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Nationaliteitskloof 

De nationaliteitskloof8 is zowel bij de mannen als bij de vrouwen erg groot. De kloof is de laatste jaren wel sterk 
afgenomen, zeker bij de vrouwen. 

De nationaliteitskloof is ook duidelijk gevoelig voor schommelingen. De economische conjunctuur, de gevoeligheid van 
enquêtegegevens voor ruis en voor schommelingen in de populatie, wijzigingen in wetgeving (bv. de snel-Belg wet9), de 
verschillende uitbreidingsrondes van de Europese Unie, enz. beïnvloeden allemaal deze kloof. 

Evolutie van de nationaliteitskloof in de werkzaamheid 
Vlaams Gewest 1999 - 2007
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Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek - EAK, Eurostat LFS (bewerking Steunpunt WSE / Departement WSE) 

Bijna nergens in de EU is de nationaliteitskloof zo hoog als in Vlaanderen en België. In Vlaanderen lag hij in 2007 met 
24,7 ppt. meer dan drie keer hoger dan het EU-gemiddelde (7,2 ppt.). In de buurlanden steekt enkel Nederland hier nog 
licht bovenuit. De werkzaamheid onder allochtonen is daar nochtans een stuk hoger dan in Vlaanderen maar wordt 
ruimschoots overtroffen door de bijzonder hoge werkzaamheid onder de autochtonen10. 

Evolutie van de nationaliteitskloof in de werkzaamheid 
Vergelijking met de andere gewesten, de buurlanden  en de EU 1999 - 2007
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Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek - EAK, Eurostat LFS (bewerking Steunpunt WSE / Departement WSE) 

                                                 
8 Het verschil tussen de werkzaamheidsgraad van personen met Belgische nationaliteit en personen met niet-EU nationaliteit (15-64 jaar), uitgedrukt in 
procentpunten (ppt.). 
9 Naturalisatiewet uit 2000 die ervoor zorgt dat voor bepaalde categorieën buitenlanders de procedure om de Belgische nationaliteit te verkrijgen 
versneld werd. 
10 Vooral onder invloed van de enorme populariteit van deeltijds werk bij autochtone vrouwen. Hierdoor is de vrouwelijke autochtone 
werkzaamheidsgraad in Nederland met voorsprong de hoogste van Europa en contrasteert sterk met de vrouwelijke allochtone werkzaamheid. 
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Allochtonen in de werkloosheid 

Werkloosheidsgraad 

Ook de werkloosheidsgraad11 toont de sterke achterstand van allochtonen op de arbeidsmarkt. In maart 2009 lag deze in 
Vlaanderen bij personen afkomstig van buiten de Europese Unie (28,1%) meer dan vijf maal hoger dan die bij personen van 
Belgische origine (5,2%)! De werkloosheidsgraad bij personen afkomstig van andere EU-landen (12,8%) ligt meer dan 
dubbel zo hoog. 

De vrouwelijke werkloosheidsgraad ligt systematisch iets hoger dan de mannelijke. Bij personen afkomstig van buiten de 
Europese Unie is dat opvallend, de werkzaamheidsgraden liggen daar immers wel ver uiteen. Dit laatste komt vooral omdat 
een groot deel van de vrouwelijke allochtonen niet-beroepsactief is, degenen die zich wel aanbieden op de arbeidsmarkt 
zijn dus niet opvallend meer werkloos dan de mannen. 

Werkloosheidsgraad naar origine
Vlaams gewest maart 2009
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11 De werkloosheidsgraad is het aandeel werkzoekenden in de beroepsbevolking (werkenden + werkzoekenden). De gegevens over de werkenden in de 
beroepsbevolking (noemer) komen uit de EAK en zijn op basis van geboorteland. De gegevens over de werkzoekenden (teller en noemer) komen van de 
VDAB en zijn op basis van voormalige en huidige nationaliteit (origine). Personen met een vreemde nationaliteit, maar geboren in België, zitten daardoor 
bij teller en noemer niet in dezelfde categorie. Bij de categorie ‘rest EU’, waar dit bij ongeveer 1 op 10 personen het geval is, zijn de werkloosheidsgraden 
daardoor licht overschat. Bij personen afkomstig uit België of van buiten de EU is het effect verwaarloosbaar. 

Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt maart 2009
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Indeling naar studieniveau 

De werkzoekende allochtonen zijn iets lager geschoold dan de autochtonen. Het relatief kleiner aantal hooggeschoolden 
valt het sterkst op. 

De allochtonen werden op alle studieniveaus sterker getroffen door de crisis dan de autochtonen. Het aantal 
middengeschoolde allochtonen steeg het sterkst (+29,4%). 
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 Allochtonen Autochtonen 
Laag 23.403 78.866 
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Jaarverschil maart 2009 - maart 2008
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Schoolverlaters 

Het verschil in scholingsgraad bij de schoolverlaters is veel opvallender: de allochtone schoolverlaters 15 zijn 
beduidend lager geschoold dan de schoolverlaters van EU-origine. 

Niet alleen vinden allochtonen veel minder hun weg naar het hoger onderwijs, hun slaagcijfers liggen daar 
bovendien duidelijk lager dan die van autochtonen16. Anderzijds stromen degenen die wel slagen even goed uit 
naar de arbeidsmarkt als hun autochtone studiegenoten (zie rechtse grafiek hieronder). Dit zegt natuurlijk niets 
over de arbeidsvoorwaarden, het niveau of de duurzaamheid van de job waarin ze terechtkomen. De 
hooggeschoolde allochtonen zijn als volledige groep alleszins duidelijk minder werkzaam (57,4%) dan de 
hooggeschoolde autochtonen (85,3%)17. 

Studieniveau schoolverlaters
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Laag 9.565 2.002 
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Hoog 31.413 622  
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Gegevens op basis van de 23ste studie ‘Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2006-2007’ 

                                                 
15 Het begrip allochtone schoolverlater wordt hier anders gedefinieerd omdat het álle schoolverlaters betreft, ook degenen die zich niet als werkzoekende 
inschrijven! Van die laatste groep ontbreken gegevens over hun voormalige nationaliteit. Daarom wordt  hier gewerkt met een 
naamherkenningsprogramma, waarmee echter enkel de origine van schoolverlaters van Maghrebijnse en Turkse afkomst kan gedetecteerd worden. 
16 Zie literatuurlijst nr. 1 t/m 4 voor een uitgebreide beschrijving van de problematiek. 
17 Gegevens uit het ‘Advies van de commissie Diversiteit over hooggeschoolde allochtonen en de Vlaamse arbeidsmarkt, Serv 13 mei 2008’. Allochtonen 
worden hierbij, puur op basis van nationaliteit, als ‘niet-EU 15’ beschouwd, maar de cijfers zijn wel indicatief. 

Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt maart 2009
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Allochtonen aan het werk 

Bevolking op arbeidsleeftijd en werkenden 

Op basis van de jaarlijkse Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) blijkt ongeveer 5% van de bevolking op arbeidsleeftijd 
(15-64 jaar) geboren in een niet-EU land (216.101). Daarvan heeft meer dan de helft (123.076) de Belgische nationaliteit.  
 

Bevolking op arbeidsleeftijd en werkenden (15-64 jaar) naar geboorteland en nationaliteit (Vlaams Gewest, 2007) 

 Totale bevolking 15-64 jaar Werkende bevolking 15-64 jaar 

 Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 
Geboren in Belgiê 1.863.355 1.805.816 3.669.172 1.359.944 1.108.288 2.468.231 
Geboren in een ander EU-land 83.064 81.638 164.702 57.034 44.812 101.846 
Geboren in een niet-EU-land 102.299 113.803 216.101 65.190 42.854 108.044 

met Belgische nationaliteit 59.374 63.702 123.076 40.002 27.192 67.194 
zonder Belgische nationaliteit 42.925 50.100 93.025 25.188 15.662 40.850 

Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – EAK 

Zoals bij de definitie reeds aangegeven ligt het totaal aantal personen (15-64 jaar) met afkomst van buiten de EU wellicht 
nog een stuk hoger omdat via de EAK de derde generatie allochtonen niet kan worden gedetecteerd. Bij de interpretatie 
van de bevolkingsgegevens en de hierna volgende werkzaamheidsgraden moet hiermee rekening worden gehouden. 

Werkzaamheidsgraad naar geboorteland 
 

Werkzaamheidsgraad naar geboorteland
Vlaams gewest 2007
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Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek – EAK 

Het duidelijke verband tussen origine, naturalisatie en werkzaamheidsgraad7 is heel frappant. Personen (15-64 jaar) 
geboren in België (en wonend in het Vlaams gewest) zijn het meest werkzaam (67,3%), gevolgd door de andere EU’ers 
(61,8%). Daarna neemt de werkzaamheidsgraad verder lineair af bij personen geboren buiten de EU. De nieuwe Belgen 
onder hen volgen al op ruime afstand (54,6%), de kloof met de niet-genaturaliseerden is enorm (23,4 procentpunten). 
De verschillen in werkzaamheid worden vooral verklaard doordat een veel groter deel van de niet-EU burgers 
niet-beroepsactief is. Bovendien kampen zij ook vaak met barrières in hun zoektocht naar werk (taal, 
aanwervingsprocedures, erkenning diploma’s, discriminatie, …). 

Opvallend is de zeer lage werkzaamheidsgraad bij vrouwen geboren buiten de EU, zelfs bij de genaturaliseerden onder hen. 
De mannelijke nieuwe Belgen daarentegen hebben de kloof met personen geboren in België of een ander EU-land bijna 
volledig gedicht. 

                                                 
7 Het aantal werkende personen onder de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) 
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Allochtone NWWZ per gemeente  

Het aandeel allochtone NWWZ verschilt sterk per gemeente en varieert tussen 0 en bijna 50%. De allochtone 
werkzoekenden wonen vooral in de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel en de voormalige Limburgse mijnstreek. 

In totaal woont meer dan de helft van de allochtone werkzoekenden (51,7%) in de steden Antwerpen, Gent, Mechelen, 
Genk of Leuven. De stad Antwerpen telt ruimschoots het grootste aantal (13.496) allochtone werkzoekenden, Vilvoorde het 
grootste aandeel (47,5%). 

Het aantal allochtone werkzoekenden is in Vlaanderen het laatste jaar met 24,5% gestegen (t.o.v. 16,7% bij de autochtone 
NWWZ). Onder de vijf gemeenten met het hoogste aantal allochtone werkzoekenden is de werkloosheid in Genk het laatste 
jaar duidelijk het sterkst toegenomen (+49,8%)18! 

Top 5 aantallen en aandelen 

Gemeenten met hoogste aantal allochtone NWWZ - maart 2009
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Evolutie 

Aantal allochtone NWWZ - Jaarverschil maart 2009 - maart 2008
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18 Zie ook geografische kaart pagina 9 voor jaarverschillen per gemeente (met minstens 20 allochtone nwwz) 
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Etnische discriminatie op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2005

Samenvattend kunnen we stellen dat er in 27% van de 
dossiers sprake is van hetzij een aanleiding tot een 
vermoeden van, hetzij een effectieve ongelijke behandeling 
wegens etnische afkomst. Indien alleen de gematchte (met 
populatie met Belgische nationaliteit) dossiers in aanmerking 
worden genomen, loopt dit percentage op tot 45%.



Ongelijke kansen en ervaren discriminatie in de Turkse en Marokkaanse tweede generatie 2009
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Alsȱwijȱkijkenȱnaarȱdeȱ situatieȱnaȱhetȱverlatenȱvanȱhetȱvoltijdsȱonderwijsȱvindenȱwijȱ
weinigȱverschillenȱnaarȱherkomstȱenȱsekseȱenȱgroteȱverschillenȱtussenȱdeȱtweeȱonderȬ
zochteȱstedenȱ(zieȱTabellenȱ2.2).ȱWaarȱinȱAntwerpenȱeenȱmeerderheidȱvanȱalleȱschoolȬ
verlatersȱmeteenȱbijȱhunȱintredeȱopȱdeȱarbeidsmarktȱbetaaldȱwerkȱheeft,ȱisȱdatȱinȱBrusȬ
selȱalleenȱvoorȱautochtoneȱschoolverlatersȱhetȱgeval.ȱ InȱBrusselȱ isȱdeȱalgemeneȱwerkȬ
loosheidsgraadȱbijȱ schoolverlatersȱhogerȱdanȱ inȱAntwerpen;ȱ enȱditȱ isȱvooralȱzoȱvoorȱ
allochtoneȱschoolverlatersȱ(metȱuitzonderingȱvanȱTurkseȱmannen).ȱMinderȱdanȱdeȱhelftȱ
vanȱdeȱallochtoneȱrespondentenȱinȱBrusselȱvondȱalsȱschoolverlaterȱmeteenȱéénȱofȱmeerȱ
jobs;ȱenȱdeȱwerkloosheidsgraadȱvoorȱallochtoneȱschoolverlatersȱinȱBrusselȱvarieertȱtusȬ
senȱ25%ȱenȱ48%ȱ(voorȱMarokkaanseȱmannen).ȱInȱbeideȱstedenȱzienȱweȱechterȱdezelfdeȱ
kwetsbareȱgroepenȱterugkomen.ȱZoȱhebbenȱMarokkaanseȱmannenȱenȱvrouwenȱalsookȱ
Turkseȱ vrouwenȱminderȱ vaakȱ betaaldȱwerkȱ naȱ hetȱ verlatenȱ vanȱ hetȱ onderwijsȱ danȱ
autochtoneȱmannenȱenȱvrouwen;ȱenȱdezelfdeȱgroepenȱzijnȱ tevensȱoververtegenwoorȬ
digdȱonderȱdeȱwerklozen.ȱȱ
ȱ
Tabelȱ2.2.A.ȱSituatieȱnaȱverlatenȱvanȱhetȱvoltijdsȱonderwijsȱinȱAntwerpenȱ

ȱ Autochtonenȱ
VanȱTurkseȱ
herkomstȱ

Vanȱ
Marokkaanseȱ
herkomstȱ

Totaalȱ

ȱ Manȱ Vrouw Manȱ Vrouw Manȱ Vrouwȱ %ȱ
Meteenȱéénȱofȱmeerȱjobsȱ 75.0ȱ 72.1ȱ 74.6ȱ 53.7ȱ 68.0ȱ 52.6ȱ 66.1ȱ
Zelfstandigeȱ 3.9ȱ 0.8ȱ 2.9ȱ 1.6ȱ 3.9ȱ 0.0ȱ 2.2ȱ
Betaaldeȱstageȱ 1.6ȱ 2.5ȱ 0.7ȱ 4.1ȱ 1.6ȱ 0.0ȱ 1.7ȱ
Onbetaaldeȱstageȱofȱ
vrijwilligerswerkȱ

0.8ȱ 2.5ȱ 0.7ȱ 0.0ȱ 0.8ȱ 2.3ȱ
1.2ȱ

Werkloosȱenȱzochtȱwerkȱ 14.8ȱ 17.2ȱ 19.6ȱ 30.9ȱ 23.4ȱ 35.3ȱ 23.6ȱ
Werkloosȱenȱzochtȱgeenȱwerkȱ 3.1ȱ 2.5ȱ 0.8ȱ 4.1ȱ 2.3ȱ 6.8ȱ 3.2ȱ
Zorgȱvoorȱgezin,ȱkinderenȱofȱhetȱ
huishoudenȱ

0.0ȱ 2.5ȱ 0.0ȱ 5.7ȱ 0.0ȱ 2.3ȱ 1.7ȱ

Onbetaaldȱwerkȱinȱfamiliebedrijfȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 0.8ȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 0.8ȱ 0.3ȱ
Ziekȱofȱarbeidsongeschiktȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 0.0ȱ
GemeenschapsȬȱofȱlegerdienstȱ 0.8ȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 0.1ȱ
Totaalȱ%ȱ
(Aantal)ȱ

100ȱ
(128)ȱ

100ȱ
(122)ȱ

100ȱ
(138)ȱ

100ȱ
(123)ȱ

100ȱ
(128)ȱ

100ȱ
(133)ȱ

100ȱ
(772)ȱ

ȱ
ȱ
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Tabelȱ2.2.B.ȱSituatieȱnaȱverlatenȱvanȱhetȱvoltijdsȱonderwijsȱinȱBrusselȱ

ȱ Autochtonenȱ
VanȱTurkseȱ
herkomstȱ

Vanȱ
Marokkaanseȱ
herkomstȱ

Totaalȱ

ȱ Manȱ Vrouw Manȱ Vrouw Manȱ Vrouwȱ %ȱ
Meteenȱéénȱofȱmeerȱjobsȱ 54.3ȱ 70.4ȱ 45.9ȱ 42.5ȱ 38.3ȱ 43.5ȱ 48.9ȱ
Zelfstandigeȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 9.2ȱ 0.0ȱ 3.7ȱ 8.1ȱ 3.6ȱ
Betaaldeȱstageȱ 2.5ȱ 2.8ȱ 7.1ȱ 5.5ȱ 7.4ȱ 4.8ȱ 5.2ȱ
Onbetaaldeȱstageȱofȱ
vrijwilligerswerkȱ

1.2ȱ 2.8ȱ 3.1ȱ 1.4ȱ 0.0ȱ 3.2ȱ
1.9ȱ

Werkloosȱenȱzochtȱwerkȱ 37.0ȱ 21.1ȱ 30.6ȱ 35.6ȱ 48.1ȱ 27.4ȱ 33.7ȱ
Werkloosȱenȱzochtȱgeenȱwerkȱ 3.7ȱ 2.8ȱ 3.1ȱ 5.5ȱ 1.2ȱ 6.5ȱ 3.6ȱ
Zorgȱvoorȱgezin,ȱkinderenȱofȱhetȱ
huishoudenȱ

0.0ȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 9.6ȱ 0.0ȱ 3.2ȱ 1.9ȱ

Onbetaaldȱwerkȱinȱfamiliebedrijfȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 1.0ȱ 0.0ȱ 1.2ȱ 1.6ȱ 0.6ȱ
Ziekȱofȱarbeidsongeschiktȱ 1.2ȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 0.0ȱ 1.6ȱ 0.4ȱ
Totaalȱ%ȱ
(Aantal)ȱ

100ȱ
(81)ȱ

100ȱ
(71)ȱ

100ȱ
(98)ȱ

100ȱ
(73)ȱ

100ȱ
(81)ȱ

100ȱ
(62)ȱ

100ȱ
(466)ȱ

ȱ
ȱ
ZoalsȱdeȱTabellenȱ 2.3ȱ latenȱ zien,ȱverschiltȱdeȱduurȱvanȱdeȱwerkloosheidȱnaȱhetȱvolȬ
tooienȱvanȱhetȱvoltijdsȱonderwijsȱtussenȱetnischeȱgroepenȱenȱtussenȱmannenȱenȱvrouȬ
wen.ȱAllochtoneȱmannenȱzijnȱgemiddeldȱminderȱ langȱwerkloosȱdanȱautochtoneȱmanȬ
nen.ȱTurkseȱvrouwenȱinȱAntwerpenȱzijnȱgemiddeldȱlangerȱwerkloosȱdanȱautochtoneȱenȱ
Marokkaanseȱvrouwenȱinȱdezelfdeȱstad,ȱterwijlȱMarokkaanseȱvrouwenȱinȱBrusselȱjuistȱ
minderȱlangȱwerkloosȱzijnȱdanȱautochtoneȱvrouwen.ȱȱ
ȱ
Tabelȱ2.3.A.ȱDuurȱwerkloosheidȱnaȱvoltooienȱvoltijdsȱonderwijsȱ(enkelȱpersonenȱdieȱ

werkloosȱwaren,ȱzonderȱvoltijdsȱstudenten)ȱinȱAntwerpenȱ

ȱ Autochtonenȱ
VanȱTurkseȱ
herkomstȱ

VanȱMarokkaanseȱ
herkomstȱ

Totaalȱ

ȱ Manȱ Vrouwȱ Manȱ Vrouwȱ Manȱ Vrouwȱ %ȱ
Minderȱdanȱ3ȱmaandenȱ 24.2ȱ 33.3ȱ 21.6ȱ 17.5ȱ 31.0ȱ 30.8ȱ 25.8ȱ
3Ȭ5ȱmaandenȱ 9.1ȱ 30.1ȱ 27.0ȱ 19.3ȱ 16.7ȱ 15.4ȱ 19.7ȱ
6Ȭ11ȱmaandenȱ 24.2ȱ 2.8ȱ 16.2ȱ 19.3ȱ 16.7ȱ 23.1ȱ 17.2ȱ
12Ȭ17ȱmaandenȱ 21.1ȱ 16.7ȱ 18.9ȱ 12.3ȱ 2.4ȱ 10.3ȱ 13.1ȱ
18Ȭ35ȱmaandenȱ 6.1ȱ 8.3ȱ 8.1ȱ 10.5ȱ 11.9ȱ 5.1ȱ 8.6ȱ
36ȱmaandenȱofȱlangerȱ 15.2ȱ 8.3ȱ 8.1ȱ 21.1ȱ 21.4ȱ 15.4ȱ 15.6ȱ

Totaalȱ%ȱ
(Aantal)ȱ
Gemiddeldeȱperȱgroepȱ

100ȱ
(33)ȱ
18.1ȱ

100ȱ
(36)ȱ
13.8ȱ

100ȱ
(37)ȱ
11.1ȱ

100ȱ
(57)ȱ
21.0ȱ

100ȱ
(42)ȱ
9.7ȱ

100ȱ
(39)ȱ
13.9ȱ
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De houding tegenover vreemdelingen verschilt ook naar 
gelang de samenstelling van de buurt. Mensen die wo-
nen in een buurt waar een beperkt aantal personen van 
vreemde herkomst wonen, zijn toleranter dan mensen 
in ‘witte’ buurten. Maar die meer tolerante houding ver-
dwijnt weer in buurten met veel personen van vreemde 
herkomst.

In het kader van het internationale TIES-onderzoek werd 
in 2008 aan jongvolwassen personen van Turkse en Ma-
rokkaanse herkomst in Antwerpen en Brussel gevraagd 
naar hun ervaringen met discriminatie. Dat werd ver-
geleken met de discriminatie-ervaringen van autochtone 
jongvolwassenen uit dezelfde buurten. Uit de resultaten 
blijkt een groot verschil tussen de ervaringen van au-
tochtonen en personen van vreemde herkomst. Op alle 
bevraagde domeinen ligt de ervaren discriminatie bij de 
tweede groep een pak hoger. Tegelijk blijkt er ook tussen 
de personen van Turkse en Marokkaanse herkomst op een 
aantal domeinen een verschil te bestaan, telkens in het 
nadeel van de personen van Marokkaanse herkomst. 
Daarnaast is het zo dat jongens van vreemde herkomst op 
de meeste domeinen meer discriminatie-ervaringen rap-
porteren dan meisjes van vreemde herkomst. Dat verschil 
naar geslacht loopt sterk op bij de discriminatie-ervarin-
gen in het uitgaan en in de contacten met de politie. Bij 
de mannen van Turkse herkomst zegt 4 op de 10 gedis-
crimineerd te worden bij het uitgaan, bij de mannen van 
Marokkaanse herkomst loopt dat op tot 6 op de 10. Bij de 
vrouwen gaat het bij beide groepen telkens slechts om 1 
op de 10 personen. Een gelijkaardig beeld bij de contac-
ten met de politie: respectievelijk 3 op de 10 en 5 op de 10 
mannen van Turkse en Marokkaanse herkomst zegt last te 
hebben van discriminatie door de politie, bij de vrouwen 
gaat het telkens om iets minder dan 1 op de 10.

Met elkaar samenleven impliceert ook dat iedereen actief 
en volwaardig aan de Vlaamse samenleving kan partici-
peren. Nog steeds blijkt de maatschappelijke positie van 
‘nieuwe’ Vlamingen op een aantal belangrijke levensdo-
meinen minder gunstig dan die van autochtone Vlamin-
gen. En ook tussen vreemdelingen (= personen met een 
vreemde nationaliteit) onderling bestaan duidelijke ver-
schillen: terwijl de EU-burgers veelal gelijke tred kunnen 
houden met de Vlamingen, hinken de niet-EU-burgers 
vaak (ver) achterop.

Nationaliteit speelt een belangrijke rol op de arbeids-
markt, vooral dan voor mensen met een nationaliteit van 
buiten de Europese Unie. In 2010 lag de werkzaamheids-
graad bij deze groep 29 procentpunten lager dan bij de 
Belgen en personen met een nationaliteit van binnen de 
Europese Unie. Vooral de niet-Europese vrouwen scoren 
zwak. Van hen is slechts 3 op de 10 aan het werk. De na-
tionaliteitskloof is de afgelopen jaren weliswaar kleiner 
geworden, maar in internationaal opzicht presteert Vlaan-
deren nog steeds zwak. Zowel in de buurlanden als in de 
meeste andere EU-landen ligt de arbeidsdeelname van 
deze groep veel hoger.
Als niet de nationaliteit maar het geboorteland in reke-
ning wordt gebracht, blijkt de werkzaamheidsgraad van 

3.229 Maatschappelijke positie van vreemdelingen
Positie van personen met een niet-EU-nationaliteit en van 
personen met Belgische of EU-nationaliteit op vlak van werk, 
inkomen, huisvesting, gezondheid en maatschappelijke parti-
cipatie, in 2010, in %.

* Cijfers voor 2009.
Bron: ADSEI EAK 2010, ADSEI EU-SILC 2009, SCV 2010.

3.228 Discriminatie-ervaringen
Discrimatie-ervaringen van personen van Belgische herkomst* 
(N=574), Turkse herkomst (N=608) en Marokkaanse herkomst 
(N=569) van 18 tot 35 jaar in Antwerpen en Brussel, in 2008, 
in %.

* Het gaat om personen uit dezelfde buurten als de bevraagde personen van 
Turkse en Marokkaanse herkomst.
Bron: Vandezande e.a., 2010.
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3.2. Werkloosheid 
 

In figuur 24 vergelijken we de werkloosheidsgraad van de niet-EU migranten in Vlaanderen 

en België ten opzichte van die van de andere Europese lidstaten in 2008. Hieruit blijkt dat 

het Vlaams Gewest een werkloosheidsgraad noteert van liefst 14,8% voor de niet-EU 

migranten, tegenover 11,8% gemiddeld in de Europese Unie. Door de zeer hoge 

werkloosheid bij niet-EU migranten in Brussel (24,9%) en Wallonië (22,9%) bevindt België 

(20,7%) zich zelfs helemaal achteraan  in het peloton van Europese lidstaten. Daarna volgen 

Finland (18,2%) en – op grotere afstand – ook buurland Frankrijk (14,9%). Nederland, 

daarentegen, behoort tot de top 5 van best scorende lidstaten met een werkloosheidsgraad 

van 7%. De niet-EU migranten in Slovenië zijn het minst vaak werkloos, gevolgd door de niet-

EU migranten in de Baltische staten Estland en Litouwen.  

 

 
Figuur 24: Werkloosheidsgraad  (15-64 jaar) van personen geboren buiten EU (Europese lidstaten* en Belgische 

gewesten, 2008) 

 
 

Bron: Eurostat LFS (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) 

 

* We beschikten niet over betrouwbare data voor  Duitsland, Cyprus, Slowakije,  Hongarije, Tsjechië, Roemenië, Polen, Luxemburg, Spanje 

en Bulgarije.   
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