité belge” “s’ils peuvent voter, ils peuvent grimper les échelons”
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SYNTHESE EN CONCLUSIES FASE 1 
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Het exploratief onderzoek helpt om de bestaande vragenlijst kritisch door te lichten.  

Hier volgen de aanbevelingen uit deze fase:  

���� Aanbevelingen specifiek voor de vragenlijst 

− Wij adviseren om te werken met de term etnische minderheidsgroepen. Deze term is het meest 

neutraal.  

− Aangezien de perceptie van de verschillende minderheidsgroepen zeer uiteenlopend is, moet er 

in de vraagstelling gerefereerd worden naar specifieke groepen. Zo zal bijvoorbeeld op de 

volgende vraag zeer verschillende gereageerd worden:  

o Turken komen naar hier om te profiteren van de sociale zekerheid.  

o Polen komen naar hier om te profiteren van de sociale zekerheid.  

− Er dient vermeden te worden om in te gaan op de kwestie Vlaanderen-Wallonië. Vooral bij de 

Franstaligen lokt dit reacties uit. Dit betreft echter een andere problematiek. In de inleiding dient 

daarom vermeld te worden dat de Belgische kwestie niet het doel is van het onderzoek. Vragen 

die deze richting uitgaan, dienen vermeden te worden. 

− Tijdens de groepen bleek dat voor de meerderheid ‘intolerantie’ moeilijk toe te geven is. Ze zien 

zichzelf als tolerant (‘good guy’) en het zijn de anderen die niet aangepast zijn aan de Belgische 

situatie. Om politiek correcte antwoorden te vermijden, raden we het volgende aan: 

o werken met concrete voorbeelden/dichtbij situaties bv. uw kinderen komen terecht in een 

school met een meerderheid aan Afrikanen. Enkel bij persoonlijke betrokkenheid kan de 

tolerantiegraad echt gemeten worden.  

o De vragen dienen 100% neutraal opgesteld te worden, de vragenlijst dient op neutraliteit 

nagekeken te worden. Bijvoorbeeld zinnen in de vraagstelling zoals “racistische praat 

verkopen” dienen vermeden te worden.  

− Persoonlijke negatieve ervaringen lijken een belangrijk criterium te zijn. Maar hier dient in de 

vraagstelling ook op een zeer neutrale manier naar gepeild te worden.  

− Er lijkt er een slechte kennis te zijn van het beleid. In de vragenlijst dienen vragen rond het beleid 

dan ook duidelijk uitgelegd te worden (bv. verschillende vormen van stemrecht 

federaal/gemeentelijk…). 
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���� Te onderzoeken hypothesen 

− Dit onderzoek toont aan dat de tolerantie zeer sterk verschillend zal zijn afhankelijk van de 

minderheidsgroep. Het lijkt of de tolerantiegraad afneemt van: 

buurlanden�  Italianen/Spanjaarden�  Aziaten � Polen � Afrikanen � Maghrebijnen  

Het zou interessant zijn om dit te valideren in de kwantitatieve fase. 

− Het zou eveneens interessant zijn om de volgende hypothese te valideren in de kwantitatieve 

fase: etnische minderheidsgroepen hebben te veel rechten en houden zich niet aan de plichten. 

Daardoor voelen de Belgen zich stilaan de minderheidsgroep.  

− In de vragenlijst dient ook in detail de mate van contact gemeten te worden. De volgende 

conclusies dienen gevalideerd te worden:  

o Hangt tolerantie samen met contact, maakt onbekend onbemind?  

o Is het zo dat de meerderheid van de Belgen niet verder komt dan formele contacten?  

− Een grote verantwoordelijkheid wordt bij het beleid gelegd. Dit dient eveneens gevalideerd te 

worden.  

− Op het einde van het onderzoek is het aangewezen om een definitie van tolerantie te bepalen en 

deze te volgen tijdens de analyse. Er zijn twee mogelijke manieren om tot een definitie te komen. 

o Het valideren van de definitie uit het kwalitatieve vooronderzoek : verschillende gradaties 

van actief tolerant tot racistisch gedrag. 

o Een andere piste is een mogelijke definitie naar aanleiding van een statistische analyse 

op verschillende items uit de vragenlijst.  

− Het kwantitatieve onderzoek zou moeten leiden tot een duidelijke segmentatie. In dit rapport 

werden al enkele segmentatiecriteria aangegeven. Segmentatie is belangrijk om nadien de juiste 

acties uit te werken (bv. persoon uit de rand/angstig persoon eerder uitnodigen voor kennismaking 

maar persoon uit de stad/met negatieve ervaringen zal op een kennismaking mogelijks negatief 

reageren).  

Conclusie:   

Op basis van dit exploratief onderzoek zal de vragenlijst grondig herbekeken en herwerkt worden. Vragen 

die toelaten om de hypothesen te valideren, zullen worden gesteld.  
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FASE 2 
KWANTITATIEF ONDERZOEK  
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A. DOELSTELLINGEN 

In opdracht van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding werd een 

haalbaarheidsstudie “Naar een tolerantiebarometer voor België” uitgevoerd door het ISPO (K.U.Leuven) 

en GERME (ULB). Deze haalbaarheidsstudie stuurde aan op het voeren van een kwantitatieve enquête bij 

een representatieve steekproef van de Belgische bevolking en resulteerde in een reeks aanbevelingen 

aangaande de vragenlijst voor een face-to-face bevraging. De kwalitatieve fase van het onderzoek 

waarvan de resultaten besproken werden in deel 1 van dit rapport bracht nog meer input voor het verfijnen 

van de vragenlijst en resulteerde tevens in een reeks te onderzoeken hypothesen. 

In deze kwantitatieve studie zal onze interesse enerzijds uitgaan naar de aan- of afwezigheid van 

racistische, xenofobe attitudes en gedragingen, naar negatieve attitudes tegenover etnische minderheden 

en anderzijds naar attitudes tegenover de etno-culturele diversiteit. Het meten van attitudes met 

betrekking tot antisemitisme, islamofobie en religieuze diversiteit vallen buiten het onderzoeksdomein van 

deze studie.  

In de kwantitatieve studie concentreren we ons op de opinies van de leden van de meerderheidsgroepen 

(de Frans- en Nederlandstaligen) van de Belgische bevolking. Mensen met een migratieachtergrond 

werden niet oververtegenwoordigd in de steekproef omwille van budgettaire en technische beperkingen. 

Conclusies formuleren voor bepaalde minderheidsgroepen zal dan ook niet relevant zijn wegens een te 

beperkt aantal mensen met een migratieachtergrond in de steekproef. 

B. METHODOLOGIE

1. Keuze van de onderzoeksmethode 

Gezien de aard en de daarmee gepaard gaande lengte van de vragenlijst kwam enkel de individuele 

benadering via face-to-face interviews in aanmerking, zoals werd aanbevolen in de haalbaarheidsstudie.

Omwille van een aantal praktische redenen en om de controle te vereenvoudigen, werden de enquêtes 

gerealiseerd via CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). Ipsos werkt op dit vlak met het 

zogenaamde Voxco systeem wat ondermeer inhoudt dat de enquêteurs hun ingevulde vragenlijsten via 

het internet terugsturen. De controle van de enquêtes – en dus ook de follow-up van vragen – verloopt 

hierdoor quasi onmiddellijk, wat dan weer een eventueel correctief ingrijpen vergemakkelijkt. Deze 

benadering volgt ook hier de aanbevelingen van de haalbaarheidsstudie. 
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2. Input van de groepsdiscussies: de vragenlijst

Het kwalitatief onderzoek toonde aan dat de tolerantie zeer sterk verschillend is afhankelijk van de 

etnische minderheidsgroep. Het lijkt of de tolerantiegraad afneemt van: buurlanden, 

Italianen/Spanjaarden, Aziaten, Polen, Afrikanen, Maghrebijnen. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 

en voor Racismebestrijding wenste de attitude ten opzichte van de 4 grootste etnische 

minderheidsgroepen in België te onderzoeken namelijk Maghrebijnen, Turken, Sub-Saharisch Afrikanen 

en Oost-Europeanen.  

Het kwalitatief onderzoek toonde ook aan dat concrete voorbeelden/dichtbij situaties in de vraagstelling 

niet mogen ontbreken om politiek correcte antwoorden te vermijden. In de vragenlijst werd dan ook een 

onderscheid gemaakt tussen de praktijk (het tolereren) en de meer abstracte attitude (tolerantie). Tijdens 

de enquête kan de respondent immers verschillend antwoorden op brede vragen over waarden waar hij 

veel belang aan hecht en zich veel minder gunstig positioneren m.b.t. deze waarde wanneer men deze in 

concrete situaties plaatst (vb. In welke mate zou het u storen als een Maghrebijn, Turk, Oost-Europeaan, 

Sub-Saharisch Afrikaan aangesteld zou worden als uw baas?). 

In de groepsdiscussies werden verschillende termen getest om etnische minderheidsgroepen te 

benoemen (mensen van vreemde afkomst, immigranten, allochtonen, etc.). Op een consequente wijze 

werd in de vragenlijst verwezen naar ‘etnische minderheidsgroepen’ daar gebleken is dat dit de meest 

neutrale term is om deze groep te benoemen.  

3. Onderzoekspopulatie

Als referentiegroep nemen we de hele bevolking van 18 jaar en ouder, wonende in België op het moment 

van de enquête (10.666.866 individuen). 

4. Quota’s

Om de representativiteit van de steekproef voor de referentiegroep te garanderen, werd gebruik gemaakt 

van quota’s die overeenkomen met de structuur van de Belgische bevolking van 18 jaar en ouder, volgens 

de gegevens van 2008 van het CIM1, naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en geografische spreiding.  

                                                
1

Het CENTRUM VOOR INFORMATIE OVER DE MEDIA, kortweg het CIM, ontstond in 1971 uit de fusie van de DVEA (het eerste 
organisme ter echtverklaring van de verspreiding van de Belgische perstitels) en de BSRM (eerste Belgisch instituut dat begon met 
het meten van de bereikcijfers). Het is een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de leden de actoren binnen de Belgische 
communicatiesector zijn. Vandaar dat de instelling volgens een driedelig schema de volgende partijen groepeert: de adverteerders, 
de reclameagentschappen, de mediacentrales, de reclameregieën en de media, en dit hoofdzakelijk via hun beroepsverenigingen en 
in mindere mate op individuele basis. De statuten van het CIM werden voor het eerst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 
21.07.71 en meermaals geactualiseerd.
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Zoals wordt getoond in onderstaande tabel diende de uiteindelijke steekproef van ondervraagde Belgen 

52% vrouwen en 48% mannen te bevatten; waarvan 27% Belgen van 18 tot 34 jaar, 37% Belgen van 35 

tot 54 jaar en 36% Belgen van 55 jaar en ouder; 58% van de enquêtes gerealiseerd in Vlaanderen, 10% in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 32% in Wallonië. 38% Belgen met een diploma lager onderwijs of 

geen diploma, 34% met een diploma hoger secundair onderwijs en 28% met een diploma hoger onderwijs 

en ten slotte dienen er 52% actieve Belgen geïnterviewd te worden ten opzichte van 48% niet actieve 

Belgen. 

CIM 

% 

Geslacht Mannen 48.4 

Vrouwen 51.6 

Leeftijd 18 - 34 jaar 27.1 

35 - 54 jaar 36.9 

55+ 36.0 

Regio Vlaanderen 57.8 

Brussel 9.8 

Wallonië 32.4 

Opleiding Lager onderwijs of geen diploma 37.9 

Hoger secundair onderwijs 34.0 

Hoger onderwijs 28.0 

Professionele Actief  51.9 
activiteit Niet actief 48.1 

5. Dataverzameling

5.1. Pilootstudie  

Alvorens met de eigenlijke enquête van start te gaan, werd een pilootstudie bij 30 respondenten 

georganiseerd van 25 tot 28 november 2008 om na te gaan of de vragenlijst goed begrepen werd én of de 

vragenlijst niet als te lang werd ervaren. In overleg met het Centrum werd er immers voor gekozen om de 

meeste vragen uit te splitsen naar Maghrebijnen, Turken, Oost-Europeanen en Sub-Saharisch Afrikanen 

om na te gaan of Belgen een tolerantere houding aannemen afhankelijk van de etnische 

minderheidsgroep.  

De enquêteurs die de pilootinterviews uitvoerden, gaven aan dat er geen onduidelijke vragen bij zaten, 

maar dat een aantal vragen wel een herhaling leek te zijn. Deze vragen werden dan ook geschrapt. Een 

van de belangrijkste conclusies van de pilootstudie was echter dat er door de respondenten niet echt 

onderscheid gemaakt werd tussen de verschillende etnische minderheidsgroepen. In plaats van iedere 

vraag uit te splitsen naar de vier etnische minderheidsgroepen werd een selectie gemaakt van een viertal 

vragen (Q. 27, Q. 33, Q. 34, Q. 40). Op deze manier werd de duur van de vragenlijst beperkt tot 45 

minuten.  
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5.1. De eigenlijke face-to-face enquête  

De eigenlijke enquêtes werden gehouden van 8 december 2008 tot 30 januari 2009.  

In totaal werden 1.392 volledige enquêtes gerealiseerd. Van 20 december tot en met 5 januari werd het 

veldwerk onderbroken daar het tijdens de eindejaarsperiode en het begin van het jaar moeilijk is om 

respondenten te vinden die bereid zijn mee te werken. 

Voor deze steekproefgrootte is de maximale foutenmarge bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% gelijk 

aan 2,60%.  

De foutenmarge hang af van de grootte van de steekproef (n) en het geobserveerde percentage 

  e = 1,96 � PQ
                                            n 

waarin P = percentage en Q = 100 – p. 

Bijvoorbeeld, voor een geobserveerd percentage van 50% is de maximale foutenmarge 2,60% wat het 

resultaat met 95% betrouwbaarheid situeert in een interval tussen 47,40% en 52,60%. 

De onderstaande tabel toont dus foutenmarges voor diverse steekproefgroottes en diverse geobserveerde 

resultaten. 

n Geobserveerde frequentie (%) 

1 of 
99 

2 of 
98 

3 of 
97 

4 of 
96 

5 of 
95 

10 of 
90 

15 of 
85 

20 of 
80 

25 of 
75 

30 of 
70 

35 of 
65 

40 of 
60 

45 of 
55 

50 

50 2.8 3.9 4.7 5.4 6.0 8.3 9.9 11.1 12.0 12.7 13.2 13.6 13.8 13.9 
100 2.0 2.7 3.8 3.8 4.3 5.9 7.0 7.8 8.5 9.0 9.3 9.6 9.8 9.8 
200 1.4 1.9 2.4 2.7 3.0 4.2 5.0 5.6 6.0 6.4 6.6 6.8 6.9 6.9 
300 1.1 1.6 1.9 2.2 2.5 3.4 4.0 4.5 4.9 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7 
400 1.0 1.4 1.7 1.9 2.1 2.9 3.5 3.9 4.2 4.5 4.7 4.8 4.9 4.9 
500 0.8 1.2 1.5 1.7 1.9 2.6 3.1 3.5 3.8 4.0 4.2 4.3 4.4 4.4 
600 0.8 1.1 1.4 1.6 1.7 2.4 2.9 3.2 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 
700 0.7 1.0 1.3 1.5 1.6 2.2 2.6 3.0 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 
800 0.7 1.0 1.2 1.4 1.5 2.1 2.5 2.8 3.0 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 
900 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 2.0 2.3 2.6 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 

1.000 0.6 0.9 1.1 1.2 1.4 1.9 2.2 2.5 2.7 2.8 3.0 3.0 3.1 3.1 

6. Steekproef

De selectie van de steekproefeenheden gebeurde op basis van een combinatie van een toevalsmatige 

selectie en quota’s. De steekproeftrekking kan als volgt omschreven worden: 

Om een strikt representatieve steekproef voor België samen te stellen op regionaal niveau, werd een 

geheel van vertrekpunten vastgelegd:  

� 11 strata op basis van de provincie (waarbij Brussel beschouwd wordt als één provincie) en 

� 4 strata op basis van de urbanisatiegraad (de grote centra, de middelgrote steden, de stedelijke 

gemeenten en de rurale gemeenten) 
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Hetgeen ons 35 cellen2 opleverde, makkelijk identificeerbaar in termen van bevolkingsdichtheid.  

In elk van deze cellen werd lukraak een vertrekpunt geselecteerd waaraan een aantal interviews werd 

toegewezen in verhouding tot de populatie van de cel. In Brussel gebeurde de stratificatie per gemeenten 

door rekening te houden met de bevolking van de 19 gemeenten in de regio Brussel. 

Concreet gingen we als volgt te werk: 

� Toevalsmatige selectie van gemeenten

In elke cel zoals hierboven omschreven, worden meerdere gemeenten proportioneel geselecteerd, 

met ten minste 5 interviews of een veelvoud van 5 interviews, en dit in functie van het aantal inwoners 

van de gemeente. De belangrijkste gemeenten kregen dus een groter aantal interviews toegewezen. 

� Bepaling van de vertrekpunten

In iedere weerhouden gemeente werd toevalsmatig een vertrekpunt of een specifiek adres (straat en 

huisnummer) bepaald per 10 interviews.  

� Quota’s

Ieder vertrekpunt kreeg een quotum toegewezen voor geslacht (mannen/vrouwen), leeftijd (3 

categorieën), opleidingsniveau (3 categorieën) en professionele activiteit (actief/niet actief). 

                                                
2 Enkel de habitat « groot centrum » is van toepassing voor Brussel maar bestaat niet in de provincies Namen, 
Luxemburg, Waals-Brabant, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen 
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6.1. Het socio-demografisch profiel van de steekproef  

Zoals blijkt uit onderstaande tabel is de steekproef representatief voor de Belgische bevolking voor wat 

betreft geslacht, leeftijd, regio, professionele activiteit en nationaliteit.  

  Steekproef 

N = 1392 

Steekproef 

% 

CIM (quota) 

% 

Geslacht Mannen 675 48.5 48.4 

Vrouwen 717 51.5 51.6 

Leeftijd 18 - 34 jaar 377 27.1 27.1 

35 - 54 jaar 489 35.1 36.9 

55+ 526 37.8 36.0 

Regio Vlaanderen 829 59.5 57.8 

Brussel 114 8.2 9.8 

Wallonië 450 32.3 32.4 

Professionele activiteit Actief  721 51.9 51.9 

Niet actief 671 48.1 48.1 

Nationaliteit Belg 1267 91.0 91.0 

Niet Belg 125 9.0 9.0 

Voor wat betreft het opleidingsniveau van de respondent werd overgegaan tot het wegen van de 

gegevens; dit ten einde in lijn te blijven met de opgelegde quota’s. In onderstaande tabel merken we 

immers op dat Belgen met een diploma hoger secundair onderwijs licht oververtegenwoordigd waren 

(40% vs. 34%) en zij met een diploma hoger onderwijs licht ondervertegenwoordigd (23% vs. 28%). 

Steekproef 
voor 

weging
%

Steekproef 
na weging

% 

CIM (quota) 
 %

Geen 2.1 

Lager secundair onderwijs 9.3 

Lager secundair onderwijs Beroeps (BSO) 10.4 

Lager secundair onderwijs Technisch (TSO) (A3) 8.0 

Lager secundair onderwijs Algemeen (ASO) 

36.1 

8.0 

37.9 

Hoger secundair onderwijs Beroeps (BSO) 9.4 

Hoger secundair onderwijs Handel, technisch (TSO A2) 11.7 

Hoger secundair onderwijs Algemeen (ASO) 

40.4 

12.9 

34.0 

Niet universitair hoger onderwijs 20.3 

Universitair onderwijs 

23.3 

7.8 

28.0 
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Ook voor de variabele habitat werd overgegaan tot het wegen van de gegevens. Een lichte 

oververtegenwoordiging van de habitat ‘andere gemeenten’ (28% vs. 26%) en een lichte 

ondervertegenwoordiging van de secundaire gebieden (21% vs. 23%) werd door middel van 

wegingstechnieken rechtgezet. 

Steekproef 

voor weging

% 

Steekproef 
na weging

% 

CIM (quota) 

% 

 5 Grote centra 28.3 28.4 28.4 

 Stedelijk 22.5 22.4 22.4 

 Secundair 20.9 23.5 23.5 

 Andere gemeenten 28.2 25.7 25.7 

Op deze manier beschikken we over een representatief staal van de Belgische bevolking, ook voor wat 

betreft het opleidingsniveau en de habitat, bestaande uit 1.392 respondenten.

6.2. Het beroepsprofiel van de steekproef  

De steekproef bestaat voor 52% uit actieven en 48% inactieven. Van de 52% actieve Belgen zijn er 26% 

bedienden, 18% arbeiders, 7% zelfstandigen en 1% hoger kader bedienden. 

TOTAAL VL W BXL

 % N = 1392 N = 829 N = 450 N = 113 

 Zelfstandigen 7,4 5,3 10,8 9,7 

 Bedienden, hoger kader 0,7 0,3 1,6 0,0 

 Bedienden 25,8 24,7 26,4 31,3 

 Arbeiders 17,9 19,5 15,9 13,8 

 Inactieven 48,2 50,1 45,4 45,3 

6.3. Het profiel van de steekproef: religie en levensovertuigingen 

Twee op drie Belgen rekent zichzelf tot de katholieke godsdienst. Eén op vier Belgen rekent zichzelf niet 

tot een religie: circa 20% geeft aan geen religie aan te hangen en iets meer dan 5% beschouwt zichzelf 

als vrijzinnig of atheïst. Katholieken zijn significant meer vertegenwoordigd in Vlaanderen (72%) dan in 

Wallonië (58%) of Brussel (48%). 

5% van de Belgen wenst liever niet te kennen te geven tot welke levensovertuiging hij/zij zichzelf rekent. 

De overige 5% van de Belgen hangt nog een andere religie of levensovertuiging aan. Het gaat 

voornamelijk om moslims (1,6%) en protestanten (1.2%). Deze beide religieuze groepen vinden we 

voornamelijk terug in Brussel (resp. 7,7% en 9,8%).
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 TOTAAL  VL  W  BXL 

% N = 1392 N = 829 N = 450 N = 113 

 Katholiek 66,0 72,5 58,3 48,3 

 Zonder religie 18,5 17,3 21,9 13,9 

 Vrijzinnig/atheïst 6,4 4,4 8,3 14,1 

 Moslim 1,6 1,4 0,4 7,7 

 Protestant 1,2 0,5 0,3 9,8 
 Boeddhisme, Hindoeïsme, 
Shintoïsme 0,5 0,7 0,2 0,6 

 Orthodox 0,4 0,6 0,0 0,7 
 Andere christelijk gezinden  
(Mormonen, Getuigen van Jehova) 0,4 0,4 0,2 0,6 

 Andere 0,1 0,2 0,0 0,0 

 Andere religie of levensovertuiging 0,1 0,1 0,0 0,0 

 Joods 0,1 0,0 0,3 0,0 

 Wenst liever niet te antwoorden 4,8 2,0 10,0 4,4 

6.4. Het profiel van de steekproef: afkomst van de ouders 

87% van de respondenten hebben geen ouders van vreemde afkomst. Daartegenover staat dat 13% 

tenminste één ouder heeft die van vreemde afkomst is: 8% heeft ouders van West-Europese afkomst, 2% 

van Maghrebijnse afkomst, 1% van Sub-Saharisch Afrikaanse afkomst, 0,6% van Oost-Europese afkomst 

en 0,5% van Turkse afkomst. Het is voornamelijk de jongere generatie (18 tot 34-jarigen) die ouders van 

vreemde afkomst heeft (18% vs. 14% bij 35-54j. en 9% bij 55+). 32% van de respondenten in Brussel 

heeft ouders van vreemde afkomst tegenover 21% in Wallonië en 6% in Vlaanderen. 

TOTAAL 18-34 35-54 55+ VL W BXL 

% N = 1392 N = 377 N = 490 N = 525 N = 829 N = 450 N = 113 

 Nee 86,8 82,4 86,1 90,7 93,8 78,6 68,1 

 Ja, van West-Europese afkomst 8,3 9,6 8,8 6,8 3,5 16,7 9,1 

 Ja, van Maghrebijnse afkomst 1,6 3,7 1,1 0,5 1,0 1,6 5,7 

 Ja, van Sub-Saharisch Afrikaanse afkomst 1,0 0,9 1,8 0,2 0,2 0,5 8,9 

 Ja, van Oost-Europese afkomst 0,6 0,0 0,8 0,9 0,1 1,3 1,5 

 Ja, van Turkse afkomst 0,5 1,2 0,3 0,2 0,4 0,2 2,8 

 Ja, van een andere afkomst 0,2 0,4 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 
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6.5. Het stemprofiel van de steekproef 

Aan de respondenten werd gevraagd voor welke partij zij stemden bij de parlementsverkiezingen van juni 

2007. Eén op vier wenste niet te antwoorden op deze vraag.  

Vlaanderen 
N = 829 

Wallonië 
N = 450 

Brussel 
N = 113 

CD&V (Christen-Democraten) – N-VA 30,5% - - 

SP.A (Socialisten) / Spirit 14,6% - - 

PS (Socialistes) - 20,1% 26,2% 

Heeft niet gestemd / BLANCO 6,1% 12,2% 9,6% 

Open VLD (Liberalen) 10,6% - 0,8% 

MR (Libéraux francophones) - 13,1% 19% 

Vlaams Belang 9,2% - - 

Mag niet stemmen 3,5% 3,1% 4,8% 

CDH (Sociaux-chrétiens) 0,1% 4,9% 12,8% 

Ecolo - 5,2% 8,6% 

Groen 3,8% - - 

Lijst Dedecker 2,5% - - 

FN (Front National) - 1,3% 0,7 

Andere Vlaamse partij 0,7% - - 

Andere Franstalige partij - 0,5% 2,2% 

Wil echt niet antwoorden 18,2% 39,6% 15,2% 
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7. Gebruikte variabelen voor de analyse

7.1. De klassieke variabelen 

De resultaten worden geanalyseerd in functie van het geslacht van de respondent, de leeftijd (in 3 

categorieën: 18-34j; 35-54j; 55+), de regio waar de respondent woont (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) (en 

daarbij aansluitend de habitat) en het opleidingsniveau (diploma lager onderwijs of geen diploma, diploma 

hoger secundair onderwijs en diploma hoger onderwijs). 

7.1.1. Significantietest ten opzichte van de niet steekproef 

De statistische verwerking van gegevens laat ons toe om na te gaan of het statistische resultaat voor een 

vraag en voor een welbepaalde doelgroep (bijvoorbeeld, Vlamingen) hoger of lager is dan het statistische 

resultaat voor dezelfde vraag maar dan bij een andere doelgroep (bijvoorbeeld Walen). Deze 

significatietest wordt gedaan voor een doelgroep (steekproef) ten opzichte van de andere doelgroepen 

(niet steekproef). 

Doorheen het rapport (in de bijhorende commentaren van de grafieken en tabellen) wordt enkel 

vermelding gemaakt van statistisch significante resultaten; met andere woorden de resultaten die kunnen 

beschouwd worden als statistisch belangrijk ten opzichte van de andere doelgroepen. 

7.2. Onderzoeksvariabelen op basis van een statistische verwerking 

7.2.1. Contactfrequentie met Maghrebijnen, Turken, Oost-Europeanen, Sub-Saharisch Afrikanen

De variabele contactfrequentie met etnische minderheidsgroepen werd geconstrueerd op basis van vraag 

27 in de vragenlijst. De contactfrequentie met Maghrebijnen, Turken, Oost-Europeanen, Sub-Saharisch 

Afrikanen werd telkens gedefinieerd volgens drie categorieën:  

Nooit

Dit zijn de respondenten die voor alle 8 situaties (in de buurt, bij het winkelen, op het werk, als 

medestudent, op school van de kinderen, via sport en hobby’s, bij het uitgaansleven, op het openbaar 

vervoer) aangaven nooit contact te hebben met Maghrebijnen, Turken, Sub-Saharisch Afrikanen, Oost-

Europeanen. 

Soms

Deze categorie bevat de respondenten die voor slechts 1 situatie aangaven ‘vaak’ in contact te komen 

met de etnische minderheidsgroep én ‘nooit’ (voor <=7 situaties), of ‘soms’ of ‘regelmatig’ antwoordden 

voor de andere situaties. 

Vaak

Dit zijn de respondenten die aangaven ‘vaak’ in contact te komen met de etnische minderheidsgroep in 

minimum 2 situaties. 
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7.2.2. Evaluatie Maghrebijnen, Turken, Oost-Europeanen en Sub-Saharisch Afrikanen 

Om na te gaan of het beleven van positieve en/of negatieve ervaringen een invloed heeft op de attitude 

van de respondent werd op basis van vraag 62b (beleving van onaangename ervaring in laatste 6 

maanden), 62c (afkomst van de persoon waarmee de respondent de onaangename ervaring beleefde in 

de laatste 6 maanden), 63b (beleving van aangename ervaring in laatste 6 maanden) en 63c (afkomst van 

de persoon waarmee de respondent de aangename ervaring beleefde in de laatste 6 maanden) de 

variabelen ‘evaluatie’ van Maghrebijnen, Turken, Oost-Europeanen en Sub-Saharisch Afrikanen 

geconstrueerd. We onderscheiden 3 categorieën: 

Positief  

Minstens één positieve ervaring hebben beleefd met de etnische minderheidsgroep in kwestie gedurende 

de laatste 6 maanden (hulp gekregen bij problemen, samen aan sport gedaan, samen een glas gaan 

drinken, samen een buurtfeest bijgewoond/georganiseerd of samen een goed gesprek gehad)  

Neutraal

Noch een positieve ervaring, noch een negatieve ervaring hebben beleefd gedurende de laatste 6 

maanden met de etnische minderheidsgroep in kwestie

Negatief  

Minstens één negatieve ervaring hebben beleefd met de etnische minderheidsgroep in kwestie gedurende 

de laatste 6 maanden (een verbaal dispuut, fysieke aanval, ongewenste intimiteiten, diefstal of een 

burenruzie) 
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RESULTATEN 
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1. Perceptie van de terminologieën “etnische minderheidsgroepen” en 

“allochtonen” 

Alvorens in te gaan op de analyse van de resultaten dringt een opmerking zich op m.b.t. het woordgebruik 

in de vragenlijst. Doorheen de vragenlijst werd op een consequente manier verwezen naar “etnische 

minderheidsgroepen”. Het kwalitatieve onderzoek toonde immers aan dat “etnische minderheidsgroepen” 

de meest neutrale term is te midden van andere termen om deze groep te beschrijven zoals “mensen van 

vreemde afkomst”, “immigranten”, “allochtonen”, etc. Opdat van bij aanvang van de vragenlijst duidelijk 

zou zijn naar welke bevolkingsgroepen verwezen wordt en verwarring bij de respondent te vermijden werd 

volgende definitie voorgelegd: 

De enquête gaat specifiek over de volgende etnische minderheidsgroepen; mensen die:

- van een Maghrebijns land afkomstig zijn, zoals Tunesië, Algerije, Marokko  

- van Turkse afkomst zijn 

- van een Sub-Saharisch Afrikaans land afkomstig zijn zoals Rwanda, Burundi of Kongo, Senegal, 
Kameroen, …

- van Oost-Europese origine zijn zoals Polen, Roemenen, Bulgaren, Albanezen, Russen,…

Alvorens deze definitie aan de respondent mee te delen, werd gevraagd wat hij/zij verstond onder de term 

“etnische minderheidsgroepen”. Dit laat ons toe te weten in welke mate de definitie van de respondent 

afwijkt van de door ons voorgelegde definitie voor etnische minderheidsgroepen.  

Uit de volgende tabel blijkt dat de vijf meest vernoemde groepen Turken (28%), Marokkanen (28%), 

Zwarte Afrikanen (14%), Afrikanen (10%) en Arabieren (9%) zijn, gevolgd door Oost-Europeanen en 

Polen (resp. 8% en 6,5%). We mogen concluderen dat de meerderheid van de Belgische bevolking aan 

dezelfde bevolkingsgroepen denkt dan de door ons gehanteerde definitie, met name de vier grootste 

etnische minderheidsgroepen in België. 
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Tabel: Aan welke groepen denkt u als u de term "etnische minderheidsgroepen" hoort?  

  %   % 

Turken 28,5 Moslims 3,3 

Marokkanen 28,2 Albanezen 3,2 

Zwarte Afrikanen 14,3 Armen, werklozen, lageropgeleiden, daklozen… 2,6 

Vreemdelingen, allochtonen 12,2 Algerijnen 1,9 

Afrikanen 10,1 Van een andere cultuur, godsdienst, enz. 1,6 

Arabieren 8,7 Vlamingen, Walen, Franstaligen, Duitstaligen, enz. 1,3 

Oost-Europeanen, Slaven 8,0 Latijns-Amerikanen 1,1 

Polen 6,5 Zigeuners 1,1 

Noord-Afrikanen, Maghrebijnen 5,2 Anderskleurigen, van een ander ras 0,9 

Russen 4,9 Kosovaren 0,9 

Congolezen 4,5 Vluchtelingen, asielzoekers, illegalen 0,8 

Roemenen 4,3 Niet-Europeanen 0,7 

Aziaten 4,1 Ik weet niet wat het woord 'etnisch' betekent 0,6 

Chinezen 3,5 Noord-Amerikanen 0,3 

West-Europese migranten  3,4 Andere 8,8 

Joden, Israëli's 3,4 WHN/GA 21,7 
(Basis: alle respondenten; N = 1395)

31% van de respondenten denkt aan andere groepen bij de term “allochtonen”. In het algemeen stellen 

we vast dat dezelfde bevolkingsgroepen worden vermeld, hoewel in sterkere mate wordt gerefereerd naar 

Turken (39% vs. 28%), Marokkanen (37% vs. 28%), Polen (12% vs. 6%) en in mindere mate naar zwarte 

Afrikanen (8% vs. 14%). 

Tabel: Denkt u aan andere groepen als u de term "allochtonen" hoort? Indien ja, aan welke 

groepen denkt u dan? 

  %   % 

 Turken 39,4  Aziaten 2,8 

 Marokkanen 37,8  Chinezen 2,8 

 Vreemdelingen, allochtonen 23,9  Moslims, afkomstig van Islamitische landen 2,8 

 Polen 12,2  Armen, werklozen, lageropgeleiden, daklozen… 1,8 

 Afrikanen 8,9  Arabieren 1,6 

 Zwarte Afrikanen 8,0  Niet-Europeanen 1,4 

 Oost-Europeanen, Slaven 7,8  Anderskleurigen, van een ander ras 1,4 

 West-Europese migranten  7,1  Joden, Israëli's 1,1 

 Noord-Afrikanen, Maghrebijnen 5,7  Vlamingen, Walen, Franstaligen, Duitstaligen, enz. 0,7 

 Congolezen 5,5  Latijns-Amerikanen 0,7 

 Roemenen 5,0  Zigeuners 0,5 

 Russen 5,0  Kosovaren 0,2 

 Albanezen 3,4  Andere 5,0 

 Algerijnen 3,2  WHN/GA 0,7 
(Basis: denken aan andere groepen bij de term “allochtonen”; N = 436)
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2. Typologie van de tolerantie ten opzichte van de etnische minderheidsgroepen 

Alvorens de resultaten van de vragen afzonderlijk meer in detail te bekijken, willen we de analyse graag 

starten met een typologie van tolerantie. 

Als we het geheel of bijna alle gestelde vragen in ogenschouw nemen, althans minstens die vragen die 

aanleiding gaven tot een evaluatie van de attitudes van de respondent, kunnen we een statistisch 

programma toepassen om individuen te groeperen in functie van overeenkomsten in hun 

“antwoordpatronen”. 

In statistiektermen betekent dit dat deze oefening erin bestaat om de interne variatie van iedere 

samengestelde groep tot een minimum te herleiden en om de variatie tussen de verschillende groepen te 

maximaliseren; vanuit sociologisch oogpunt wenst men die individuen samen te brengen, die een 

gemeenschappelijk gedrag vertonen en wenst men het onderscheid tussen de respectieve 

gemeenschappelijke attitudes als verschil tussen de verschillende groepen zo sterk mogelijk op de 

voorgrond te laten komen. 

Als we deze statististische methode op onze vragenlijst toepassen, ontstaan er 5 ‘types’ die hierna worden 

omschreven. 

Type 1: Intolerante integristen 

Deze groep maakt slechts 10 % van de steekproef uit en wordt gekenmerkt door het volledig op zichzelf 

gekeerd zijn en dus een nultolerantie hanteren. Zij zouden het zich nooit kunnen voorstellen om 

bijvoorbeeld in een wijk te wonen met veel inwoners uit etnische minderheidsgroepen, verdragen alleen 

de nabijheid van Belgen met de goede huidskleur, accepteren geen enkele persoon uit een etnische 

minderheidsgroep op welk niveau dan ook, ze zijn het minst toegeeflijk voor wat betreft het toekennen van 

rechten aan etnische minderheidsgroepen van welke afkomst dan ook,…

Qua profiel kan men de respondenten in deze groep niet herleiden tot een bepaalde leeftijdsgroep, noch 

tot een bepaald geslacht, maar we zien wel dat ze behoren tot de personen met het laagste 

opleidingsniveau, dat ze vragen over zichzelf uit de weg gaan en dat de helft van hen in Wallonië woont 

(terwijl Wallonië toch maar 32 % van de totale steekproef vertegenwoordigt), meer bepaald in niet 

verstedelijkt gebied. 

We hebben ze ‘integristen’ genoemd omdat het tegenstrijdig is om vast te stellen dat ze in wijken blijken te 

wonen waar weinig of zelfs bijna geen vreemdelingen wonen. Overigens geven ze zelf toe dat ze weinig 

contact hebben met niet-Belgen. Hun intolerante houding komt dus niet voort ‘uit ervaring’ maar is wel 

degelijk ‘essentieel’. 
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Type 2: Intolerante paternalisten 

Deze groep vertegenwoordigt 21% van de steekproef. Principieel manifesteert hun intolerante houding 

zich bijna even sterk als bij de eerste groep, maar met iets minder verbetenheid en ze tonen zich vooral 

wat meer verzoeningsgezind ... als de vreemdelingen bijvoorbeeld hun wil tonen om de taal te spreken, te 

werken, bepaalde taken te doen die Belgen niet meer kunnen of willen doen, beleefd te zijn… met andere 

woorden, hun bereidheid tonen zich te integreren of hun specifieke culturele gewoonten te laten varen (dit 

is overigens de groep waarbinnen het sterkst de wens bestaat om de christelijke waarden te delen). Net 

als bij de eerste groep heeft deze weinig contact met etnische minderheden, doch met een wat minder 

‘absolute’ houding, eerder in de stijl van: “waarom niet als ze moeite doen”. 

Qua profiel zien we dat deze groep merkelijk meer personen van boven de 55 jaar bevat met een laag 

opleidingsniveau en dat 70% van hen in Vlaanderen woont. 

Type 3: Twijfelaars 

Kwantitatief is deze groep met zijn aandeel van 27% van de totale steekproef een van de belangrijkste. Hij 

groepeert voornamelijk die mensen die geen precieze mening hebben over de kwestie of blijk geven van 

een gemoduleerde tolerantie. 

Zelfs al hoeft een nieuwe buur niet noodzakelijk Belg te zijn, toch zou hij liefst van Europese afkomst zijn, 

maar het blijft acceptabel dat iemand uit een etnische minderheidsgroep in hun gemeente woont. 

Zoals in de vorige groep kunnen ze zich meer “openstellen” als de vreemdeling de taal zou spreken, wil 

werken en de wil toont om zich te integreren, met dit verschil dat men een meer open gedrag vertoont, 

althans binnen bepaalde limieten. 

We merken ook dat deze groep qua profiel niet zozeer door leeftijd, geslacht of opleidingsniveau wordt 

gekenmerkt, maar eerder door hun christelijke waarden en dat ze vooral op het platteland wonen. Men 

zou dus kunnen veronderstellen dat deze groep zweeft tussen enerzijds christelijke waarden en angst 

anderzijds. We stellen ook vast dat deze groep meer dan de twee vorige groepen contacten heeft met 

mensen uit etnische minderheidsgroepen en dat hij dit kan accepteren, ook al wordt men er niet wild 

enthousiast van. Daarnaast is men bereid aan de etnische minderheidsgroepen bepaalde rechten toe te 

kennen, maar wel binnen bepaalde limieten en onder voorwaarden.
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Type 4: Tolerante conformisten 

  

Dit is de andere grote groep in aantal met eveneens 27 % van onze steekproef. 

Zij hebben regelmatig contact met etnische minderheden; de diversiteit van de maatschappij is voor hen 

een waarde maar zonder te overdrijven, een Europeaan is toch ietwat geruststellender en als men rechten 

aan etnische minderheden toekent (wat men zou moeten doen volgens hen) zal men zich eerder 

aligneren met de rechten toegekend aan de Europeanen dan aan de Belgische. Het is dus een groep die 

grotendeels open staat maar met toch een zekere graad van voorzichtigheid. 

Qua profiel is het een weinig uitgesproken groep, de enige kenmerken zijn dat deze groepsleden in een 

verstedelijkt gebied leven (maar niet zozeer in grote steden) en ze een middelmatig opleidingsniveau 

bezitten. In deze en de volgende groep zien we de meeste respondenten waarvan minstens één van de 

ouders zelf van vreemde afkomst is. 

Type 5: Tolerante militanten 

Het blijkt dat onze 5 types uiteindelijk redelijk ‘evenredig’ verdeeld zijn. Deze laatste groep is immers goed 

voor 15 % van onze bevolking. 

Het ligt voor de hand, de meest tolerante mensen zitten in deze groep. Zij zijn bereid om iemand die tot 

een etnische minderheid behoort als hun ‘gelijke’ te bekijken, ze hebben er contact mee, meer nog: ze 

zoeken het contact op omdat ze er een culturele verrijking in zien. 

In deze groep vindt men tevens die personen die in gemengde wijken wonen (of wijken die door henzelf 

als dusdanig worden omschreven), en die (net als de vorige groep) minstens een ouder hebben van 

vreemde afkomst en waarbij het percentage van geboren en getogen Belgen het laagst is. 

Dit profiel is echter vrij specifiek: deze groep telt de meeste jongere mensen, inwoners van grote steden 

(waaronder ook Brussel) en mensen met een hoog opleidingsniveau. 
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Grafische voorstelling van de 5 types door de statistische analyse van de typologie door 

herhaling. 

              Basis: 1.392 
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3. Contacten met etnische minderheidsgroepen

In het onderzoek werden meerdere indicatoren voor “contacten” onderscheiden, namelijk: 

• de hoeveelheid: de mate waarin men etnische minderheden ontmoet bij verscheidene 

gelegenheden (buurt, winkelen, werk etc.) 

• de intensiteit: de mate van persoonlijk contact; contacten van op afstand of rechtstreekse 

contacten, aanwezigheid van mensen uit etnische minderheidsgroepen in familie, vriendenkring 

• de evaluatie: mate van beleving van aangename en/of onaangename ervaringen 

3.1. Contactfrequentie met etnische minderheidsgroepen  

De activiteiten en plaatsen waar Belgen het meest in contact treden met etnische minderheidsgroepen is 

op het openbaar vervoer, bij het winkelen, in de buurt, bij het uitgaansleven (op café, dancing, etc.) en op 

het werk, bij het sporten of uitoefenen van hobby’s, op de school van de kinderen en ten slotte als 

medestudent. 
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Belgen hebben het meest contact met Maghrebijnen en Turken, gevolgd door Sub-Saharisch 

Afrikanen en Oost-Europeanen. Dit blijkt uit onderstaande grafiek waarin de variabele contactfrequentie 

zoals beschreven onder 7.2.1 wordt voorgesteld. 46% heeft vaak tot soms contact met Maghrebijnen, 

41% met Turken, en iets meer dan 1 op 3 Belgen heeft soms tot vaak contact met Sub-Saharisch 

Afrikanen of Oost-Europeanen (resp. 36%).

Contactfrequentie

44 %

40 %

35 %

35 %

54 %

58 %

64 %

65 %1 %

1 %

1 %

2 %Maghrebijnen

Turken

Oost-Europeanen

Sub-Saharisch Afrikanen

Vaak Soms Nooit
N=1392, jan. 2009

3.2. Intensiteit van contacten met etnische minderheidsgroepen  

De contacten die Belgen er op nahouden met etnische minderheden zijn eerder onpersoonlijk: 59% 

onderhoudt weinig of helemaal geen contacten met Maghrebijnen (Turken 63%; Oost-Europeanen 68%; 

Sub-Saharisch Afrikanen 69%), 1 op 4 heeft oppervlakkige contacten met Maghrebijnen en Turken en 1 

op 5 met Oost-Europeanen en Sub-Saharisch Afrikanen.  

Slechts 5% van de Belgen onderhoudt praktische contacten met etnische minderheidsgroepen, zij helpen 

elkaar en verlenen elkaar diensten. Minder dan 10% van de Belgen onderhoudt persoonlijke contacten: 

7% van de Belgen onderhoudt vriendschappelijke contacten met Maghrebijnen (met Turken en Sub-

Saharisch Afrikanen 6%; Oost-Europeanen 5%) en 1% à 2% familiale contacten.  
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Welke contacten onderhoudt u met ... ?

59 %

26 %

6 %

7 %

2 %

63 %

25 %

5 %

6 %

1 %

68 %

21 %

6 %

5 %

1 %

69 %

19 %

5 %

6 %

1 %

Weinig of helemaal
geen contacten

Oppervlakkige
contacten

Praktische
contacten

Vriendschappelijke
cont. 

Familiale contacten 

Maghrebijnen Turken Oost-Europeanen Sub-saharisch Afrikanen

N=1392, jan. 2009

Personen die significant meer ‘weinig of helemaal geen contacten’ onderhouden met Maghrebijnen zijn 

55-plussers (67% vs. 59%), inactieven (65%), Vlamingen (65%), woonachtigen in landelijke gebieden 

(72%) en katholieken (62%). Personen die significant minder contacten onderhouden met Turken zijn 55-

plussers (70% vs. 63%), vrouwen (66%), inactieven (63%), Vlamingen (66%), woonachtigen in landelijke 

gebieden (76%) en lageropgeleiden (68%). Net als 55-plussers hebben inactieven significant minder 

contacten met Oost-Europeanen (resp. 74% vs. 68%), alsook Vlamingen (72%), woonachtigen in 

landelijke gebieden (75%) en lageropgeleiden (72%).

Net als bij de overige etnische minderheidsgroepen noteren we ook voor volgende groepen significant 

hogere percentages voor het hebben van weinig of helemaal geen contacten met Sub-Saharisch 

Afrikanen (55-plussers: 76% vs. 69%; inactieven: 73%; Vlamingen: 76%; woonachtigen in landelijk gebied: 

82%; lageropgeleiden: 74%) 
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3.3. Evaluatie van contacten met etnische minderheidsgroepen  

63% van de Belgische bevolking heeft in het verleden nooit een negatieve ervaring gehad met een 

persoon die behoort tot een etnische minderheid. Wij stellen significant hogere percentages vast voor 

plattelandsbewoners (76%), maar ook bij 55-plussers (70%), Walen (68%), inactieven (67%), 

lageropgeleiden en vrouwen (resp. 66%), en ten slotte katholieken (64%). De categorieën die het minst 

gespaard bleven van negatieve ervaringen zijn jongeren (slechts 55% onder hen hadden nooit een 

negatieve ervaring met iemand die tot een etnische minderheid behoort), mannen (59%), bedienden 

(57%), hoger opgeleiden (56%), inwoners van de vijf grote stedelijke centra (52%) en Brusselaars (43%).  

63%

23%

12%

9%

9%

4%

NEE, nooit onaangename ervaring gehad

JA, een verbaal dispuut, verbale belediging,
middenvingerteken, spuwen

JA, slachtoffer van een diefstal

JA, pesterijen, belaging, ongewenste intimiteiten

JA, werd reeds fysiek aangevallen

JA, een burenruzie

N =1392; jan. 2009

Heeft u persoonlijk in het verleden al onaangename ervaringen gehad 

met iemand die deel uitmaakt van een etnische minderheidsgroep?

In totaal hebben 37% van de Belgen in het verleden één of meerdere negatieve ervaringen beleefd 

met een etnische minderheidsgroep. De meest voorkomende negatieve ervaringen zijn 

woordenwisselingen, beledigingen, obscene gebaren of spuwen (23%). Dan volgen de diefstallen (12%), 

pesterijen en ongewenste intimiteiten (9%), fysieke aanvallen (9%) en burenruzies (4%).
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63%

26%

15%

12%

8%

4%

 van Maghrebijnse afkomst

 van Turkse afkomst

 van Oost-Europese afkomst

 van Sub-saharisch Afrikaanse afkomst

Weet niet

van een andere afkomst

N =208 (=hebben de laatste 6 maanden een onaangename ervaring gehad ; jan. 2009)

Van welke afkomst was deze persoon?

63% Belgen die tijdens de jongste zes maanden een negatieve ervaring beleefden met een persoon 

behorend tot een etnische minderheid (=15% van de Belgische bevolking) zeggen dat het ging om iemand 

uit een Maghrebland. Deze verhouding stijgt tot 82% voor de Brusselaars die zulk een negatieve ervaring 

beleefden met één of meerdere Maghrebijnen. Andere bevolkingsgroepen volgen ver daarna: Turken 

(26%), Oost-Europeanen (15%), Sub-Saharisch Afrikanen (12%) en anderen (4%). 

Meer dan de helft van de Belgen (54%) verklaren nooit een positieve ervaring beleefd te hebben 

met iemand van een etnische minderheidsgroep. De lageropgeleiden (66%), 55-plussers (63%), 

arbeiders (62%), Vlamingen (58%) en katholieken (57%) zijn de categorieën waarin we de meeste 

personen vinden die nog nooit een positieve ervaring beleefden met iemand die tot een etnische 

minderheidsgroep behoort.

Daartegenover staat dat 46% wel reeds een positieve ervaring meemaakte. Belgen hebben dan vooral 

een aangenaam gesprek met iemand uit een etnische minderheidsgroep (35%) of beleven een positieve 

ervaring tijdens het uitgaan (18%), hebben hulp gekregen bij problemen (16%), organiseerden samen een 

wijkfeest (9%) of deden samen aan sport (8%). 
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54%

35%

18%

16%

9%

8%

NEE, nooit een aangename ervaring gehad

JA, samen een goed gesprek gehad

JA, samen een glas gaan drinken

JA, hulp gekregen bij problemen

JA, samen een buurtfeest georganiseerd/
bijgewoond

JA, samen aan sport gedaan

N=1392; jan. 2009

Heeft u persoonlijk in het verleden al aangename ervaringen gehad met 

iemand die deel uitmaakt van een etnische minderheidsgroep?

Voor 46% van de Belgen die een positieve ervaring beleefden met iemand uit een etnische 

minderheidsgroep (d.i. 37% van de Belgen) was dat met iemand uit een Maghrebland. Deze 

verhouding ligt boven de 50% bij Walen (54%) en bij mensen van middelbare leeftijd (53%).  

Voor de Belgen die reeds een positieve ervaring beleefden in de laatste 6 maanden ging dat in 36% van 

de gevallen om iemand uit Turkije, 36% om iemand uit Sub-Saharisch Afrika (bij Brusselaars is dat 67%), 

29% om iemand uit Oost-Europa en 16% om iemand van nog een andere origine. 

46%

36%

36%

29%

16%

4%

van Maghrebijnse afkomst

van Turkse afkomst

van Sub-saharisch Afrikaanse afkomst

van Oost-Europese afkomst

van een andere afkomst

Weet niet

N=521 (=hebben de laatste 6 maanden een aangename ervaring beleefd; jan. 2009)

Van welke afkomst was deze persoon?
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4. Gevoelens ten opzichte van de eigen en de buitenlandse bevolkingsgroepen 

Wij vroegen de respondenten rechtstreeks naar hun gevoelens ten opzichte van onze eigen 

bevolkingsgroepen en de buitenlandse bevolkingsgroepen. Door het gradatiesysteem (thermometer van 0 

tot 100 graden) komen we onomwonden te weten welk gevoel bepaalde buitenlandse bevolkingsgroepen 

oproepen bij “autochtonen” (sympathie, afkeer, onverschilligheid, ...) 

Totaal Vlaanderen Wallonië Brussel 

    

Nederlandstalige Belgen 78,5 82,3 71,3 79,7 

Franstalige Belgen 73,1 66,1 82 88,7 

Mensen van Amerikaanse afkomst 57,4 57 55,2 69,3 

Mensen van West-Europese afkomst 56,7 62,4 45,1 61 

Mensen van Aziatische afkomst 52,7 53 49 64,7 

Mensen van Sub-Saharische Afrikaanse afkomst 45,4 44,9 42,3 60,9 

Mensen van Turkse afkomst 45 45,2 41,5 57,7 

Mensen van Oost-Europese afkomst 44,7 43,2 43,7 59,2 

Mensen van Magrehbijnse afkomst 42,2 41,9 39,7 54,8 

De gevoelens van sympathie gaan uit naar autochtonen: Nederlandstalige Belgen en Franstalige 

Belgen halen de hoogste warmtegevoelens naar boven (resp. 78° en 73°). Men draagt daarenboven de 

warmste gevoelens weg voor de eigen taalgemeenschap: bij Vlamingen loopt de temperatuur op tot 82 

graden voor de Nederlandstalige Belgen en amper tot 66 graden voor de Franstalige Belgen. Vlamingen 

krijgen het dus 16 graden minder warm van hun Franstalige landgenoten. Omgekeerd noteren we 

voor de Walen een gemiddeld warmtegevoel van 82 graden voor de Franstalige Belgen ten opzichte van 

71 graden voor Nederlandstalige Belgen. Brusselaars dragen de meest positieve gevoelens weg voor de 

Franstalige Belgen met maar liefst 89 graden gevolgd door de Nederlandstalige Belgen waarbij ze het 

toch zo’n 10 graden kouder krijgen (80 graden). De positievere gevoelens voor de Franstalige Belgen zijn 

sterker aanwezig bij hogeropgeleiden (76). 

Amerikanen en West-Europeanen dragen bij Belgen dezelfde gevoelens weg (57°).  Gevoelens van 

sympathie zijn het niet, maar ook net geen gevoelens van onverschilligheid. Daar waar Vlamingen 

positievere gevoelens hebben voor West-Europeanen in vergelijking met Amerikanen (62 vs. 57) geldt het 

omgekeerde voor Walen en Brusselaars (resp. 45 vs. 55 en 61 vs. 69). We noteren significant positievere 

gevoelens t.o.v. West-Europeanen voor hogeropgeleiden (60) en t.o.v. Amerikanen voor 18 tot 34-jarigen 

(60 vs. 57), zelfstandigen (64) en hogeropgeleiden (62). 
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Belgen staan eerder onverschillig tegenover Aziaten: Walen en Vlamingen houden er de minst 

positieve gevoelens op na (resp. 49° en 53°) in ver gelijking met de Brusselaars waar de thermometer toch 

oploopt tot 65°. We stellen significant positievere  gevoelens vast bij 18 tot 34-jarigen en hogeropgeleiden 

(resp. 57 vs. 53). 

De meest negatieve gevoelens stellen we vast t.o.v. de vier onderzochte etnische 

minderheidsgroepen in België: de gevoelens van sympathie nemen af van Sub-Saharisch Afrikanen, 

Turken en Oost-Europeanen (45°) naar Maghrebijnen ( 42°). De verschillen tussen de gevoelens van 

Vlamingen en Walen zijn verwaarloosbaar behalve voor wat betreft de Turken: Walen appreciëren deze 

significant minder dan Vlamingen (41 vs. 45) alsook de Maghrebijnen (40 vs. 42). Brusselaars echter 

hebben niet zo’n sterk negatieve gevoelens: zij voelen het meest sympathie voor Sub-Saharisch Afrikanen 

(61°) en Oost-Europeanen (59°) gevolgd door Turken (58°) en Maghrebijnen (55°). 

Totaal 
5 Grote 
centra 
N = 395 

Stedelijk+ 
secundair 

N = 639 

Landelijk 
N = 358 

Nederlandstalige Belgen 78,5 75,9 78,7 81,1 

Franstalige Belgen 73,1 77,2 70,7 72,8 

Mensen van Amerikaanse afkomst 57,4 56,3 57,1 56,4 

Mensen van West-Europese afkomst 56,7 60,0 57,0 55, 3 

Mensen van Aziatische afkomst 52,7 56,0 51,7 50,7 

Mensen van Sub-Saharische Afrikaanse afkomst 45,4 47,9 43,7 44,2 

Mensen van Turkse afkomst 45 46,1 43,7 45,0 

Mensen van Oost-Europese afkomst 44,7 48,2 44,7 43,6 

Mensen van Maghrebijnse afkomst 42,2 44,4 41,4 41,3 

Wanneer we de resultaten bekijken naar habitat, stellen we vast dat mensen die in één van de 5 grote 

centra in België wonen in het algemeen de meest positieve gevoelens hebben ongeacht de 

bevolkinsgroep in kwestie. De verschillen tussen stedelingen en plattelandsbewoners zijn 

verwaarloosbaar, zeker voor wat betreft de gevoelens ten opzichte van etnische minderheden.  
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% 

Totaal 55+ Lager-
opgeleiden 

Nooit 
contact 

met 
etnische 
groep in 
kwestie 

Negatieve 
ervaring 

met 
etnische 
groep in 
kwestie 

Sub-Saharisch Afrikanen 45 42 42 43 34 

Turken 45 43 42 43 25 

Oost-Europeanen 45 42 42 43 27 

Maghrebijnen 42 40 40 39 28 

In het algemeen noteren we significant negatievere gevoelens t.o.v. de vier etnische minderheidsgroepen 

voor 55-plussers, lageropgeleiden, personen die nooit contact hebben met hen en zij die reeds een 

negatieve ervaring hebben gehad.  
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5. De eigen buurt, de ideale buurt en de ideale buur 

Voor haast 1 op 2 Belgen (48%) is de ideale buurt daar waar een paar personen deel uitmaken van een 

etnische minderheidsgroep gevolgd door een even groot aandeel (47%) dat het liefst in een buurt zou 

wonen waar bijna niemand deel uitmaakt van een etnische minderheidsgroep. 

A) Stel dat u de ideale buurt zou mogen kiezen om in te wonen. Zou u dan het 

liefst willen wonen in een buurt waar...?

B) Kunt u me nu de buurt waarin u momenteel woont beschrijven?

48 %

47 %

5 %

37 %

52 %

12 %

Een paar personen deel uitmaken van
een etnische minderheidsgroep

Bijna niemand deel uitmaakt van een
etnische minderheidsgroep

Veel personen deel uitmaken van een
etnische minderheidsgroep

Ideale buurt Eigen buurtN=1392, jan. 2009

Personen die een dergelijke buurt significant meer als de ideale buurt beschouwen zijn 55+ (54%), 

mannen (50%), Vlamingen (49%), mensen die op het platteland wonen (57%), katholieken (49%) en zij 

die nooit contact hebben met Maghrebijnen, Turken, Oost-Europeanen en Sub-Saharisch Afrikanen (55%, 

52%, 51% en 53%).  

Daar waar 12% van de Belgen in een buurt woont waar veel personen deel uitmaken van een etnische 

minderheidsgroep wil slechts 5% het liefst wonen in een dergelijke buurt. Het gaat voornamelijk om niet-

Belgen (13%), Brusselaars (13%) en personen met ouders van vreemde afkomst (14%).  

Voor 4 op 10 Belgen maakt het geen verschil of zijn nieuwe buur een Belg, een EU-burger dan wel 

een persoon van een etnische minderheidsgroep is. Eenzelfde aandeel (42%) echter verkiest een 

Belg als nieuwe buur, 15% een EU-burger en slechts 2% een persoon die deel uitmaakt van een etnische 

minderheidsgroep. Zij voor wie de afkomst van de nieuwe buur geen rol speelt zijn vooral Brusselaars 

(56%), Walen (53%), personen met ouders van vreemde afkomst (67%) en zij die vaak of soms contact 

hebben met personen afkomstig uit één van de vier onderzochte etnische minderheidsgroepen.  



TOLERANTIEBAROMETER 
Finaal rapport  

Oktober 2008-Maart 2009  
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding 

59

Stel dat u uw nieuwe buur mag kiezen, wie zou deze 

dan bij voorkeur zijn voor u?

42 % 42 %

15 %
2 %

Een Belg Maakt voor mij
geen verschil

Een EU-burger Persoon die deel
uitmaakt van

etnische
minderheidsgroep

N=1392, jan. 2009

6. Restrictieve aanvaarding van etnische minderheidsgroepen 

6.1. Aanvaarding van de aanwezigheid van etnische minderheidsgroepen

Binnen de ‘aanvaarding’ van etnische minderheden moeten twee zaken onderscheiden worden. Eén zaak 

is te weten of de respondenten de aanwezigheid van etnische minderheden al dan niet aanvaarden, een 

andere zaak is te weten om welke redenen de respondenten deze aanwezigheid niet kunnen aanvaarden. 

In de vragenlijst werd gevraagd of de respondenten (Q26) de aanwezigheid van een persoon die deel 

uitmaakt van een etnische minderheidsgroep al dan niet aanvaardt als inwoner van hun gemeente, 

collega op het werk, buur, vriend of vriendin en lid van het huishouden. Dit laat ons enerzijds toe te weten 

of de respondenten deze etnische minderheden aanvaarden en anderzijds de sociale afstand tussen de 

persoon van de in-group en de persoon van de out-group te bepalen.  

Indien u daarin zelf kon beslissen, zou u dan een persoon 

die deel uitmaakt van een ethnische minderheidsgroep 

aanvaarden als...

79 %

77 %

70 %

69 %

53 %

14 %

collega op het werk

inwoner van uw gemeente

uw gebuur

uw vriend of vriendin

lid van uw huishouden

Nee
N=1392, jan. 2009
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79% van de Belgen aanvaardt een persoon die deel uitmaakt van een etnische minderheidsgroep 

als collega op het werk, 77% als inwoner van hun gemeente en 70% als buur. Deze persoon 

aanvaarden als vriend of vriendin vormt voor haast 1 op 3 Belgen een probleem (31%) en 47% van de 

Belgen wijst hem/haar af als lid van het huishouden. 14% van de Belgen aanvaardt de aanwezigheid van 

een persoon die deel uitmaakt van een etnische minderheidsgroep voor geen van de onderzochte sociale 

rollen. Er is sprake van een restrictieve aanvaarding op het niveau van de sociale rol die de allochtoon 

bekleedt.  

Op basis van bovenstaande resultaten werd de variabele ‘sociale afstand’ gecreëerd en kan als volgt 

worden gedefinieerd. Aan de ene kant van het continuüm staat een kleine sociale afstand, dit wil zeggen 

dat de respondent de persoon van een etnische minderheidsgroep aanvaardt als inwoner van zijn/haar 

gemeente, als collega op het werk, als vriend of vriendin en als lid van het huishouden. Voor 55% van de 

Belgen bestaat er een kleine sociale afstand tussen de in-group en de out-group. Aan de andere 

kant van het continuüm staat een grote sociale afstand. De persoon van de in-group wijst de persoon van 

de out-group op een consequente wijze af voor iedere sociale rol opgenomen in de vraag; dit is het geval 

voor 16% van de Belgen. Er heerst op significante wijze een grote sociale afstand bij 55+ (19%), 

inactieven (19%), woonachtigen in de 5 grote centra (21%), katholieken (17%), personen met geen 

diploma of met een diploma lager onderwijs (21%). 

Sociale afstand tussen in-group en out-group

55 %

14 %

6 %

5 %

3 %

16 %

Klein

Gemeente, collega, gebuur, vriend

Gemeente, collega, gebuur

Gemeente, collega

Gemeente

Groot
N=1209, jan. 2009

Op een schaal van 0 tot 10 waarbij ‘0’ staat voor ‘helemaal niet storend’ en ‘10’ voor ‘zeer storend’ noteren 

we een gemiddelde score van 3.8 voor het aanstellen van een persoon die deel uitmaakt van een etnische 

minderheidsgroep als baas. Voor 46% van de Belgen zou dit als (helemaal) niet storend3 worden ervaren; 

het gaat voornamelijk om 18 tot 34-jarigen (53% vs. 46%), hoger opgeleiden (53%), Brusselaars en Walen 

(resp. 58% en 52%). Voor 22% zou dit als (zeer) storend ervaren4 worden. 

                                                
3 (Helemaal) niet storend is gelijk aan score 0, 1 en 2 
4 (Zeer) storend is gelijk aan score 8, 9 en 10
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In welke mate zou het u storen als een persoon die deel uitmaakt 

van een ethnische minderheidsgroep … ?

4,7

3,9

3,5

3,4

met uw zoon zou
trouwen

aangesteld zou
worden als uw baas

de leerkracht is van
uw kinderen

uw buur zou zijn

N=1392, jan. 2009

Het zou Belgen in sterkere mate storen wanneer hun zoon zou trouwen met een persoon die deel 

uitmaakt van een etnische minderheidsgroep (4.7). Door 29% van de Belgen zou dit als (zeer) storend 

ervaren worden; hier noteren we significant hogere percentages voor 55-plussers (33%), mannen (33%) 

en Vlamingen (32%). 

Met een gemiddelde score van 3.5 kunnen we stellen dat Belgen het eerder als niet storend zouden 

ervaren mocht een persoon van een etnische minderheidsgroep de leerkracht zijn van hun kinderen. 50% 

zou dit als (helemaal) niet storend ervaren en 16% als (zeer) storend. Het gaat voornamelijk om 55-

plussers (19%), lageropgeleiden (20%), Walen (20%) en woonachtigen in landelijk gebied (20%). 

Een even lage score wordt vastgesteld voor de rol van buur (3.4). 51% zou dit (helemaal) niet als storend 

ervaren ten opzichte van 16% die dat als (zeer) storend zouden ervaren. 
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6.2. Toelatingsvoorwaarden

Om een antwoord te kunnen bieden op de vraag om welke redenen de respondenten de aanwezigheid 

van allochtonen niet kunnen aanvaarden werd gepeild naar de mate van belangrijkheid van enkele 

voorwaarden bij de beslissing of iemand die deel uitmaakt van een etnische minderheidsgroep die 

geboren en opgevoed is en daar woont, in België zou mogen komen wonen.  

Hoe belangrijk zijn voor u de volgende zaken bij de beslissing of iemand die deel uitmaakt 

van een ethnische minderheidsgroep geboren en opgevoed is en daar woont, hier zou 

mogen komen wonen en leven?

8,6

8,3

8,1

7,4

7

6,9

5,2

3

De wil hebben om te werken in België

De manier van leven in België aanvaarden en volgen

Nederlands, Frans of Duits kunnen spreken

Beroepsvaardigheden hebben die België nodig heeft

In goede gezondheid zijn

Goed zijn opgeleid

Naaste familie hebben die hier woont

Een christelijke achtergrond hebben

N=1392, jan. 2009

Bovenstaande grafiek toont aan dat de drie belangrijkste voorwaarden voor Belgen zijn ‘de wil hebben om 

te werken in België (8.6), ‘de manier van leven in België aanvaarden en volgen’ (8.3) en ‘Nederlands, 

Frans of Duits kunnen spreken’ (8.1). Beroepsvaardigheden hebben die België nodig heeft (7.4), vindt de 

Belg ook belangrijk als toelatingsvoorwaarde. Goed zijn opgeleid wordt ook als een niet onbelangrijke 

voorwaarde beschouwd (6.9). Het hebben van naaste familie in België (5.2) of een christelijke achtergrond 

hebben (3.0) daarentegen worden eerder onbelangrijk geacht. De wil hebben om te werken is significant 

belangrijker voor 55-plussers (8.8), zelfstandigen (9.1) en Vlamingen (8.8). We noteren dezelfde 

tendensen voor de voorwaarde ‘beroepsvaardigheden hebben die België nodig heeft’.  

Dezelfde vraag werd gesteld maar dan over de beslissing om de dochter te steunen in haar keuze om te 

huwen met iemand van een etnische minderheidsgroep. Daar noteren we gelijkaardige resultaten, hoewel 

we opmerken dat in goede gezondheid zijn (8.0 vs. 7.0) en goed zijn opgeleid (7.7 vs. 6.9) een nog 

belangrijkere rol spelen.  
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 Hoe belangrijk zijn voor u de volgende zaken om uw dochter te steunen in haar keuze om 

met iemand van een ethnische minderheidsgroep te huwen?

8,6

8,4

8,3

8

7,8

7,7

5,7

3,8

De wil hebben om te werken in België

De manier van leven in België aanvaarden en volgen

Nederlands, Frans of Duits kunnen spreken

In goede gezondheid zijn

Beroepsvaardigheden hebben die België nodig heeft

Goed zijn opgeleid

Naaste familie hebben die hier woont

Een christelijke achtergrond hebben

N=1392, jan. 2009

6.3. Repatriëringsvoorwaarden

Meer dan vier Belgen op tien (42%) zijn van oordeel dat de personen die deel uitmaken van een 

etnische minderheidsgroep die hier komen wonen en werken zouden moeten gedwongen worden 

om ons land te verlaten als ze gedurende lange tijd werkloos zijn. De significant hogere scores in dit 

verband zijn terug te vinden bij Walen, de landelijke bevolking (50% ieder), arbeiders, lageropgeleiden 

(49% ieder) en mensen van middelbare leeftijd (47%). Daartegenover staat 34% van de Belgische 

bevolking die het tegengestelde denken.

10% 24%

17%

20%

12%

21%

21%

23%

23%

21%

49%

31%

4%

2%

2% 3%

6%

10%

Langdurig werkloos zijn 

ernstige misdaad begaan 

om het even welke misdaad
begaan 

Geen mening / Weet niet Helemaal oneens Oneens Noch eens, noch oneens Eens Helemaal eens 

N =1392, jan. 2009

Personen die deel uitmaken van een etnische minderheidsgroep die hier zijn komen wonen en 

werken zouden gedwongen moeten worden te vertrekken als zij...
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Indien personen behorend tot een etnische minderheidsgroep hier zijn komen wonen en ze een 

ernstige misdaad begaan zouden ze volgens 72% van de Belgen moeten worden uitgewezen. Deze 

mening wordt gedeeld door 78% van de plattelandsbewoners, 77% van de Vlamingen en lageropgeleiden 

en ten slotte door 76% van de 55-plussers. Slechts 14% van de Belgische bevolking heeft hierover een 

andere mening. 

Meer dan de helft van de Belgen (54%) is van mening dat de mensen die tot een etnische 

minderheidsgroep behoren en hier wonen zouden moeten uitgewezen worden indien ze eender 

welk misdaad begaan. Minder dan een kwart van de bevolking (24%) heeft een andere mening. De 

categorieën die in dit geval een uitwijzing het sterkst verdedigen zijn de lageropgeleiden (62%), de 

plattelandbewoners (61%), de 55-plussers (59%), de mensen van middelbare leeftijd en de Vlamingen 

(58% ieder).

Eén Belg op vijf vindt dat iedereen die tot een etnische minderheidsgroep behoort en hun 

kinderen, zelfs indien die in België zijn geboren, zouden moeten gerepatrieerd worden. 26% Walen, 

25% atheïsten en 24% lageropgeleiden delen deze mening. Een kleine meerderheid van de Belgen (56%) 

staat niet achter een dergelijk extreem standpunt. Een percentage dat significant hoger ligt dan het 

nationaal gemiddelde wordt vastgesteld bij de hogeropgeleiden (65%), jongeren (63%), bedienden (62%) 

en Vlamingen (59%).  
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7. Racisme

In de vragenlijst zitten een aantal vragen vervat over racisme alsook over de gevolgen ervan.  

7.1. Het vergoelijken van racistische reacties

In de volgende vraag, waar de respondent kan kiezen tussen verschillende opinies, wordt de mening 

blootgelegd over racistische reacties. Deze vraag laat toe om na te gaan of de persoon racistische 

attitudes wil vergoelijken. Alvorens de vraag voor te leggen werd de respondent uitgelegd wat onder 

‘racistische reacties’ kan begrepen worden: het gaat om reacties die blijk geven van de gedachte dat 

iemand over inferieure of ongelijke bekwaamheden beschikt omwille van zijn/haar fysieke of culturele 

eigenschappen. 

Een racistische reactie is een reactie die blijk geeft van de gedachte dat 

iemand over inferieure of ongelijke bekwaamheden beschikt omwille van 

zijn/haar fysieke of culturele eigenschap.

41%

59%

Niets rechtvaardigt
racistische reacties.

Bepaald gedrag kan
soms racistische

reacties
rechtvaardigen

N =1392; jan. 2009

Maar liefst 6 op 10 Belgen vergoelijkt racistische attitudes; zij vinden dat bepaald gedrag soms 

racistische reacties kan rechtvaardigen. Dit geldt significant in sterkere mate voor 35 tot 54 jarigen (63%), 

lageropgeleiden (64%), arbeiders (69%), Walen (67%), zij die nooit contact hebben met etnische 

minderheidsgroepen (63%) en personen die reeds een negatieve ervaring hebben beleefd met één van de 

vier minderheidsgroepen (72%). 4 op 10 Belgen daarentegen vindt dat niets racistische reacties 

rechtvaardigt. Jongeren (46%), niet-Belgen (54%), zelfstandigen (51%), Brusselaars (54%), Vlamingen 

(44%) en personen die soms of vaak contact hebben (55%). 
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7.2. De gegrondheid van de idee van menselijke rassen

We lieten de respondent de keuze tussen verschillende opinies waarbij de mening wordt blootgelegd over 

de gegrondheid van de idee van menselijke rassen. Deze vraag laat toe om na te gaan in welke mate 

Belgen achter de idee staan van rassen die superieur zijn aan andere.  

 Een racistische reactie is een reactie die blijk geeft van de gedachte dat 

iemand over inferieure of ongelijke bekwaamheden beschikt omwille van 

zijn/haar fysieke of culturele eigenschap

7%

32%

61%

Rassen bij de mens
bestaan niet.

Sommige rassen zijn
begaafder dan

andere.

Alle rassen zijn
evenwaardig.

N =1392; jan. 2009

6 op 10 Belgen vindt dat alle rassen evenwaardig zijn. Maar liefst 1 op 3 Belgen is echter van mening 

dat sommige rassen begaafder zijn, en vinden dus impliciet dat andere rassen over inferieure 

bekwaamheden beschikken. 7% ten slotte staat niet achter de idee van menselijke rassen, zij ontkennen 

het bestaan van rassen. We merken vaker op significante wijze een racistische attitude vast bij mannen 

(37%), arbeiders (41%), Vlamingen (35%), mensen die nooit contact hebben met etnische minderheden 

(36%) en reeds een negatieve ervaring hebben beleefd (41%). 

7.3. Repressie van racisme

Een ander thema dat we hier wensen aan te snijden is de gerechtelijke repressie van racistische en 

discriminerende handelingen en verbale uitingen, met in begrip van de verspreiding van teksten (Q. 47 & 

Q. 53). De antwoorden zijn afhankelijk van het gewicht dat met toekent aan dergelijke daden (Q. 48): 

beschouwt men zulke daden als ernstig of als onschuldig? Moeten ze gevolgd worden door een meer of 

mindere strenge veroordeling? Deze vragen peilen naar de mening die de persoon heeft over racisme en 

de gevolgen hiervan.  
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Kunt u me voor elke stelling zeggen of u het er helemaal eens, eens, noch eens, noch 

oneens, helemaal oneens bent?

4% 22%

10%

14%

18%

20%

17%

23%

24%

17%

15%

39%

29%

29%

8%

8%

29%

21%

23%

5%

2%

5%

4%

6%

7%

4%

23%

16%

30%

31%

Ook in het openbaar moet men kunnen zeggen w at men w il, zelfs al zijn het
racistische uitspraken over personen die deel uitmaken van een etnische

minderheidsgroep

Ook in het openbaar moet men kunnen schrijven w at men w il, zelfs al gaat het om
racistisch gedachtegoed over personen die deel uitmaken van een etnische

minderheidsgroep

Het is onaanvaardbaar om in het openbaar racistische uitspraken te doen

Personen die doelbew ust in het openbaar racistische uitspraken doen, moeten
w orden vervolgd door het gerecht 

De verantw oordelijke voor het verspreiden van een publicatie met een racistische
boodschap (boek, artikel) moet w orden vervolgd door het gerecht

Geen mening / Weet niet Helemaal oneens Oneens 
Noch eens, noch oneens Eens Helemaal eens 

N =1392, jan. 2009

Eén Belg op vier vindt dat men het recht heeft om in het publiek zijn mening te uiten, zelfs al zijn 

het racistische uitspraken over personen die tot een etnische minderheidsgroep behoren. Dit 

aantal wordt nóg groter bij de atheïsten (31%), inwoners van de vijf grote stedelijke centra (30%) en 

mannen (29%). 53% van de Belgen zijn met deze stelling echter niet akkoord, waaronder 57% vrouwen 

en stedelingen. 

We stellen min of meer dezelfde percentages vast voor wat men denkt te mogen schrijven en publiceren 

ook al gaat het over racistisch gedachtengoed. 23% van de Belgische bevolking stemt hiermee in, 53% is 

tegen. In deze laatste categorie tekenen zich de meest significate verschillen af bij de plattelandbewoners 

(58%). 

68% van de Belgen vindt het onaanvaardbaar om racistische uitlatingen te doen in het openbaar.

72% van de Walen en van de mensen die op het platteland wonen, alsook 71% van de vrouwen delen 

deze mening. Aan de andere kant meent 14% van de bevolking dat dit wel aanvaardbaar is. Het gaat hier 

om 18% van de atheïsten en inwoners van grote stedelijke centra en 15% van de mannen. 

De personen die zich schuldig maken aan racistische uitspraken in het openbaar moeten 

gerechtelijk worden vervolgd, aldus 50% van de Belgische bevolking en 64% van de inwoners van 

Brussel. 23% van de Belgen gaan hier niet mee akkoord, waaronder 30% atheïsten. 
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Ten slotte is er een kleine meerderheid van de Belgen (52%) die vindt dat zij die verantwoordelijk 

zijn voor de verspreiding van publicaties met een racistisch karakter (boeken, artikels) dienen te 

worden vervolgd door het gerecht. De hoogste scores vindt men bij de Walen (62%), bij de 

plattelandbewoners (56%) en bij jongeren (56%). Omgekeerd vindt 19% van de Belgen, 23% atheïsten en 

22% Vlamingen, dat die verantwoordelijken niet mogen vervolgd worden. 

Kunt u me zeggen of volgende zaken volgens u heel erg, erg, noch erg, noch niet erg, niet 

erg of helemaal niet erg zijn?
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Bijna 7 Belgen op 10 (68%) vinden het erg dat een bedrijf een voor een bepaalde functie 

gekwalificeerde persoon als werknemer weigert omdat hij tot een etnische minderheidsgroep 

behoort. Dit percentage loopt nog op voor de hogeropgeleiden (79%), de jongeren en de bedienden (73% 

ieder). 19% van de arbeiders echter (tegen een nationaal gemiddelde van 13%), 16% van de atheïsten en 

van de lageropgeleiden vindt dit niet erg. 

Eén Belg op vijf verklaart het niet erg te vinden dat iemand die tot een etnische minderheidsgroep 

behoort op basis daarvan de toegang wordt ontzegd tot een dancing. Arbeiders (26%) en 

lageropgeleiden (22%) zijn categorieën die deze mening delen. Dit wordt wél als ernstig bevonden door 

69% van de Brusselaars, 67% van de hogeropgeleiden, 63% van de bedienden en 61% van de vrouwen, 

tegenover een nationaal gemiddelde van 58%. 

De hogeropgeleiden en de jongeren (69%) vinden het vaker ernstig dan het gemiddelde in België (61%) 

dat men een persoon die tot een etnische minderheidsgroep behoort de huur van een woning zou 

weigeren. 15% van de Belgen zijn hierover een andere mening toegedaan. 
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De Belgen zijn minder verdeeld voor wat betreft het verbod op het huwelijk van één van hun kinderen met 

iemand die afkomstig is uit een etnische minderheidsgroep: minder dan één Belg op twee (44%) vindt dat 

dit ernstig is, terwijl 27% Belgen het niet erg vindt. 55-plussers (32%) en lageropgeleiden (31%) vinden het 

vaker niet erg dat een ouder niet akkoord gaat met het huwelijk van zoon of dochter met iemand van een 

etnische minderheidsgroep. 

7.4. Potentiële slachtoffers van discriminatie ?

Deze vraag over de slachtoffers van discriminatie geeft een idee over de groepen die beschreven worden 

als zijnde een “potentieel slachtoffer van racisme” door de samenleving. 

Ongeveer één op drie Belgen vindt dat etnische minderheden een gelijke behandeling krijgen. Een 

aanzienlijk percentage van de Belgen meent echter dat Maghrebijnen (41%), Turken (38%), Sub-

Saharische Afrikanen (36%) en Oost-Europeanen (34%) te veel voordelen krijgen. Dezelfde 

categorieën van Belgen delen deze mening over die vier etnische minderheidsgroepen: de 

plattelandbewoners, personen van middelbare leeftijd en de lageropgeleiden. 
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Kunt u me voor elk van de volgende groepen die in onze samenleving leven zeggen of ze volgens u 

teveel voordelen krijgen, een gelijke behandeling krijgen in vergelijking met andere Belgen, of 

slachtoffer zijn van discriminatie?

Daartegenover staat dat opvallend minder Belgen vinden dat Sub-Saharisch Afrikanen (18%), 

Maghrebijnen (16%), Turken (14%) en Oost-Europeanen (13%) het slachtoffer zijn van discriminatie. 

Jongeren, Brusselaars en hogeropgeleiden zijn significant meer van mening dat zij wel het slachtoffer zijn 

van discriminatie.  
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Meer dan vier Belgen op tien denken dat mensen die tot een etnische minderheidsgroep behoren 

meer moeilijkheden ondervinden om een geschikte woning te vinden. 27% onder hen, waarvan 35% 

Walen, 32% minder dan 55-jarigen en 29% stedelingen, vinden echter dat dit niet het geval is. 

5%

8%

4%

7%

5%

7%

11%

8%

3%

3%

33%

45%

44%

14%

22%

28%

28%

30%

38%

55%

20%

5%

11%

24%

11%

7%

1%

3%

14%

4%

huisvesting

dancings

 tewerkstelling

werkloosheidsuitkeringen

onderwijs en scholing

Weet niet/geen mening Veel moeilijker Moeilijker Noch moeilijker, noch makkelijker Makkelijker Veel makkelijker 

N =1392, jan. 2009

Zou u zeggen dat in België personen die deel uitmaken van een etnische minderheidsgroep het veel 

moeilijker, moeilijker, noch moeilijker, noch makkelijker, makkelijker of veel makkelijker hebben dan 

mensen van Belgische afkomst m.b.t. ...?

Daarnaast staat dat slechts 7% van de Belgische bevolking meent dat mensen die tot een etnische 

minderheidsgroep behoren geen moeilijkheden ondervinden wanneer ze toegang wensen te 

hebben tot een dancing. 56% van de Belgen denkt dat zij wel moeilijkheden ondervinden. 64% 

plattelandbewoners, 62% jongeren en Vlamingen en ten slotte 61% hogeropgeleiden denken er ook zo 

over. 

Volgens 52% van de Belgen hebben mensen van een etnische minderheidsgroep meer problemen 

dan Belgen om werk te vinden. Slechts 14% van de bevolking is van mening dat deze personen 

gemakkelijker een baan vinden dan Belgen. 22% Walen, 17% lageropgeleiden en 16% van de mensen 

van middelbare leeftijd gaan hiermee akkoord. 

Meer dan het dubbel van de Belgen (38%) beweert dat mensen van een etnische minderheidsgroep 

gemakkelijker werkloosheidsuitkeringen bekomen dan de Belgen die het omgekeerde beweren (17%). 

Mensen van het platteland (47%), Walen (44%), lageropgeleiden en mensen van middelbare leeftijd (ieder 

goed voor 43%) zijn het talrijkst om te denken dat personen die tot een etnische minderheidsgroep 

behoren makkelijker een werkloosheidsuitkering bekomen. 
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Ten slotte meent een kwart van de Belgische bevolking dat etnische minderheden meer problemen 

ondervinden op de schoolbanken tegenover 15% die het tegendeel beweren. Vlamingen (30%) zijn 

significant meer van mening dat deze groep meer moeilijkheden ondervinden in het onderwijs. 

8. Xenofobie

Xenofobie is de onevenredige angst voor het vreemde, voor migranten en etnische minderheden en de 

angst voor etno-culturele vermenging. Het gaat om de perceptie dat er een zero-sum game bestaat tussen 

de vreemdelingen en onszelf, waarin één van de twee altijd de verliezer is (gevoel van bedreiging). 

In de vragenlijst zijn er meerdere items5 vervat die xenofobe attitudes en gedragingen blootleggen. 

"… zijn een bedreiging van onze cultuur en gebruiken"
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Belgen vinden in sterkere mate dat Maghrebijnen en Turken een bedreiging vormen voor onze 

cultuur en gebruiken (resp. 35% en 30%) in vergelijking met Oost-Europeanen en Afrikanen (23%). 

55-plussers (41% vs. 35%) en lageropgeleiden (41%) voelen op significant sterkere wijze dreiging van 

Maghrebijnen voor onze cultuur en gebruiken. Hetzelfde gaat op voor Turken. Wat betreft Oost-

Europeanen noteren we dat Brusselaars (15% vs. 23%) en hogeropgeleiden (16%) in mindere mate 

vinden dat deze een bedreiging vormen.  

                                                
5 Deze worden ook besproken in het hoofdstuk ‘etnocentrisme’, ‘racisme’ 



TOLERANTIEBAROMETER 
Finaal rapport  

Oktober 2008-Maart 2009  
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding 

72

Drie Belgen op vier aarzelen niet om op de bus op die ene vrije plaats te gaan zitten naast een 

persoon die behoort tot een etnische minderheidsgroep. De personen die hiermee het minst 

problemen hebben, zijn de hogeropgeleiden (81%). Toch zou 14% van de Belgen liever blijven rechtstaan 

in zo’n situatie. Dit gedrag wordt nog meer vastgesteld bij de lageropgeleiden (17%). 

Kunt u me voor elke stelling zeggen of u het er helemaal eens, eens, noch eens, 

noch oneens, helemaal oneens bent?
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Bijna één Belg op vijf (19%) verklaart bang te worden bij het op straat naderen van een groep 

personen die tot een etnische minderheidsgroep behoort. Deze verhouding ligt hoger bij vrouwen 

(25%), lageropgeleiden (22%) en Vlamingen (21%). Aan de andere kant zijn de groepen die geen vrees 

ondervinden in zo’n situatie (61% gemiddeld) de mannen (69%), arbeiders (67%) en personen die een 

diploma hoger secundair onderwijs hebben (65%). 

Terwijl twee op drie Belgen bevestigen niet van straatkant te veranderen bij het naderen van 

personen die tot een etnische minderheidsgroep horen, bevestigt 18% van de bevolking dit wél te 

doen. De vrouwelijke bevolking is de enige categorie die significant geneigd is om aan de andere kant van 

de straat te lopen (24%). Onder hen die de straat niet zouden oversteken behoren voornamelijk de 

mannen (74%) en de hogeropgeleiden (72%). 
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9. Etnocentrisme 

9.1. Negatieve attitudes tegenover etnische minderheden

Theoretisch impliceert etnocentrisme twee verschillende attitudes: een positieve houding tegenover de in-

group en een negatieve houding tegenover een out-group. In het meetinstrument - zoals voorgesteld werd 

in de haalbaarheidsstudie en in de meeste studies overigens – wordt enkel dit laatste onderzocht.  

"…. zijn over het algemeen niet te vertrouwen"
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Algemeen zijn er evenveel Belgen die vinden dat Maghrebijnen, Turken, Oost-Europeanen en Sub-

Saharisch Afrikanen te vertrouwen zijn als dat er zijn die vinden dat ze niet te vertrouwen zijn 

(circa 1 op 3). Van de onderzochte minderheidsgroepen is het vertrouwen het grootst in Sub-Saharisch 

Afrikanen (34%), gevolgd door Turken (33%), Maghrebijnen (31%) en Oost-Europeanen. Zij die het minst 

vertrouwen stellen in deze laatsten zijn 55-plussers (35%) en lageropgeleiden (35%). Het vertrouwen in 

Afrikanen is significant groter bij jongeren (42% vs. 34%), hogeropgeleiden (45%) en Brusselaars (44%).  

Meer dan 4 op 10 Belgen vinden dat Maghrebijnen, Afrikanen, Oost-Europeanen en Turken in 

België komen profiteren van de sociale zekerheid (resp. 48%, 43%, 43% en 44%). Te midden van de 

onderzochte minderheden worden Maghrebijnen beschouwd als de grootste profiteurs. Zij die significant 

meer van deze mening zijn, zijn 55-plussers (55%), lageropgeleiden (55%), inactieven (51%), Vlamingen 

(52%) en woonachtigen in landelijke gebieden (54%).
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"… komen hier profiteren van onze sociale zekerheid"
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De meerderheid van de Belgen vindt dat de onderzochte etnische minderheden niet bijdragen tot 

de welvaart van ons land (43%). We merken geen significante verschillen op tussen de etnische 

groepen onderling. Echter, 55-plussers (46%) en woonachtigen in landelijke gebieden (49%) zijn 

significant meer van deze mening voor wat betreft Maghrebijnen. Voor de andere etnische minderheden 

merken we dezelfde tendens op. Circa één op vier is van mening dat etnische minderheden wel bijdragen 

tot de welvaart van ons land.  

"… dragen bij tot de welvaart van ons land"
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56% van de Belgen vindt dat België niet beter is geworden doordat Maghrebijnen en Oost-

Europeanen hier zijn komen wonen ; we noteren een licht lager percentage voor Turken en Afrikanen 

(resp. 53% en 54%).  Tussen 10% en 15% vindt dat België echter beter geworden is om in te wonen. Het 

gaat hier voornamelijk om woonachtigen in één van de 5 grote centra (22% vs. 15% voor Maghrebijnen; 

18% vs. 12% voor Turken; 13% vs. 10% voor Oost-Europeanen; 17% vs. 11% voor Sub-Saharisch 

Afrikanen). 

"België is door … die hier zijn komen wonen, beter geworden om in te 

wonen"
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Maghrebijnen worden in sterkere mate verantwoordelijk gesteld voor de toename van de 

criminaliteitsproblemen (56%), gevolgd door Oost-Europeanen (52%), Turken (48%) en Sub-

Saharisch Afrikanen (38%). De criminaliteitsproblemen zijn in sterkere mate volgens 55-plussers (60% 

vs. 56%), mannen (59%), Vlamingen (61%) en lageropgeleiden (61%) erger geworden door Maghrebijnen 

die hier zijn komen wonen. 55-plussers (52% vs. 48%), lageropgeleiden (56%) en Vlamingen (56%) 

stellen op significant sterkere mate Turken verantwoordelijk. Oost-Europeanen: 55-plussers (57% vs. 

52%) en Vlamingen (60%). Voor Sub-Saharisch Afrikanen gaat het in dezelfde richting: 55-plussers (43% 

vs. 38%), inactieven (40%) en Vlamingen (44%). 



TOLERANTIEBAROMETER 
Finaal rapport  

Oktober 2008-Maart 2009  
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding 

76

"De criminaliteitsproblemen in België zijn erger geworden door … die hier 

zijn komen wonen"
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9.1.1. Attitudes ten opzichte van etnische minderheden op de arbeidsmarkt 

Over het algemeen vindt 40% van de Belgen het slecht voor de Belgische arbeidsmarkt dat 

Maghrebijnen, Turken en Oost-Europeanen hier komen wonen. Deze negatieve attitude is minder 

sterk ten aanzien van Sub-Saharisch Afrikanen: ‘slechts’ één op drie vindt hun aanwezigheid slecht voor 

de Belgische arbeidsmarkt. De negatieve attitude t.a.v. de eerste drie genoemde etnische 

minderheidsgroepen wordt significant meer vastgesteld bij lageropgeleiden. Een even groot aandeel 

echter (40%) ontkent dat de aanwezigheid van etnische minderheden slecht is voor de Belgische 

arbeidsmarkt. 

"Over het algemeen is het slecht voor de Belgische arbeidsmarkt dat … 

hier komen wonen"
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In dezelfde lijn is ook 30% van de Belgen van mening dat België noch Maghrebijnen, Turken, Oost-

Europeanen of Afrikanen zou moeten toelaten om hier te komen werken. Circa één op vier Belgen 

gaat hier niet mee akkoord; zij die significant meer vinden dat België Oost-Europeanen wel zou moeten 

toelaten om hier te komen werken zijn 18 tot 34-jarigen (51% vs. 43%), hogeropgeleiden (54%), 

bedienden (49%) en Brusselaars (59%). Personen die significant meer vinden dat Afrikanen niet zouden 

moeten toegelaten worden om hier te komen werken zijn 55-plussers (32%), lageropgeleiden (36%), 

arbeiders (37%), Walen (32%) en inwoners van landelijke gebieden (33%). 

"België zou niet moeten toelaten aan … om hier te komen werken"
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De meningen zijn verdeeld over het al dan niet terugsturen van etnische minderheden naar hun eigen 

land wanneer het aantal arbeidsplaatsen in ons land vermindert: circa 40% is van mening dat zij in 

dat geval teruggestuurd moeten worden daar waar circa 35% vindt dat zij niet moeten teruggestuurd 

worden. De verschillen tussen de etnische minderheden onderling zijn verwaarloosbaar. Zij die significant 

meer van deze mening zijn, zijn 55-plussers (44% vs. 40%), lageropgeleiden (48%), arbeiders (45%) en 

woonachtigen in landelijk gebied (46%). 
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"Als het aantal arbeidsplaatsen vermindert moet men de … naar hun eigen 

land terugsturen"
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Een kwart van de Belgische bevolking beweert dat de gemiddelde lonen over het algemeen lager 

liggen doordat mensen die tot een etnische minderheidsgroep behoren in België komen wonen en 

werken. De arbeiders (31%), de lageropgeleiden en mensen van middelbare leeftijd (29%) en ten slotte 

mannen (28%) sluiten zich significant meer bij deze bewering aan. 4 op 10 Belgen denken daar anders 

over. 
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Kunt u me zeggen in welke mate u het al dan niet eens bent met volgende stellingen?

Volgens iets minder dan de helft van de Belgische bevolking (45%) oefenen mensen die tot een 

etnische minderheidsgroep behoren en die hier komen wonen en werken een knelpuntberoep uit.

24% van de Belgen denken het tegengestelde. 
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9.2. Vooroordelen ten opzichte van etnische minderheden

De negatieve attitudes tegenover etnische minderheden beogen de etnische minderheden, welke worden 

gepercipieerd met eigenschappen en gebruiken die niet wenselijk zijn (men stelt ze impliciet tegenover de 

meerderheidsgroep die zulke eigenschappen/gebruiken niet zou hebben). 

Aan de hand van een semantische differentiaal werd aan de respondent gevraagd om bepaalde 

eigenschappen al dan niet toe te schrijven aan Turken, Maghrebijnen, Sub-Saharisch Afrikanen en Oost-

Europeanen. Deze vragen hebben het voordeel dat er rechtstreeks uit blijkt welke stereotypen en welke 

vooroordelen aan deze groepen toegeschreven worden.  

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de eigenschappen die Belgen toeschrijven aan Turken, Maghrebijnen, 

Sub-Saharisch Afrikanen en Oost-Europeanen weinig verschillen hoewel Maghrebijnen op consequente 

wijze als onbeschaafder, onverdraagzamer, minderwaardiger, luier, oneerlijker en onbetrouwbaarder 

worden beschouwd in vergelijking met de anderen.  
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De eigenschappen waarop de etnische minderheden het beste scoren zijn beschaafdheid (Turken: 5.8; 

Oost-Europeanen: 5.7; Afrikanen: 5.4; Maghrebijnen: 5.1) en ijverigheid; hoewel deze eigenschap in 

mindere mate wordt toegeschreven aan Sub-Saharisch Afrikanen (4.7) en Maghrebijnen (4.5). Oost-

Europeanen worden dan weer als het ijverigst aanzien (5.8).  

We stellen vast dat Belgen geen van de etnische minderheidsgroepen eigenschappen toeschrijft die zeer 

positief zijn. De gemiddelde scores liggen rond een score van 5.0 hetgeen duidt op een weinig 

uitgesproken mening: de etnische minderheden worden beschouwd als noch beschaafd, noch 

onbeschaafd, noch verdraagzaam, noch onverdraagzaam, etc.  

Turken worden significant luier geacht door arbeiders (5.0 vs. 5.3), Vlamingen (5.0) en lageropgeleiden 

(5.0). Ook Maghrebijnen worden luier geacht door arbeiders (4.5 vs. 4.3) en Vlamingen (4.3). Sub-

Saharisch Afrikanen worden als luier bestempeld door 55-plussers (4.5 vs 4.7) en lageropgeleiden (4.5). 

Samen met Vlamingen (5.3 vs. 5.8) worden Oost-Europeanen als significant minder ijverig aanzien. Voor 

de andere eigenschappen merken we dezelfde tendens op. 

9.3. Het privilegiëren van de in-group

In de enquête werd op meerdere manieren aandacht besteed aan het meten van “etnocentrisme”. Zo 

moest de respondent ook bepalen of in een gegeven situatie twee personen, die in ieder opzicht behalve 

hun afkomst identiek zijn, al dan niet gelijk moeten worden behandeld. Het enige wat dus de voorkeur 

voor verschillende behandeling kan veroorzaken, zijn de vooroordelen die men heeft op basis van de 

afkomst van de betrokken personen. Als de keuze negatief uitvalt voor de persoon die niet tot dezelfde 

groep behoort als deze van de respondent, is dit een indicator voor etnocentrisme.  

Meer dan zes Belgen op tien (63%) zijn van mening dat men geen enkel onderscheid mag maken 

tussen twee werknemers die exact dezelfde kenmerken bezitten behalve hun afkomst. Toch is 

slechts 10% van de bevolking van oordeel dat de Belgische werknemer moet ontslagen worden terwijl 

26% van de bevolking meent dat het de allochtone werknemer moet zijn. Plattelandsbewoners (32%), 

30% Vlamingen (30%), 30% lageropgeleiden (30%) en inactieven (29%) delen significant meer deze 

mening.  
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10%

26%

63%

De Belgische
werknemer

De werknemer van
Maghrebijnse afkomst

Men mag geen verschil
maken

N =1392; jan. 2009

Stel u voor dat er twee werknemers zijn. Op alle punten zijn deze werknemers 

gelijk, behalve hun afkomst: de ene is van Belgische afkomst, de andere maakt 

deel uit van een etnische minderheidsgroep. Als een van hen ontslagen moet 

worden omdat het slecht gaat met het bedrijf, wie zou dat dan volgens u moeten 

zijn?

Hoewel 53% Belgen van mening is dat er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen het 

toekennen van een sociale woning, vindt een luttele 3% dat de eerst vrijgekomen sociale woning moet 

toekomen aan een gezin uit een etnische minderheidsgroep terwijl 45% van de bevolking vindt dat een 

Belg de woning zou moeten krijgen. Deze mening wordt gedeeld door 50% lageropgeleiden, 49% 

Vlamingen, 48% mensen van middelbare leeftijd en 47% inactieven. 

3%

45%

53%

De familie van
Maghrebijnse afkomst

De Belgische familie

Men mag geen verschil
maken

N =1392; jan. 2009

Stel nu dat er een gebrek is aan sociale woningen en twee gezinnen wachten op 

een woning. Deze gezinnen zijn op alle punten gelijk, behalve hun afkomst: het 

ene maakt deel uit van een etnische minderheidsgroep, het andere is van 

Belgische afkomst. Welke gezin zou volgens u in de eerste woning mogen 

trekken die vrijkomt? 
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10. Uitsluitingattitudes volgens het principe van de “primordiale autochtonie” 

Een attitude van “primordiale autochtonie”6 vertaalt zich in het idee dat een groep de overheersing zou 

moeten hebben over een gegeven territorium ten gevolge van de verwantschap met ouders en 

voorouders die als “eersten” dit territorium bewoond hebben. Dit principe uit zich vaak in de uitsluiting van 

nieuwkomers. Onder uitsluitingattitudes volgens het principe van primordiale autochtonie, verstaan we 

attitudes van weigering van erkenning (door de meerderheidsgroep) die zich uiten in het weigeren van (of 

in het in vraag stellen van de legitimiteit van) de toegang tot rechten voor immigranten en etnische 

minderheden op dezelfde basis als deze toegepast worden voor de meerderheidsgroep.  

22% 21%

26%

25%

16%

16%

15%

27%

20%

19%

12%

9%

9%

3%

4%

3%

28%

26%

Gemeentelijk stemrecht voor
buitenlanders buiten EU, sinds 5

jaar legaal in België

Stemrecht uitbreiden naar regionaal
niveau voor niet-Belgen, sinds 5 jaar

legaal in België

Stemrecht uitbreiden naar federaal
niveau voor niet-Belgen, sinds 5 jaar

legaal in België 

Geen mening/ weet niet Sterk tegen Eerder tegen Noch voor,noch tegen Eerder voor Sterk voor 

N =1392, jan. 2009

Bent u voor of tegen volgende maatregelen? 

Iets meer Belgen zijn tegen (43% t.o.v. 39% die voor zijn) het feit dat vreemdelingen die niet uit de 

Europese Unie komen en die sedert 5 jaar wettelijk in het land verblijven het recht krijgen om te 

stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij die zich hier het meest tegen verzetten zijn de 

lageropgeleiden (48%) en de stedelijke bevolking (46%). Zij die significant meer voor dit stemrecht zijn, 

zijn de Brusselaars (53%), de hogeropgeleiden (46%) en jongeren (45%).  

Circa drie Belgen op tien (29%) zijn voor een uitbreiding van het stemrecht bij regionale 

verkiezingen ten gunste van personen die niet de Belgische nationaliteit bezitten maar die al 5 jaar 

wettelijk op het Belgisch grondgebied wonen. 52% van de bevolking is daar tegen. Deze tegenkanting is 

het meest merkbaar bij de 55-plussers met 56% en bij 54% van de Vlamingen.  

28% van de Belgen zeggen dat ze er wel voor te vinden zijn dat vreemdelingen die geen Belgische 

nationaliteit hebben maar al wel sinds 5 jaar op het Belgisch grondgebied wonen, mogen stemmen 

tijdens de federale verkiezingen. 53% van hen zijn ertegen; 55-plussers (58%) en lageropgeleiden 

(56%) zijn significant meer gekant tegen deze uitbreiding van het stemrecht. 

                                                
6 Haalbaarheidsstudie ‘Naar een tolerantiebarometer voor België’ 
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11. Verzet tegen burgerrechten  

In de vragenlijst werd gepeild naar welke rechten de respondent wenst toe te wijzen aan al dan niet legale 

(werkende of werkloze) immigranten aanwezig in de ontvangende maatschappij.                                                                              

 Welke rechten zou u geven aan een persoon die deel uitmaakt van een 

ethnische minderheidsgroep die in België leeft, afhankelijk van de situatie, die 

ik meteen ga voorlezen, waarin deze zich bevindt?

50 %

11 %

25 %

7 %

19 %

6 %

9 %

4 %

18 %

17 %

20 %

8 %

8 %

25 %

25 %

19 %

4 %

38 %

18 %

59 %

Persoon die hier werkt
en legaal verblijft

Persoon die hier werkt
en illegaal verblijft

Persoon die hier niet
werkt en legaal verblijft

Persoon die hier niet
werkt en illegaal verblijft

Dezelfde rechten als alle Belgen Dezelfde rechten als alle europeanen Een groot aantal rechten maar niet alle

Enkele beperkte rechten Geen enkele rehten

N=1392, jan. 2009

Uit deze grafiek blijkt dat 1 op 2 Belgen niet dezelfde rechten zou geven aan personen die deel 

uitmaken van een etnische minderheidsgroep ondanks het feit dat zij hier legaal verblijven en 

werken. Het feit dat een immigrant hier illegaal verblijft, speelt bij Belgen een grotere rol in het verzet 

tegen burgerrechten dan het feit dat deze persoon niet werkt: daar waar 25% van de Belgen dezelfde 

rechten als alle Belgen zou toekennen aan een persoon die hier niet werkt en legaal verblijft, zou slechts 

11% deze burgerrechten geven aan personen die hier werken maar illegaal verblijven.  

Het verzet tegen burgerrechten is significant minder groot bij 18 tot 34-jarigen (55% kent dezelfde rechten 

aan persoon die hier werkt en legaal verblijft vs. 50%), zelfstandigen (60%), Walen (55%) en personen 

met ouders van vreemde afkomst (63%). 
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12. Wantrouwen op de arbeidsmarkt en in de politiek 

De beroepsactiviteit uitgeoefend door een persoon behorend tot een etnische minderheidsgroep waar de 

Belgen het meest vertrouwen zouden in hebben is die van loodgieter: 69% van de Belgen zouden 

vertrouwen hebben in een loodgieter die deel uitmaakt van een etnische minderheidsgroep. 27% Belgen 

zouden er geen vertrouwen in hebben. Het beroep van apotheker volgt zeer dichtbij (69% vertrouwen en 

28% wantrouwen). Dan komen de leerkrachten (66% - 30%), schoonmaaksters (64% - 31%), artsen (64% 

- 32%) en politieagenten (63% - 32%). Het beroep van advocaat wordt door Belgen het minst vertrouwd 

indien het door een lid van een etnische minderheidsgroep wordt uitgeoefend: 58% van de bevolking 

vertrouwen erin, 35% niet. 
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N =1392, jan. 2009

In welke mate zou u vertrouwen stellen in een persoon die deel uitmaakt van een etnische minderheidsgroep 

voor 

Over het algemeen zijn de arbeiders, 55-plussers en lageropgeleiden de categorieën die het minst 

vertrouwen hebben in beroepsfuncties uitgeoefend door personen die deel uitmaken van een etnische 

minderheidsgroep. Omgekeerd hebben jongeren, Brusselaars en hogeropgeleiden het meest vertrouwen. 
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Een derde van de bevolking zou een Belg die behoort tot een etnische minderheidsgroep als 

premier kiezen. 59% van de bevolking zou niet voor deze persoon stemmen. De hoogste scores in deze 

groep vinden we bij de lageropgeleiden (67%), de Vlamingen, de 55-plussers (66% ieder) en de 

inactieven (63%).  

38% 21%

20%

20%

22%

24%

24%

11%

11%

12%

8%

7%

8%

37%

37%

als premier

als minister

als burgemeester

Geen mening/ weet niet Zeker niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk Zeker

N =1392, jan. 2009

Zou u stemmen voor een Belg die deel uitmaakt van een etnische minderheidsgroep...?

57% van de bevolking zou niet stemmen voor een Belg uit een etnische minderheidsgroep voor 

een ministerpost. 35% dan weer wel. De Belgen die het gemakkelijkst iemand uit een etnische 

minderheidsgroep tot minister zouden stemmen, zijn de Brusselaars (50%), de jongeren (45%), de Walen 

en de hogeropgeleiden (43% ieder). 

Ten slotte zou 37% van de Belgen een Belg uit een etnische minderheidsgroep tot burgemeester

stemmen, maar 56% zou dat niet doen. Bij deze laatste vinden we een significant hoog aantal 

lageropgeleiden (63%), Vlamingen en mensen van boven de 55 jaar (62% ieder). 
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13. Etno-culturele diversiteit 

De verschillende mogelijke attitudes ten opzichte van etno-culturele diversiteit kan op een continuüm 

geplaatst worden met aan de ene kant een assimilerende attitude en aan de andere kant een 

multiculterele attitude. 

Een assimilerende attitude vertaalt zich in de idee dat de uiting van de cultuur van de minderheid op 

termijn verdwijnt ten voordele van de cultuur van de meerderheid. De openbare uiting van een etno-

culturele identiteit wordt beschouwd als niet wenselijk. Deze attitude verwerpt de idee van 

verscheidenheid ten voordele van de notie van universaliteit. Een multiculturele attitude ondersteunt de 

idee dat het doel is het laten samenleven van de culturen van de minderheden met de cultuur van de 

meerderheid. De openbare uiting van een etno-culturele identiteit wordt aanvaard en zelfs aangemoedigd. 

In de vragen die de houding tegenover etno-culturele diversiteit meten vinden we dan ook twee ideeën 

terug: de idee dat personen van verschillende herkomst bronnen van verrijking zijn (=multiculturele 

attitude) en de idee dat een persoon die behoort tot een minderheid afstand moet doen van een deel, of 

zelfs van zijn volledige specifiek karakter om zich te integreren (assimilerende attitude). Een negatieve 

opinie ten aanzien van etno-culturele diversiteit is niet noodzakelijk een teken van racisme. 

55% van de Belgen is van mening dat de aanwezigheid van verschillende culturen een verrijking is 

van onze samenleving. Iets meer dan 1 op 5 Belgen vindt het tegenovergestelde. Een multiculturele 

attitude kunnen we op significante wijze meer toeschrijven aan jongeren (63% vs. 55%), hogeropgeleiden 

(69%) en niet-Belgen (69%). Het omgekeerde geldt voor 55-plussers (51%), lageropgeleiden (46%), 

arbeiders (47%) en Vlamingen (52%). 

Nu volgen er een aantal uitspraken die men soms hoort over etnische 

minderheidsgroepen. Kunt u mij voor elk van hen zeggen of u helemaal eens, 

eens, noch eens, noch oneens, oneens, helemaal oneens bent? 
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7 %

3 %

2 %

9 %
De aanwezigheid van verschillende culturen is een

verrijking van onze samenleving

Het feit dat iedere persoon die legaal in België
verblijft makkelijk de nationaliteit kan verwerven is

een goede zaak

Geen mening / Weet niet Helemaal oneens Oneens 
Noch eens, noch oneens Eens Helemaal eens 

N =1392, jan. 2009
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Hoewel een kleine meerderheid van de Belgen een multiculturele attitude kan toegeschreven 

worden, moedigt 48% het verwerven van de Belgische nationaliteit voor legale immigranten niet 

aan. 1 op 3 vindt het feit dat iedere persoon die legaal in België verblijft makkelijk de nationaliteit kan 

verwerven dan weer wel een goede zaak. Het gaat hier voornamelijk om niet-Belgen (55% vs. 48%), 

Brusselaars (45%) en hogeropgeleiden (34%). 

Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met elk van deze 

uitspraken?
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Als een land spanningen wil verminderen, moet

het de immigratie stoppen

Het is beter voor een land als bijna iedereen
dezelfde gewoontes en tradities deelt

Het is beter voor een land als er verschillende
geloofsovertuigingen naast elkaar bestaan

Het is beter voor een land als bijna iedereen
tenminste één gemeenschappelijke taal kan

spreken

Ethnische minderheidsgroepen die hier zijn komen
wonen, zouden hun kinderen in hun eigen

afzonderlijke scholen moeten kunnen onderwijzen

Geen mening / Weet niet Helemaal oneens Oneens 
Noch eens, noch oneens Eens Helemaal eens 

N=1392, jan. 2009

54% van de Belgen is van mening dat als een land spanningen wil verminderen het de immigratie 

moet stoppen. Eén op vier Belgen gaat hier niet mee akkoord. Het stoppen van de immigratie om 

spanningen te verminderen in een land vindt significant meer gading bij 55-plussers (58%), 

lageropgeleiden (62%), inactieven (57%), Vlamingen (63%) en woonachtigen in landelijk gebied (61%). 

55% van de Belgen meent dat het beter is voor een land als bijna iedereen dezelfde gewoontes en 

tradities deelt. We stellen dan ook vast dat de meerderheid van de Belgen achter de idee staat dat een 

persoon die behoort tot een minderheid afstand moet doen van een deel, of zelfs van zijn volledige 

specifiek karakter om zich te integreren. Deze assimilerende attitude stellen we in sterkere mate vast bij 

55-plussers (60%), lageropgeleiden (62%), inactieven (59%), Vlamingen (62%), woonachtigen in landelijk 

gebied (60%) en katholieken (60%). 30% van de Belgen echter verwerpt de notie van universaliteit 

ten voordele van de idee van verscheidenheid. Deze multiculturele attitude is significant sterker 

aanwezig bij Brusselaars (45%), Walen (37%) en hogeropgeleiden (47%).  
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Daar waar 1 op 3 meent dat het beter is voor een land dat bijna iedereen dezelfde gewoontes en tradities 

deelt, vindt slechts 1 op 4 het beter als er geen verschillende geloofsovertuigingen naast elkaar 

bestaan. Men zou kunnen stellen dat Belgen toleranter zijn t.o.v. religieuze diversiteit: één op twee 

Belgen is immers van mening dat het beter is voor een land als er verschillende geloofsovertuigingen 

naast elkaar bestaan. Vlamingen (45%) zijn significant minder van deze mening. 

Belgen lijken het op één punt eens te zijn wat betreft etno-culturele diversiteit: 83% vindt het beter voor 

een land als bijna iedereen tenminste één gemeenschappelijke taal kan spreken. Woonachtigen in 

landelijk gebied (88%) maar ook lageropgeleiden (87%) zijn deze mening op significante wijze nog meer 

toegedaan. 

Belgen staan terughoudend ten opzichte van afzonderlijke scholen voor kinderen van etnische 

minderheidsgroepen: slechts 18% vindt dat personen die deel uitmaken van een etnische 

minderheidsgroep die hier zijn komen wonen - indien zij dat wensen - hun kinderen in hun eigen 

afzonderlijke scholen moeten kunnen onderwijzen. Zij die hier significant meer tegen gekant zijn, zijn 

hogeropgeleiden (74% vs. 68% voor nationaal niveau) en zij die er minder tegen zijn 18 tot 34-jarigen 

(64%), niet-Belgen (56%) en Brusselaars (56%). 

Kunt u me voor elke stelling zeggen of u het er helemaal eens, eens, noch eens, noch 

oneens, helemaal oneens bent?
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De meerderheid van de personen die deel uitmaken van een ethnische
minderheidsgroep w il geen vol-w aardig lid w orden van de Belgische samenleving.

Om helemaal aanvaard te w orden door de Belgische samenleving, moeten
personen die deel uitmaken van een ethnische minderheidsgroep afstand doen

van hun cultuur en zich volledig aanpassen aan de Belgische cultuur.

Om volledig aanvaard te w orden door de Belgische samenleving, moeten
personen die deel uitmaken van een ethnische minderheidsgroep afstand doen,

indien dat nodig zou zijn, van bepaalde culturele gew oonten.

Personen die deel uitmaken van een ethnische minderheidsgroep mogen hun
cultuur behouden, maar en-kel in het familieleven. Op openbare plaatsen (op

school, straat, w erk) moeten ze zich aanpassen aan de Belgische manier van
leven.

Het zou niet toegelaten mogen zijn om op straat een buitenlandse taal te spreken.

Geen mening / Weet niet Helemaal oneens Oneens 
Noch eens, noch oneens Eens Helemaal eens 

N =1392, jan. 2009
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Bijna de helft van de Belgen (48%) oordeelt dat het merendeel van de personen behorend tot een 

etnische minderheidsgroep geen volwaardig lid wil worden van de maatschappij. De groepen die 

hiermee significant meer akkoord gaan, zijn de 55-plussers, de lageropgeleiden (53% ieder), de 

Vlamingen (52%) en de inactieven (51%). Hiertegenover staat 24% van de bevolking die wel de wil van de 

etnische minderheden om volwaardig lid te worden opmerkt. Brusselaars (43%), jongeren (32%) en 

bewoners van de vijf grote stedelijke centra (29%) denken hier significant meer zo over. 

In het algemeen zijn bijna evenveel Belgen van mening dat de personen die tot een etnische 

minderheidsgroep behoren hun eigen cultuur moeten opgeven en zich volledig moeten aanpassen 

aan de de Belgische cultuur om helemaal te worden opgenomen in de ontvangende maatschappij 

(37%) dan zij die het tegendeel denken (40%). Brusselaars (52%), hogeropgeleiden (50%), jongeren 

(48%) en bedienden (46%) zijn deze mening significant meer toegedaan. De lageropgeleiden (44%) en 

mensen ouder dan 55 jaar (43%) houden er significant meer een assimilerende attitude op na.  

58% van de Belgische bevolking vindt dat iemand die tot een etnische minderheidsgroep behoort 

indien nodig bepaalde culturele gewoonten moet opgeven wil hij of zij totaal geaccepteerd worden 

door de ontvangende maatschappij. De plattelandsbewoners (64%) en Vlamingen (60%) zijn de 

bevolkingsgroepen waar dit oordeel het sterkst aanwezig is. Een tegengestelde mening wordt gedeeld 

door 39% van de Brusselaars, tegenover een nationaal gemiddelde van 22%. 

Slechts 9% Belgen vindt dat mensen die tot een etnische minderheidsgroep behoren hun cultuur kunnen 

behouden zowel in hun gezinsleven als in openbare ruimten. 79% van de bevolking daarentegen meent 

dat ze zich op openbare plaatsen zouden moeten aanpassen aan de Belgische manier van leven. 

82% stedelingen en evenveel katholieken zijn ook deze mening toegedaan. 18% Brusselaars vinden het 

tegengestelde. 

Drie Belgen op vier gaan niet akkoord dat men op straat zou moeten verbieden een andere taal te 

spreken. De meest tolerante groep mensen op dit vlak zijn de hogeropgeleiden (82%) terwijl de minst 

tolerante de mannen zijn (13% tegen een nationaal gemiddelde van 11%). 
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In het algemeen vindt 62% van de Belgen het storend dat collega’s die tot een etnische 

minderheidsgroep behoren onderling tijdens de werkuren hun moedertaal spreken. De Brusselaars 

(36% tegenover een nationaal gemiddelde van 21%), inwoners van grote stedelijke gebieden (27%), 

bedienden en hogeropgeleiden (25% ieder) storen zich daaraan niet. De Vlamingen (64%) en zowel 

stadsbewoners als plattelandsbewoners (66% ieder) zijn diegenen die zich er het meest zouden aan 

storen.

Kunt u me voor elke stelling zeggen of u het er helemaal eens, eens, noch eens, 

noch oneens, helemaal oneens bent?

3%

29%

20%

22%

25%

13%

16%

18%

23%

29%

29%

21%

22%

33%

21%

7%

7%

4%

3%

3%

9%

12%

12%

19%

Ik vind het storend dat collega's die deel uitmaakt van een
ethnische minderheidsgroep afkomst onderling hun

moedertaal tijdens de werkuren gebruiken

Ik vind dat collega's die deel uitmaakt van een ethnische
minderheidsgroep afkomst onderling hun moedertaal

tijdens de lunchpauze mogen spreken

 Ik vind het een goede zaak dat ondernemingen in België
infrastructuur voorzien om het gebed voor moslims mogelijk

te maken

Ik vind bedrijven extra inspanningen moeten leveren om
hogeropgeleiden die deel uitmaakt van een ethnische

minderheidsgroep tewerk te stellen

Geen mening / Weet niet Helemaal oneens Oneens 
Noch eens, noch oneens Eens Helemaal eens 

N=1392, jan. 2009

Een Belg op twee vindt dat hun collega’s uit een etnische minderheidsgroep tijdens de 

middagpauze hun eigen taal moeten kunnen spreken. De inactieven (53%) zijn merkelijk hoger in 

aantal om met deze mening akkoord te gaan, terwijl Vlamingen (35% tegenover een nationaal gemiddelde 

van 31%) en mannen (34%) diegenen zijn die er het minst mee akkoord gaan. 

28% van de Belgen vindt over het algemeen dat het een goede zaak is dat bedrijven in België 

infrastructuur voorzien die het moslims toelaat te bidden. 51% van de Belgen vinden het geen goede 

zaak. Het meest terughoudend hierover zijn de Walen, de bedienden en de plattelandsbewoners (resp. 

57%). Hiertegenover staan de Brusselaars (38%), de jongeren (33%) en de personen die in een stedelijk 

gebied wonen (31%) die het meest voor het inrichten van dergelijke infrastructuur zijn. 

Ten slotte moeten de bedrijven volgens 29% van de Belgische bevolking zich meer inspannen om 

hogeropgeleiden die deel uitmaken van een etnische minderheidsgroep aan te werven. De 

Brusselaars en de Vlamingen (respectievelijk 41% en 34%) zijn voor dit idee het meest gewonnen. De 

Walen (58%) stellen zich hierin het meest terughoudend op (45% gemiddeld in België). 
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Ten slotte vroegen wij aan de respondenten in welke mate zij culturele tradities van etnische minderheden 

wensen mee te beleven, tegemoet te treden. Wij vroegen of zij de uitnodiging van hun Sub-Saharisch 

Afrikaanse collega zouden aanvaarden wanneer deze hen zou uitnodigen voor een traditioneel feest. 

Gemiddeld noteren we op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0 staat voor ‘helemaal niet’ en 10 voor ‘zeer 

zeker’ een score van 6.1. Personen die significant meer op een dergelijke uitnodiging zouden ingaan zijn 

18 tot 34-jarigen (6.7), niet-Belgen (7.2), zelfstandigen (7.2), bedienden (6.6), Brusselaars (7.0), personen 

met ouders van vreemde afkomst (7.4) en hogeropgeleiden (6.9).  

Hierna volgen enkele situaties, kan u telkens aangeven in welke mate 

u deze situaties wenst te beleven?

6,1

5,9

5,7

5,1

Als uw  Afrikaanse collega u uitnodigt voor een traditioneel
feest dan aanvaardt u de uitnodiging

Als in uw  Poolse collega u uitnodigt voor een traditioneel
feest dan aanvaardt u de uitnodiging

Als uw  Turkse collega u uitnodigt voor het huw elijk van hun
dochter dan aanvaardt u de uitnodiging

Als uw  Magrehbijnse collega u uitnodigt om samen het einde
van de Ramadan te vieren (suikerfeest) dan aanvaardt u de

uitnodiging

N=1392, jan. 2009

Met een gemiddelde score van 5.9 kunnen we stellen dat Belgen niet popelen om in te gaan op de 

uitnodiging van een Poolse collega voor een traditioneel feest. Zij die meer openstaan voor het mee 

beleven van de Poolse cultuur zijn de 18 tot 34-jarigen (6.4), hogeropgeleiden (6.7), niet-Belgen (6.7), 

zelfstandigen (7.1), bedienden (6.3), Walen (6.5) en personen met ouders van vreemde afkomst (7.0).  

Als een Turkse collega de respondent zou uitnodigen voor het huwelijk van hun dochter dan wenst de 

Belg gemiddeld noch in te gaan op de uitnodiging, noch er niet op in te gaan (5.7). De bevolkingsgroepen 

die een dergelijke uitnodiging significant meer zouden aanvaarden zijn tevens 18 tot 34-jarigen (6.4), 

hogeropgeleiden (6.6), niet-Belgen (6.4), zelfstandigen (6.7), bedienden (6.2), Brusselaars (6.4) en 

personen met ouders van vreemde afkomst (6.9).  

Belgen lijken het minst bereid de culturele traditie van Maghrebijnen te beleven: de gemiddelde score 

houdt een perfect evenwicht tussen ingaan op de uitnodiging van een Maghrebijnse collega om samen het 

einde van de ramadan te vieren en deze uitnodiging afslaan (5.1). Personen die significant meer de 

Maghrebijnse traditie niet wensen te beleven zijn 55-plussers (4.7), inactieven (4.8), Vlamingen (4.8), 

personen zonder ouders van vreemde afkomst (4.9) en lageropgeleiden (4.4).
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14. Grenzen aan de multiculturele samenleving 

Volgens sommigen heeft de samenleving slechts een beperkte capaciteit minderheidsgroepen te 

accepteren. Deze vragen wijzen niet noodzakelijk op intolerantie: een individu kan minderheden ervaren 

als een bron van verrijking maar, tegelijkertijd, in overweging nemen dat een samenleving in de praktijk 

niet teveel diversiteit kan dragen. 

Zo is 61% van de Belgen van mening dat wat betreft het aantal culturen de samenleving bepaalde 

limieten heeft. 17% daarentegen gaat hier niet mee akkoord. 55-plussers (66%), mannen (64%), 

Vlamingen (66%), woonachtigen in landelijk gebied (68%), katholieken (67%) en personen met een 

diploma hoger secundair onderwijs zijn significant meer van mening dat er grenzen zijn aan de 

multiculturele samenleving. 

Twee op drie Belgen vindt dat België zijn grens heeft bereikt; als het aantal personen van etnische 

minderheden verder toeneemt, zullen we problemen krijgen. Ook hier noteren we dat 55-plussers 

(72%), lageropgeleiden (71%), Vlamingen (69%), woonachtigen in landelijk gebied (71%) en katholieken 

(70%) er significant meer van overtuigd zijn dat we problemen zouden krijgen mocht het aantal 

immigranten verder toenemen. 

15. Wie is verantwoordelijk voor de integratie van etnische minderheden? 

38% van de Belgen denkt dat België eenzelfde aandeel personen van een etnische minderheid toelaten 

als het merendeel van de Europese Unie. Haast een even groot aandeel (36%) echter denkt dat België 

een groter aandeel toelaat. Eén op vijf kan zich hier niet over uitspreken en 6% denkt dat het om een 

minder groot aandeel gaat. Plattelandsbewoners (43%) menen significant meer dat België een groter 

aandeel immigranten toelaat in ons land. 

Nu volgen er weer een aantal uitspraken die men soms hoort over etnische 

minderheden.  Kunt u mij voor elk van hen zeggen of u helemaal eens, eens, 

noch eens, noch oneens, oneens, helemaal oneens bent?

6 %

5 %

16 %

16 %

35 %

31 %

26 %

35 %

4 %

3 %

12 %

9 %

Wat betreft het aantal andere culturen die ze kan
toelaten, heeft de samenleving bepaalde limieten.

België heeft zijn grens bereikt ; als het aantal
personen van etnische minderheden verder

toeneemt, zullen we problemen krijgen.

Geen mening / Weet niet Helemaal oneens Oneens 
Noch eens, noch oneens Eens Helemaal eens 

N=1392, jan. 2009
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Laat België in verhouding een groter, een minder groot, 

of eenzelfde aandeel personen van etnische 

minderheidsgroepen toe als het merendeel van de 

Europese landen volgens u?

36 %

38 %

6 %

19 %

Een groter aandeel Eenzelfde aandeel
Een minder groot aandeel Weet niet

N=1392, jan. 2009

De meningen lopen uiteen over wie in eerste instantie moet bijdragen tot de integratie van etnische 

minderheden: 39% van de Belgen (waarvan 43% van de lageropgeleiden en 55-plussers) vinden dat dit 

de verantwoordelijkheid is van de overheid, 35% vindt het een opdracht voor ieder van ons (een opinie 

gedeeld door 44% van de hogeropgeleiden en 41% van de jongeren), en 26% van de Belgen meldden dat 

deze verantwoordelijkheid op de schouders van de etnische minderheden zelf rust. 

Wie is volgens u in eerste instantie verantwoordelijk voor de 

integratie van etnische minderheidsgroepen?

26%

35%

39%

De overheid Ieder van ons Etnische minderheden zelf

N=1392 ; jan. 2009
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Volgens 42% van de Belgen doet de overheid precies genoeg voor de integratie van etnische 

minderheidsgroepen in de Belgische samenleving. 24% van hen denkt dat de overheid onvoldoende doet, 

en 35% vindt dat de overheid zelfs te veel doet. Zij die significant meer denken dat de overheid teveel 

doet voor de minderheden zijn de mensen van het platteland en lageropgeleiden (resp. 42%) en ten slotte 

38% van de inactieven en 55-plussers. 

Doet de overheid volgens u te veel, te weinig of precies genoeg 

voor de integratie van verschillende groepen van vreemde 

afkomst in de Belgische samenleving?

35%

24%

42%

Te veel Te weinig Precies genoeg

N=1392 ; jan. 2009
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16. Maatregelen om ongelijkheden te elimineren 

In de enquête werden ook een aantal vragen gesteld over de te nemen maatregelen om de gelijkheid van 

kansen te verbeteren. Ondanks dat deze vragen geen racisme aan het licht brengen, laten ze wel toe te 

zien of het, voor de respondent nodig is in te grijpen, in welke mate hij bereid is dit te doen, en welke 

acties voor hem al dan niet relevant lijken.  

4%

11%

13%

31%

32%

23%

20%

22%

34%

36%

28%

23%

22%

17%

17%

21%

32%

33%

12%

9%

17%

12%

6%

3%

2%

7%

3%

3%

3%

3%

Regelmatig extra bijscholing aanbieden aan kinderen van personen
die deel uitmaken van een etnische minderheidsgroep in vergelij-king

met Belgische kinderen.

Specifieke maatregelen die personen die deel uitmaken van een
etnische minderheidsgroep aan een job helpen. 

Belastingvoordeel geven aan werkgevers die personen die deel
uitmaken van een etnische minderheidsgroep aanwerven 

Werkgevers die bij aanwerving prioriteit geven aan personen die deel
uitmaken van een etnische minderheidsgroep 

Het opleggen van quota ten aanzien van personen die deel uitmaken
van een etnische minderheidsgroep bij de tewerkstelling

Geen mening / Weet niet Helemaal oneens Oneens Noch eens, noch oneens Eens Helemaal eens 

N =1392, jan. 2009

Kunt u me zeggen in welke mate u het al dan niet eens bent met volgende maatregelen of acties om 

werkloosheid te verminderen bij etnische minderheidsgroepen? 

44% van de Belgische bevolking stemt er mee in om aan kinderen van personen die behoren tot 

een etnische minderheidsgroep extra bijscholing te geven in vergelijking met Belgische kinderen.

Vlamingen (53%), lageropgeleiden en plattelandbewoners (49% ieder) zijn het meest receptief voor dit 

idee. Doch gaat 31% van de bevolking niet akkoord met een dergelijke maatregel. Zij die significant meer 

tegenstander van deze maatregel zijn, zijn Walen (48%), atheïsten (38%) en lageropgeleiden (34%). 

Bijna evenveel Belgen zijn voor (40%) als tegen (35%) specifieke maatregelen die personen uit een 

etnische minderheidsgroep aan een job helpen. Mensen die significant meer tot het pro kamp behoren 

zijn de inwoners van de vijf grote stedelijke gebieden (47%), bedienden (46%), jongeren, atheïsten en 

hogeropgeleiden (reps. 45%). Zijn hiertegen: Walen (42%) en plattelandbewoners (40%). 

Slechts 15% van de Belgische bevolking vindt dat men fiscale voordelen moet toekennen aan 

werkgevers die een persoon aannemen uit een etnische minderheidsgroep. De belangrijkste 

significatieve verschillen zien we in Brussel (32%) en in de vijf grote stedelijke centra (20%). 

Tegenstanders van deze maatregel maken 65% van de Belgische bevolking uit (mensen van middelbare 

leeftijd 70%, stedelingen 69% en lageropgeleiden en Vlamingen 68%). 
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Bij aanwerving voorrang geven aan een persoon uit een etnische minderheidsgroep door 

werkgevers vindt maar steun bij 11% van de ondervraagden. 69% van de Belgen gaat hier niet mee 

akkoord. Zij die er het meest tegen gekant zijn, zijn de rurale en stedelijke bevolking (73%), Vlamingen en 

lageropgeleiden (72% ieder) en katholieken (71%). 

Ten slotte is de helft van de Belgische bevolking tegen – en een kwart voor – het opleggen van 

aanwervingsquota ten gunste van personen behorend tot een etnische minderheidsgroep. Het meest 

weigerachtig zijn Walen (59%) en syndicalisten (56%). 

Slechts 8% van de Belgische bevolking is voorstander van de voorrangsregeling toegekend aan 

personen behorend tot een etnische minderheidsgroep wanneer het er op aankomt iemand aan te werven 

met het oog op het verminderen van het discriminatie-effect bij aanwerving. Een zeer ruime meerderheid, 

namelijk 64% is hiertegen. De grootste tegenhangers zijn 69% van de Vlamingen en vakbondsleden, 68% 

van de plattelandbewoners en 67% van de stedelingen. 

Geen mening/ weet 
niet
4%

Sterk tegen 
35%

Eerder tegen 
29%

Noch voor,noch 
tegen 
24%

Eerder voor 
7%

Sterk voor 
1%

N=1392 ; jan. 2009

Sommige mensen zeggen het volgende: Om de effecten van discriminatie bij 

tewerkstelling te verminderen, moeten personen die deel uitmaken van een 

etnische minderheidsgroep in bepaalde gevallen voorrang krijgen bij de 

aanwerving voor een betrekking. Bent u voor of tegen een dergelijke 

voorrangsregeling? 
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ALGEMENE CONCLUSIES 



TOLERANTIEBAROMETER 
Finaal rapport  

Oktober 2008-Maart 2009  
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding 

98

Dit onderzoek had tot doelstelling enerzijds de aan-of afwezigheid van racistische, xenofobe attitudes en 

gedragingen, negatieve attitudes tegenover etnische minderheden te meten en anderzijds de attitudes 

tegenover de etno-culturele diversiteit bloot te leggen. Hiermee trachtten wij een antwoord te geven op de 

centrale onderzoeksvraag:  

“Hoe tolerant zijn Belgen ten opzichte van etnische minderheidsgroepen?” 

Wij stelden ons de vraag of een intolerante, racistische, etnocentrische, antimulticulturele attitude een 

exponent is van achterliggende, voornamelijk demografische variabelen. Naast de demografische 

variabelen (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, beroep, woonplaats, habitat) onderzochten we ook de 

politieke strekking waartoe de respondent behoort, de mate waarin hij/zij contact heeft met etnische 

minderheidsgroepen en of hij/zij in het verleden al dan niet een negatieve ervaring heeft beleefd met 

iemand van een etnische minderheidsgroep. 

De statistische analyse die leidde tot een typologie van attitudes heeft aangetoond dat ongeveer 1 op 3 

Belgen als intolerant kan beschouwd worden waarvan 10% een zero-tolerance attitude heeft t.o.v. 

etnische minderheden (intolerante integristen). De respondenten in deze groep kenmerken zich door een 

lager opleidingsniveau, wonen in sterkere mate in Wallonië, meer bepaald in niet verstedelijkt gebied. Hun 

intolerante houding komt niet voort ‘uit ervaring’ maar is ‘essentieel’: zij wonen in wijken waar weinig of 

zelfs bijna geen vreemdelingen wonen en geven toe dat ze weinig contact hebben met niet-Belgen. Een 

eerste bewijs voor de hypothese die werd geformuleerd ‘onbekend maakt onbemind’. Binnen de groep 

van intolerante Belgen tekent zich een groep paternalisten af (21%). Zij hebben een verzoeningsgezindere 

houding naar etnische minderheden toe: als ze bereid zijn om de taal te spreken, werkwillig zijn, met 

andere woorden, bereid zijn zich te integreren en hun culturele gewoonten laten varen. Deze groep telt 

merkelijk meer 55-plusser, lageropgeleiden en Vlamingen. 

Tegenover circa 1 op 3 intolerante Belgen staan 42% tolerante Belgen waarvan 15% kan 

beschouwd worden als tolerante militanten. Zij zijn bereid om iemand die tot een etnische minderheid 

behoort als hun ‘gelijke’ te behandelen, ze hebben er contact mee, meer nog: ze zoeken het contact 

omdat ze het een culturele verrijking vinden. Het gaat voornamelijk om jongeren, zij die in grote steden 

wonen (waaronder Brussel) en hogeropgeleiden. De tolerante conformisten (27%) staan weliswaar open 

voor etnische minderheden hoewel zij meer voorzichtigheid aan de dag leggen. De diversiteit van de 

maatschappij is voor hen een waarde maar zonder te overdrijven. Het gaat hier eerder om mensen die 

wonen in verstedelijkt gebied en een middelmatig opleidingsniveau hebben. 

Het is opmerkelijk dat één van de belangrijkste groepen de twijfelaars zijn (27%). Meer dan één 

op vier Belgen hebben geen precieze mening over de aanwezigheid van etnische minderheidsgroepen in 

de Belgische samenleving en geven blijk van een gemoduleerde tolerantie.  



TOLERANTIEBAROMETER 
Finaal rapport  

Oktober 2008-Maart 2009  
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding 

99

Komt de meerderheid van de Belgen niet verder dan formele contacten? 

Zowel het kwalitatief als het kwantitatief onderzoek tonen aan dat Belgen in het algemeen weinig contact 

hebben met minderheidsgroepen. Zij houden er vooral onpersoonlijke contacten op na. Hoewel de 

verschillen eerder beperkt zijn, hebben Belgen het meest contact met Maghrebijnen & Turken gevolgd 

door Sub-Saharisch Afrikanen en Oost-Europeanen. 

Wanneer Belgen in contact treden met etnische minderheden worden er meer positieve dan 

negatieve ervaringen beleefd. 46% van de Belgen heeft reeds één of meerdere positieve ervaringen 

beleefd, 37% houdt van de contacten dan weer één of meerdere negatieve ervaringen over. Van diegenen 

die reeds een negatieve ervaring hebben beleefd, geeft 6 op 10 aan dat het om een ervaring met één of 

meerdere Maghrebijnen ging. In Brussel loopt dit op tot 8 op 10. Daar tegenover staat echter dat haast 1 

op 2 Belgen die reeds een positieve ervaring hebben gehad deze ook beleefde met één of meerdere 

Maghrebijnen.  

Zijn Belgen toleranter afhankelijk van de etnische minderheidsgroep in kwestie ? 

Het kwalitatief onderzoek resulteerde in de hypothese dat de tolerantie/gevoelens zeer sterk verschillend 

zijn afhankelijk van de etnische minderheidsgroep. In het kwantitatief onderzoek wordt deze hypothese in 

mindere of sterkere mate meermaals gesteund.  

De gevoelens van sympathie namen inderdaad af van autochtonen � West-Europeanen en Amerikanen 

� Aziaten � Sub-Saharisch Afrikanen / Turken / Oost-Europeanen � Maghrebijnen. De meest 

negatieve gevoelens werden dus vastgesteld t.o.v. de vier onderzochte etnische minderheidsgroepen in 

België en Maghrebijnen in het bijzonder. Walen appreciëren zowel Turken (41 vs. 45) als Maghrebijnen 

significant minder dan Vlamingen (40 vs. 42). Brusselaars hebben echter niet zo’n sterk negatieve 

gevoelens: zij voelen het meest sympathie voor Sub-Saharisch Afrikanen (61°) en Oost-Europeanen (59°) 

gevolgd door Turken (58°) en Maghrebijnen (55°). 

In het algemeen stelden we significant negatievere gevoelens vast t.o.v. de vier etnische 

minderheidsgroepen bij 55-plussers, lageropgeleiden, zij die nooit contact hebben met hen en zij die reeds 

een negatieve ervaring hebben gehad.  

Belgen vinden in sterkere mate dat Maghrebijnen en Turken een bedreiging vormen voor onze cultuur en 

gebruiken (resp. 35% en 30%) in vergelijking met Oost-Europeanen en Afrikanen (23%). Van de 

onderzochte minderheidsgroepen is het vertrouwen het grootst in Sub-Saharisch Afrikanen (34%), 

gevolgd door Turken (33%), Maghrebijnen (31%) en Oost-Europeanen (29%). 

Te midden van de onderzochte minderheden werden Maghrebijnen beschouwd als de grootste 

profiteurs van de Belgische sociale zekerheid (48% vs. 43% voor andere groepen). 

56% van de Belgen vindt dat België niet beter is geworden doordat Maghrebijnen en Oost-

Europeanen hier zijn komen wonen; we noteren een licht lager percentage voor Turken en Afrikanen 

(resp. 53% en 54%). Maghrebijnen worden in sterkere mate verantwoordelijk gesteld voor de toename 
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van de criminaliteitsproblemen (56%), gevolgd door Oost-Europeanen (52%), Turken (48%) en Sub-

Saharisch Afrikanen (38%).  

Over het algemeen vindt 40% van de Belgen het slecht voor de Belgische arbeidsmarkt dat 

Maghrebijnen, Turken en Oost-Europeanen hier komen wonen. Deze negatieve attitude is minder sterk 

ten aanzien van Sub-Saharisch Afrikanen: ‘slechts’ één op drie vindt hun aanwezigheid slecht voor de 

Belgische arbeidsmarkt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de eigenschappen die Belgen toeschrijven aan Turken, 

Maghrebijnen, Sub-Saharisch Afrikanen en Oost-Europeanen onderling weinig verschillen hoewel 

Maghrebijnen op consequente wijze als een tikkeltje onbeschaafder, onverdraagzamer, minderwaardiger, 

luier, oneerlijker en onbetrouwbaarder worden beschouwd in vergelijking met de anderen.  

De etnocentrische houding van de Belg 

Een etnocentrische houding vertaalt zich in een negatieve houding ten opzichte van de etnische 

minderheden. 56% van de Belgen vindt dat België niet beter is geworden doordat Maghrebijnen en Oost-

Europeanen hier zijn komen wonen. Meer dan 4 op 10 Belgen vinden dat Maghrebijnen, Afrikanen, Oost-

Europeanen en Turken in België komen profiteren van de sociale zekerheid. De meerderheid van de 

Belgen vindt dat de onderzochte etnische minderheden niet bijdragen tot de welvaart van ons land (43%). 

Over het algemeen vindt 40% van de Belgen het slecht voor de Belgische arbeidsmarkt dat Maghrebijnen, 

Turken en Oost-Europeanen hier komen wonen. De houding van de Belg is dan ook eerder negatief dan 

positief te noemen. Hoewel soms ook minder eenduidigheid is te vinden voor het negativisme. Algemeen 

zijn er evenveel Belgen die vinden dat Maghrebijnen, Turken, Oost-Europeanen en Sub-Saharisch 

Afrikanen te vertrouwen zijn als dat er zijn die vinden dat ze niet te vertrouwen zijn (circa 1 op 3).

6 op 10 Belgen meent dat er geen verschil mag gemaakt worden als er iemand in het bedrijf moet 

ontslagen worden omdat het slecht gaat met het bedrijf; de Belgische werknemer en de allochtone 

werknemer moeten gelijk worden behandeld. Bij één op vier Belgen echter tekenen zich sporen van 

etnocentrisme af: zij vinden dat de allochtone werknemer moet ontslagen worden. Het etnocentrisme 

steekt nog meer de kop op wanneer het gaat over sociale huisvesting. 45% van de Belgen vindt dat een 

Belgische familie in de eerste woning mag intrekken die vrijkomt bij een gebrek aan sociale woningen 

boven een familie die deel uitmaakt van een etnische minderheidsgroep.  

Samenvattend kunnen we stellen dat in de Belgische samenleving tekenen van etnocentrisme zijn 

terug te vinden.  

Houden Belgen er een racistische attitude op na? 

6 op 10 Belgen vindt dat alle rassen evenwaardig zijn. Maar liefst 1 op 3 Belgen is echter van mening dat 

sommige rassen begaafder zijn. We stelden vaker op significante wijze een racistische attitude vast bij 

mannen, arbeiders, Vlamingen, mensen die nooit contact hebben met etnische minderheden en reeds een 

negatieve ervaring hebben beleefd. Eén op vijf Belgen neemt een extreem standpunt in: zij menen dat alle 



TOLERANTIEBAROMETER 
Finaal rapport  

Oktober 2008-Maart 2009  
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding 

101

personen die deel uitmaken van een etnische minderheidsgroep en hun kinderen, zelfs diegene die in 

België geboren zijn, zouden moeten teruggestuurd worden naar hun land.  

Maar liefst 6 op 10 Belgen vergoelijkt racistische attitudes; zij vinden dat bepaald gedrag soms 

racistische reacties kan rechtvaardigen. Dit geldt significant in sterkere mate voor 35 tot 54 jarigen, 

lageropgeleiden, arbeiders en Walen. Weinig contact hebben met etnische minderheden en het beleven 

van een negatieve ervaring dragen ertoe bij dat mensen racistische attitudes vergoelijken.  

Hoe multicultureel zijn Belgen? 

Enerzijds stelden we vast dat 55% van de Belgen van mening is dat de aanwezigheid van verschillende 

culturen een verrijking is van onze samenleving. Jongeren, hogeropgeleiden en niet-Belgen hebben vaker 

een multiculturele attitude is. Anderzijds stelden we vast dat ook een meerderheid (55%) achter de idee 

staat dat een persoon die behoort tot een minderheid afstand moet doen van een deel, of zelfs van zijn 

volledige specifiek karakter om zich te integreren. Deze assimilerende attitude stellen we in sterkere mate 

vast bij 55-plussers, lageropgeleiden, inactieven, Vlamingen, woonachtigen in landelijk gebied en 

katholieken. 

Slechts 9% van de Belgen vindt dat etnische minderheden hun cultuur mogen behouden, zowel in 

het familieleven als op openbare plaatsen. 8 op 10 Belgen vindt echter dat zij hun cultuur mogen 

behouden maar enkel in het familieleven. Op school, op straat en op het werk moeten zij zich aanpassen 

aan de Belgische manier van leven. Hoewel 3 op 4 Belgen vindt dat het toegelaten mag zijn om op straat 

een buitenlandse taal te spreken, stoort 1 op 3 zich eraan wanneer allochtone collega’s onderling hun 

moedertaal spreken tijdens de werkuren. 

Daar waar 55% van de Belgen een multiculturele attitude heeft, meent 61% dat de samenleving in 

de praktijk niet teveel diversiteit kan dragen. Een multiculturele samenleving? Ja, maar de samenleving 

heeft bepaalde limieten wat betreft het aantal culturen. Twee op drie Belgen vindt dat België zijn grens 

heeft bereikt; zij denken dat als het aantal personen van etnische minderheden verder toeneemt, we 

problemen zullen krijgen. 

Wat verwachten Belgen van etnische minderheden? 

Belgen verwachten van etnische minderheden die in België komen wonen vooral werkwilligheid en 

aanpassingsvermogen: zij moeten de manier van leven in België aanvaarden en volgen en minstens één 

van de drie landstalen kunnen spreken. Belgen verwachten ook dat allochtonen beroepsvaardigheden 

hebben die België nodig heeft. Goed zijn opgeleid wordt ook als een niet onbelangrijke voorwaarde 

beschouwd, doch in mindere mate.  

Dat de werkwilligheid een belangrijke voorwaarde is om hier te wonen blijkt ook uit het feit dat 

meer dan vier Belgen op 10 vindt dat allochtonen die langdurig werkloos zijn, zouden gedwongen moeten 

worden om terug te keren. Het is in zekere zin tegenstrijdig om vast te stellen dat werkwilligheid zo 

belangrijk is. We stellen immers vast dat 40% van de Belgen het slecht vindt voor de Belgische 

arbeidsmarkt dat Maghrebijnen, Turken en Oost-Europeanen hier komen wonen. 30% van de Belgen zijn 
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ook van mening dat België noch Maghrebijnen, Turken, Oost-Europeanen of Afrikanen zou moeten 

toelaten om hier te komen werken. 

Van de etnische minderheden wordt ook verwacht dat zij zich naar behoren gedragen: voor 7 op 

10 Belgen is een ernstige misdaad begaan immers een reden om gedwongen te vertrekken; voor meer 

dan 1 op 2 Belgen is om het even welke misdaad begaan een voldoende reden om gedwongen te 

vertrekken. 

De beleidsverwachtingen van de Belgen omtrent de integratieproblematiek 

In het kwalitatief onderzoek werd voor de integratie van etnische minderheden een grote 

verantwoordelijkheid bij het beleid gelegd. De deelnemers van de groepsgesprekken zagen het niet als 

hun taak maar aan de politiek om het probleem op te lossen. Uit de face-to-face bevraging leren we 

inderdaad dat vier op tien Belgen in eerste instantie de overheid verantwoordelijk acht voor de integratie 

van etnische minderheden. 35% erkent op zijn minst een gedeelde verantwoordelijkheid; het is aan ieder 

van ons om een steentje bij te dragen aan de integratie. Eén op vier Belgen legt de verantwoordelijkheid 

volledig bij de etnische minderheden zelf. De meerderheid van de Belgen vindt dat de overheid precies 

genoeg doet voor de integratie van mensen van vreemde afkomst. 35% vindt zelfs dat de overheid teveel 

voor hen doet.  

Belgen zijn verdeeld wanneer het aankomt op het invoeren van maatregelen om gelijkheid van kansen te 

bevorderen. Zo is meer dan 4 op 10 voor het regelmatig aanbieden van extra bijscholing aan kinderen van 

allochtone afkomst in vergelijking met Belgische kinderen. Maar evenveel Belgen zijn voor als tegen (circa 

40%) specifieke maatregelen die etnische minderheden aan een job helpen. De helft van de Belgen is 

tegenstander van het opleggen van quota bij de tewerkstelling van etnische minderheden.  

Samenvattend kunnen we stellen dat er een grote verdeeldheid heerst onder de Belgen wanneer het 

aankomt op het ‘tolereren’ van etnische minderheidsgroepen. Het merendeel van de Belgen mag dan wel 

de waarden delen die blijk geven van een tolerante houding, toch is het nog vaak zo dat ook in de praktijk 

‘tolerant zijn’ moeilijker ligt. Het beleefd hebben van een negatieve ervaring met een etnische 

minderheidsgroep alsook het hebben van weinig tot geen contact met etnische minderheidsgroepen 

spelen daarbij een belangrijke rol. Over het algemeen hebben Belgen een tolerantere houding ten 

opzichte van Turken, Oost-Europeanen en Sub-Saharisch Afrikanen; de minderheidsgroep die 

geconfronteerd wordt met de grootste intolerantie van de Belgen, zijn de Maghrebijnen. Het bevorderen 

van contact met deze bevolkingsgroepen in onze Belgische samenleving zou een mooi project kunnen 

zijn. Vergeten we immers niet: “onbekend maakt onbemind”.  
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Besluit van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

De resultaten van deze enquête zijn verontrustend. 

31% van de ondervraagde personen verklaren onverdraagzaam te zijn tegenover etnische minderheden ; 

33% denkt dat bepaalde rassen begaafder zijn dan anderen; 60% van de ondervraagden vindt dat, in 

bepaalde omstandigheden, racistische reacties verantwoord zijn; ongeveer 40% is ervan overtuigd dat 

minderheidsgroepen naar België komen om te kunnen genieten van de sociale zekerheid, en 50% vindt 

dat de criminaliteitsproblemen in België erger zijn geworden sinds hun aanwezigheid, enz.  

Er zijn natuurlijk ook positieve reacties. 55% van de ondervraagden meldt dat de aanwezigheid van 

verschillende culturen een verrijking betekent voor onze samenleving. Ongeveer de helft zegt positieve 

ervaringen te hebben gehad met etnische minderheden, en denkt dat het gunstig is voor een land dat 

mensen met een verschillende geloofsovertuiging met elkaar samenleven. 

Niettemin toont deze enquête duidelijk aan dat er nog steeds sterke etnocentrische, xenofobe en zelfs 

racistische negatieve gevoelens, attitudes en vooroordelen blijven bestaan in de Belgische samenleving. 

Toch zijn de meningen verdeeld: tussen de twee uitersten van radicale intolerantie tot militante tolerantie 

ten aanzien van etnische minderheidsgroepen, ligt een brede waaier van ambivalente, eerder 

terughoudende opvattingen en houdingen die worden gedragen door het grootste deel van de Belgische 

bevolking. Daarenboven stelt een grote meerderheid ook voorwaarden aan hun tolerantie. Dit wordt sterk 

aangetoond in de typologie die IPSOS heeft voorgesteld.  

De meest opvallende vaststelling uit de enquête is dat mensen die regelmatig, zelfs dagelijks, in contact 

komen met minderheden zich toleranter opstellen. Samenleven met de andere laat toe hem beter te leren 

kennen en hem te aanvaarden. Dat lijkt evident, maar staat toch in schril contrast met het beeld dat 

culturele diversiteit net de oorzaak is van meer spanningen en moeilijkheden. De enquête toont duidelijk 

aan dat mensen die in een multiculturele samenleving wonen, zoals bijvoorbeeld in Brussel, een 

positievere perceptie hebben van etnische minderheidsgroepen.  

Daarnaast onthouden we dat de Belgen inzien en erkennen dat onze maatschappij multicultureel is, maar 

dat wil nog niet zeggen dat ze deze realiteit zomaar willen aanvaarden. 61% van de respondenten denkt 

dat de maatschappij niet om kan met (een teveel aan) diversiteit en stelt een aantal voorwaarden voorop. 

Bepaalde van deze voorwaarden kan men betwisten (bijvoorbeeld, dat de minderheden hun culturele 

gebruiken uitsluitend in de privésfeer mogen beleven), andere zijn legitiem (naleven van de wetten, willen 

werken, minstens één van de nationale talen kennen, enz.).  
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Een groot deel van de ondervraagden stelt dat zowel het integratieproces als de organisatie het feitelijke 

samenleven in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de overheid en de minderheden is. Het 

Centrum is steeds een pleitbezorger geweest voor een visie op integratie en tolerantie als een ‘two ways 

process’. Het Centrum besluit dat iedereen een verantwoordelijkheid draagt voor het samenleven met 

elkaar in een etno-culturele diversiteit: de overheid inderdaad, de minderheidsgroepen, maar ook de 

bevolking van het gastland, kortom elk van ons. 

Deze enquête bevestigt dat het aanvaarden van de diversiteit vooral afhangt van hoe vaak er contacten 

zijn tussen de culturele groepen en de omstandigheden waarin deze plaatsvinden. Men moet dus zowel 

op de werkvloer, als in de openbare diensten, op school, in de woonwijken, enz. alle initiatieven 

aanmoedigen die culturele harmonisatie in de hand werken. Met deze doelstelling voor ogen zal het 

Centrum binnenkort een uitgebreide studie publiceren over «Hoe komen tot culturele harmonisatie en 

aanvaardbare compromissen?” naar het voorbeeld van een gelijkaardige studie gepubliceerd in Québec. 

Het Centrum voor gelijkheid van kansen bereidt nog andere projecten voor over gelijkaardige thema’s : 

een brochure met informatie en aanbevelingen over religieuze kentekens, een studie over de sociale en 

culturele mix in de sociale huisvesting, een studiedag over racismebestrijding op Internet, een andere over 

de diversiteit in huwelijk en gezin, enz.  

Ten slotte zal het Centrum, met het oog op een brede ‘Diversiteitsbarometer’, in een nabije toekomst, een 

enquête houden over de perceptie van etnische minderheden over hun eigen situatie en over die van de 

Belgische bevolking en, waarom niet, hoe de ene groep staat tegenover de andere. 

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel! 
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BIJLAGEN 

I. Gespreksgids groepsgesprekken 

II. Vragenlijst voor face-to-face bevraging van de 
Belgische bevolking
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I. GESPREKSGIDS GROEPSGESPREKKEN 
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��INLEIDING (‘5)

� Ontvangst en voorstelling Ipsos 

� Spontaneïteit, geen goede noch slechte antwoorden 

� Aanwezigheid van audio 

� Vertrouwelijkheid en anonimiteit 

� Objectieven en verloop van het groepsgesprek 
� Iedereen aan bod, luisteren naar de anderen 

� Geen oordeel over antwoorden van anderen 

� GSM uit  

� Vraag aan respondent om zich voor te stellen:  

o Naam, leeftijd, beroep, gezinssituatie, hobbies...  

o Geef een eigenschap die u volledig typeert 

Opmerking: Politieke discussies dienen vermeden te worden als ook discussies over vrije meningsuiting. 

Respondenten stopzetten indien ze teveel uitwijken over andere thema’s.   

2.  MINDERHEIDSGROEPEN (‘40)

• Geef een definitie van een minderheidsgroep, leg uit aan iemand die niet weet wat dit is?  

• Wat zijn andere woorden om deze groep te beschrijven?  

• Wat denkt u van de volgende woorden: betekenis en gevoel dat ze oproepen 

o Mensen van vreemde afkomst 

o Migranten... 

• Noem alle verschillende minderheidsgroepen in België op? En geef aan waarom deze 

minderheidsgroepen zijn?  

o Overloop de verschillende groepen: Turken, Italianen, Indiërs, Roemeniers, Iraniers...  

o Onderlinge verschillen 

o Verschil tussen de verschillende groepen in verhouding tot België 

o Hoe verschillen ze van de Belgen, wat doen ze anders?  

... 

• Wat zijn de beste versus slechtste uitspraken die u over deze minderheidsgroepen hoort?  

Overloop voor verschillende groepen.  

• Wat zijn de rechten en plichten van deze minderheidsgroepen? Hoe moeten ze zich gedragen, 
wat moeten ze doen? 

• Hoe verloopt dit?   

• Hebben ze meer of minder kansen op het niveau van werkgelegenheid (aanwerving, promotie, 

ontslag...) ? Waarom zegt u dat?  

• Wat weet u over deze groepen?  

• Hoe geïnteresseerd bent u in deze mensen?  

• Ken u mensen van een minderheidsgroep? Zo ja hoe ervaart u deze relatie?  

• Hebt u op het werk te maken met deze mensen? Hoe ervaart u dit?  

• Hoe stelt u zich voor in het buitenland? Belg, Vlaming, Europeaan? 

• Wat betekent de Belgische, Vlaamse identiteit precies?  
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• Hoe zou u zichzelf beschrijven in relatie tot deze mensen?  

• In welke mate bent u anders dan deze groepen?  

• Vind u de verschillen groot of klein?  

• Wie en wanneer mag zich volgens u Belg noemen?  

• Hoe voelt u zich tov deze minderheidsgroepen?  
o Gemakkelijk,neutraal of ongemakkelijk 

o Waarom voelt u zich zo?  

• Komt u in contact met mensen uit deze minderheidsgroepen:  

o Op welke manier: als vriend, op het werk, op straat, als kuisvrouw  

o Hoe ervaart u dit contact? 

• Hoe zou u zich in volgende situatie voelen en waarom? Wat zou u doen?  

o Een persoon van vreemde afkomst komt naast u wonen.  

o Een persoon van vreemde afkomst wordt uw baas 

o Een persoon van vreemde afkomst wordt uw collega 

o Een persoon van vreemde afkomst wil met uw zoon trouwen 

o Een persoon van vreemde afkomst wil met uw dochter trouwen 

3.  UNIVERSUM MULTI CULTURELE SAMENLEVING   (‘40)

• Associaties en screening : 
Als ik u zeg Multi culturele samenleving waar denkt u dan aan, wat komt er bij u op? 

Beelden, geassocieerde woorden, de sfeer, gevoelens, adjectieven, werkwoorden? 

• Wat verstaat u onder een multiculturele samenleving? Definieer? (e.g. soort inwoners...) 

• Typische karakteristiek 

• Hot issue in onze samenleving? Waarom?  

• Belangrijk om hierbij stil te staan, mee bezig te zijn? Waarom?  

• Wat zijn de goede kanten aan een multi culturele samenleving?  

• Wat zijn de negatieve  kanten van een multiculturele samenleving? 

• Wat zijn de gevolgen op: positieve en negatieve gevolgen 

o Maatschappelijk vlak: cultureel + economisch  

o Persoonlijk vlak 

• Is een multiculturele samenleving een verarming of verrijking voor de eigen cultuur? Waarom?  

o Spontaan: wat is veranderd?  

o Geholpen: 

o Is België door mensen uit andere landen die hier komen wonen beter of slechter 

geworden om in te wonen?  

o Wat is er veranderd op het niveau van de werkgelegenheid 

• Wat denkt u van de volgende uitspraken: begrip, evaluatie en belang 
o Mensen van vreemde afkomst die hier komen wonen, kosten meer dan ze opbrengen.  

o De aanwezigheid van verschillende culturen is een verrijking van onze cultuur en 

samenleving.  

o Immigranten komen hier profiteren van de sociale zekerheid.  

o De immigranten dragen bij tot de welvaart van ons land.  

o Veel immigranten doen echt hun best om zich te integreren in onze samenleving.  
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o Een multiculturele samenleving vraagt een actief beleid van de politici en van de burgers.   

o Als een land spanningen wil verminderen moet het de immigratie stoppen.  

o De meerderheid van mensen van vreemde afkomst wil geen volwaardig lid worden van 

onze samenleving.  

o Immigranten pikken onze jobs in.  

o Immigranten staan in voor de jobs die de Belgen niet meer willen uitvoeren.  

• Hoe ziet u zo’n multi culture samenleving evolueren?  

• Hoe ziet de multiculturele arbeidsmarkt eruit? Wat is er veranderd voor de arbeidsmarkt?  

Wat is de positie van deze mensen op de arbeidsmarkt?  

• Wat denkt u van de volgende uitspraken: waar/niet waar en waarom 
o Alle landen hebben er baat bij als mensen mogen emigreren naar waar ze willen. 

o Rijkere landen hebben de verantwoordelijkheid om mensen uit andere landen toe te laten.   

• Beschrijf de ideale samenleving:  

o Met wie, hoe georganiseerd...Beschrijf in detail 

o Verschillende geloofsovertuigingen of juist dezelfde overtuigingen? 

o Gemeenschappelijke taal of niet?  

o Afzonderlijke scholen of gezamelijke scholen? 

o Moeten mensen van vreemde afkomst dan afstand doen van hun cultuur of van sommige 

culturele gewoontes of niet?  

4.GEDRAG TOLERANTIE (’40)

• Als ik u zeg Tolerantie waar denkt u dan aan?  

• Wat verstaat u onder dit woord?  

• Alternatieven?  

• Wat denkt u van de woorden: wat zijn gelijkenissen/verschillen 

o Verdraagzaamheid 

o Acceptatie 

o Diversiteit 

o Multiculturele samenleving 

o ... 

• Welke verschillende houding tov tolerantie/ intolerantie ziet u?  

• Wat zijn de verschillende gradaties?  

• Wat is voor u positief gedrag, wat is aanvaardbhaar en wat is negatief gedrag?  

• Is intolerantie een probleem volgens u in de samenleving?  

• Wat zijn volgens u de uitingen van intolerantie in onze samenleving?  

o Kleine en grote uitingen 

o Ranking  

o Invloed op samenleving?  

• Waardoor worden ze veroorzaakt? 

• Wat zijn uitingen van intolerantie/tolerantie in de werkgelegenheid? Wat denkt u daarvan?  

• Gaat u met de volgende uitspraken akkoord of niet en zijn het uitingen van intoleratie? 

o mensen van vreemde afkomst hebben het moeilijker om een job te vinden  

o mensen van vreemde afkomst worden de toegang tot een discotheek ontzegd 

o mensen van vreemde afkomst worden soms afgewezen als huurder.  
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• Beschrijf een persoon die zich intolerant gedraagt naar minderheidsgroepen:  

o Welke waarden stelt hij voorop 

o Hoe woont hij 

o Wat doet hij? Welk intolerant gedrag stelt hij?  

• Beschrijf een persoon die zich tolerant gedraagt naar een minderheidsgroep:  

o Welke waarden stelt hij voorop 

o Hoe woont hij 

o Wat doet hij? Welk intolerant gedrag stelt hij?  

• Wat maakt dat een persoon tolerant/intolerant gedrag vertoont? Wat veroorzaakt dit?  

• Welke factoren beïnvloeden houding tov diversiteit? Spontaan + geholpen 

o Lid van vakbond 

o Perceptie van de samenleving (e.g. crisis, moeilijke samenleving) 

o Persoonlijke waarden en dewelke 

o Financiële situatie 

o Ervaringen 

• Als ik u zeg racisme waar denkt u dan aan?  

• Hoe zou u racisme definiëren?  

• Wat zijn voor/nadelen van racisme?  

• Wat denkt u van racisme? Aanvaardbaar of niet?  

• Welk gedrag is aanvaardbaar, welk gedrag niet? 

• Wat denkt u van de volgende uitspraken? In welke uitspraak kan u zich het best vinden:  
o Niets rechtvaardigt racistische reacties. 

o Bepaald gedrag kan soms racistische reacties rechtvaardigen. 

o Rassen bij de mens bestaan niet. 

o Alle rassen zijn everwaardig. 

o Sommige rassen zijn begaafder dan andere.  

• Is er een verschil tussen racisme en intoleratie? Indien ja, hoe?  

• Mag iemand racistische uitspraken doen? Waarom wel/niet? 

• Wat zijn voor u racistische uitspraken?  

• Wat zijn voor u racistische pubilicaties? 

• Wat vindt u van racistische publicaties zoals het hakenkruis, hitlergroet, Mein Kampf?  

5. MIGRATIEBELEID (’40)

• Wat weet u van het migratiebeleid in België?  

• Wat denkt u hiervan?  

• Doet de overheid teveel-genoeg of teweinig voor deze mensen?  

• Wat is de verantwoordelijkheid van de politiek in deze problemen?  

• Wat zou volgens u het beste migratiebeleid zijn? Beschrijf in detail  

• Bent u het eens of oneens met volgende uitspraken?  



TOLERANTIEBAROMETER 
Finaal rapport  

Oktober 2008-Maart 2009  
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding 

111

o Iedere persoon die komt wonen en werken in België zou dezelfde rechten moeten krijgen 

als iemand uit België.  

o Iedereen persoon van vreemde afkomst die legaal gevestigd is op het grondgebied zou 

dezelfd sociale rechten moeten krijgen als iemand uit België.  

• Wat zouden voor u de toelatingsvoorwaarden moeten zijn? Spontaan  

• Wat denkt u van de volgende toelatingsvoorwaarden: wat betekenen ze en hoe belangrijk zijn ze?  

o Goed zijn opgeleid 

o Naaste familie die hier woont 

o Nederlands, Frans of Duits kunnen spreken 

o Religieuze achtergrond 

o Huidskleur 
o In goede gezondheid zijn 

o Beroepservaringen hebben die België nodig heeft 

o De manier van België aanvaarden en volgen 

• Wat denkt u van extra bijscholing voor deze groep?  

o Zou u bereid hiervoor meer belastingen te betalen?  

• Wat denkt u van een voorrangsbeleid? Waarom goed of niet goed?  

• Wat denkt u van stemrecht voor niet-Belgen?  

o Hoe zou dit georganiseerd moeten worden?  

o Akkoord indien legaal in Be stemmen voor gemeenteraadsverkiezingen maar niet op 

regionaal en federaal vlak 

• Vind u dat deze mensen teruggestuurd kunnen worden naar hun land?  

o Waarom wel/niet?  

o Wanneer mogen ze teruggestuurd worden?  

o Geholpen: 

o Bij grote werkloosheid in België 

o Indien ze geen werk hebben  

o Indien ze betrokken zijn bij een  ernstige misdaad

o Indien ze betrokken zijn bij een kleine misdaad 

o .... 

• Wat denkt u gezinshereniging?  

• Vind u dat dit versoepelt moet worden of net verstrengd? Waarom ?  

• Wat denkt u van de problematiek van de mensen zonder papieren? 

• Hoe ziet u de asielzoekers en vluchtelingen? Beschrijf: wie zijn ze, wat doen ze in BE 

• Wat denkt u van volgende uitspraken?  

o Meerderheid wordt echt bedreigd in hun land. 

o Terwijl hun asielaanvraag wordt behandeld, moeten zij toestemming krijgen om in BE te 

werken. 

o Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten verplicht teruggestuurd worden naar hun land van 

herkomst als daar geen oorlog is.  

o Tijdens hun behandeling moeten asielzoekers in gesloten opvangcentra worden 

gehouden. 
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o Tijdens de behandeling van hun aanvraag moet de Belgische overheid financiële steun 

bieden aan de asielzoekers.  

• Moeten ze gelegaliseerd worden?  

  

• Rollenspel: verdeel de groep in voor /tegenstanders van legalisering 

o Wat als de kinderen hier naar schoolgaan? Als ze familie hier hebben wonen?  

o Groepen bereiden discours voor en presenteren deze om de andere groep te overtuigen, 

andere groep mag vragen stellen 

o Jury bepaald wie er wint.  

• Afronden: vragen naar beleving van de groep 

BEDANKT!  
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II. VRAGENLIJST VOOR FACE-TO-FACE BEVRAGING VAN DE BELGISCHE 

BEVOLKING 
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1 

Over het algemeen is het slecht voor de 
Belgische arbeidsmarkt dat [ Maghrebijnen / 
Turken/ Oost-Europeanen / Sub-saharisch 
Afrikanen] hier komen wonen 

2 

België is door [ Maghrebijnen / Turken/ 
Oost-Europeanen / Sub-saharisch 
Afrikanen] die hier zijn komen wonen, beter 
geworden om in te wonen 

3 

De criminaliteitsproblemen in België zijn 
erger geworden door mensen uit [ Maghreb / 
Turkije/ Oost-Europa / Sub-saharisch 
Afrika] die hier zijn komen wonen 
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(�
De aanwezigheid van verschillende culturen 
is een verrijking van onze samenleving.�

2 
[ Maghrebijnen / Turken/ Oost-
Europeanen / Sub-saharisch Afrikanen] 
zijn over het algemeen niet te vertrouwen.

3 
[Maghrebijnen / Turken/ Oost-Europeanen
/ Sub-saharisch Afrikanen]�komen hier 
profiteren van onze sociale zekerheid. 

4 
[Maghrebijnen / Turken/ Oost-Europeanen
/ Sub-saharisch Afrikanen]�zijn een 
bedreiging van onze cultuur en gebruiken. 

5 

Als het aantal arbeidsplaatsen vermindert 
moet men de / Maghrebijnen / Turken/ 
Oost-Europeanen / Sub-saharisch 
Afrikanen] naar hun eigen land terugsturen.

6 

België zou niet moeten toelaten aan 
[Maghrebijnen / Turken/ Oost-Europeanen
/ Sub-saharisch Afrikanen]  om hier te 
komen werken. 

7 
De [Maghrebijnen / Turken/ Oost-
Europeanen / Sub-saharisch Afrikanen]  
dragen bij tot de welvaart van ons land. 

8 
Het feit dat iedere persoon die legaal in 
België verblijft makkelijk de nationaliteit kan 
verwerven is een goede zaak. 
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1 
Als een land spanningen wil verminderen, 
moet het de immigratie stoppen. 

2 
Het is beter voor een land als bijna iedereen 
dezelfde gewoontes en tradities deelt. 

3 
Het is beter voor een land als er 
verschillende geloofsovertuigingen naast 
elkaar bestaan. 

4 
Het is beter voor een land als bijna iedereen 
tenminste één gemeenschappelijke taal kan 
spreken. 

5 

Personen die deel uitmaken van een 
ethnische minderheidsgroep die hier zijn 
komen wonen, zouden hun kinderen in hun 
eigen afzonderlijke scholen moeten kunnen 
onderwijzen, indien zij dat wensen. 
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ENQ : ANTWOORDEN VOORLEZEN  – Meerdere antwoorden mogelijk

�

1 E'$�������	����������$���	��������������$������������	�����$�����������

2 E'$���	��	����� H���������������

3 E'$������	����$��������$��������������������������

4 E'$�������  �	����������� �����

5 E'$�������	��	�
����

6 &##$�����������������	�	���������

�

4����-���������������
��� ����������4����� ������������	��������!��
�	�	�$� �
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ENQ : ANTWOORDEN VOORLEZEN  – Meerdere antwoorden mogelijk

1 E'$�������	����������$���	��������������$������������	�����$�����������

2 E'$���	��	����� H���������������

3 E'$������	����$��������$��������������������������

4 E'$�������  �	����������� �����

5 E'$�������	��	�
����

6 &##$�����������������	�	���������

EDP : if code 1 to 5, OTHERS ���� Q63a 

4�,� 3��������������������� �������������
 ENQ: NIET LEZEN – Meerdere antwoorden mogelijk (in functie van antwoord op 62b) 

1 ������	��������*��	�������� ������

2 ������	��������@��:��	�����' 	������ ������

3 ������	��������<�	���� ������

4 ������	��������%���:#�	������ ������

5 ����������	���	����

6 B���������

�
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ENQ : ANTWOORDEN VOORLEZEN  – Meerdere antwoorden mogelijk

�

1 E'$���������	����������	��������/���������	��������1�

2 E'$�����������	�������

3 E'$������������������	������

4 E'$�������������	� ��������	������	�;������������

5 E'$�������������������	��������

7 &##$�������������������	�	���������
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ENQ : ANTWOORDEN VOORLEZEN  – Meerdere antwoorden mogelijk

�

1 E'$���������	����������	��������/���������	��������1�

2 E'$�����������	�������

3 E'$������������������	������

4 E'$�������������	� ��������	������	�;������������

5 E'$�������������������	��������

6 &##$�������������������	�	���������

EDP : if code 1 to 5, OTHERS ���� END 

4",� 3��������������������� �������������
 ENQ: NIET LEZEN – Meerdere antwoorden mogelijk (in functie van antwoord op 61a) 

1.een persoon van Maghrebijnse afkomst
2. een persoon van Sub-saharisch Afrikaanse afkomst  
3. een persoon van Turkse afkomst 
4. een persoon van Oost-Europese afkomst 
5. van een andere groep 
6. Weet niet 
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