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Inleiding  
 

Na meer dan vijftig jaar migratie wordt onze arbeidsmarkt nog steeds gekenmerkt door een 

achterstelling van minderhedengroepen. Mensen met een beperking, ouderen, vrouwen, 

allochtonen tonen steeds een frequent verschil wat betreft de arbeidsparticipatie in tegenstelling 

tot de traditionele meerderheidsgroep: blanke jonge mannen. Dat verschil kan in sommige 

gevallen gerechtvaardigd worden door objectieve functiekenmerken. Daarnaast is het een deel 

van de (steeds veranderende) maatschappij dat sommige feiten als ‘normaal’ worden 

beschouwd. Zo zullen we eerder een poetsvrouw aan het werk zien dan een poetsman, 

anderzijds zien we meer vuilnismannen dan –vrouwen in het straatbeeld. Onbewust zullen 

werkgevers dus de ene kandidaat verkiezen boven de andere op basis van persoonlijke 

kenmerken zoals het geslacht, de leeftijd of de  afkomst. Echter, meerdere studies hebben 

aangetoond dat discriminatie ook een rol speelt in de niet evenredig verdeelde 

arbeidsparticipatie van de verschillende werkzame bevolkingsgroepen. De leeftijd, de etnische 

afkomst, het geslacht en dergelijke worden meer dan eens een grote beoordelingsfactor bij het 

screenen van kandidaten voor een vacature.  

In deze masterproef zal ik me beperken tot de raciale discriminatie op de arbeidsmarkt. Meer 

bepaald op de mogelijke oplossing hiervoor, nl. anoniem solliciteren. Het hoeft geen betoog dat 

er wel degelijk gediscrimineerd wordt op grond van ras zowel bij de aanwerving door 

(toekomstige) werkgevers als op de werkvloer door (toekomstige) collega’s. Uit Europees 

onderzoek is zelfs gebleken dat België van alle Europese landen het slechts presteert met 

betrekking tot de werkzaamheid en werkloosheid van allochtonen.12 Anonieme solliciteren is 

een mogelijkheid die sinds jaren wordt aangewezen als dé mogelijke oplossing voor de 

discriminerende behandeling van kandidaat-werknemers. Deze oplossing bestaat erin alle 

mogelijke elementen op het cv waaruit de etnische achtergrond van de sollicitant kan afgeleid 

worden, te schrappen. De maatregel werkt dus in op de allereerste stap in het hele wervings- en 

selectieproces. Honderden studies in verschillende landen hebben geconcludeerd dat het 

gebruik van een anoniem cv wel degelijk een positief resultaat kan opleveren en de 

werkzaamheidsgraad van deze minderhedengroepen kan vergroten. Er is echter nog geen 

                                                           
1 F. LEROY, “Maakt diversiteitsbeleid het verschil? De aanpak van de VDAB t.a.v. allochtone werkzoekenden”, in 
BENYACIH B. (ed.), Klokslag Twaalf, Leuven, Itinera Institute, 2014, 245. 
2 W. CARTON en S. VAN POUCKE, “Allochtonen in ons land meest benadeeld op de arbeidsmarkt”, 
deredactie.be, 29 oktober 2013. 
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afweging geweest van de voor-en nadelen. Daarnaast kan de vraag gesteld worden of dergelijke 

manier van solliciteren wel past binnen de huidige cultuur van werving en selectie.  

Ook België heeft reeds een kleinschalig onderzoek gevoerd naar anoniem solliciteren. In 2011 

werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het initiatief van Brussels minister Benoît 

Cerexhe een proefonderzoek uitgevoerd met een dertigtal bedrijven. De resultaten van dat 

onderzoek zijn matig positief. De test zette de werkgevers ertoe aan om na te denken over hun 

methode van selecteren. Zo werden zij gewezen op de vooroordelen die al dan niet bewust 

meespelen bij het maken van een keuze tussen verscheidene kandidaten.3 Toch werd niet 

overgegaan tot het verplicht stellen van anoniem solliciteren in het Brusselse. De minister was 

van oordeel dat het verplicht stellen van anonieme cv’s eerder inefficiënt is en andere 

problemen doet ontstaan.4 Toch heeft toenmalig Minister van Werk Monica De Coninck de 

Nationale Arbeidsraad de opdracht gegeven na te gaan in hoeverre het mogelijk is werkgevers 

te overtuigen om gebruik te maken van anonieme cv’s.5 Tot dusver zonder resultaat. 

Deze masterproef zal als volgt worden opgesteld. Ten eerste zal eerst ingegaan worden op het 

begrip ‘discriminatie’. Wat is discriminatie? Wanneer is er sprake van discriminatie volgens 

huidige Belgische wetgeving? Wat zeggen de statistieken? Daarna ga ik kort in op de 

arbeidsmarktparticipatie van de verschillende etnische bevolkingsgroepen. In het derde 

hoofdstuk bespreek ik de verschillende werving- en selectiekanalen. Dit is belangrijk om na te 

gaan of anoniem solliciteren wel past binnen de huidige cultuur van selecteren. Hoofdstuk IV 

handelt over de etnic identifier. Hierin onderzoek ik welke elementen de etniciteit van de 

sollicitant kunnen verraden. Daarnaast zijn er enkele kenmerken eigen aan de beoordelaar of de 

functie die ervoor zorgen dat sollicitanten van een vreemde afkomst minder kans hebben om 

geselecteerd te worden voor een eerste gesprek. In hoofdstuk VI kom ik aan het belangrijkste 

deel. Wat is anoniem solliciteren? Hoe kan dit geïmplementeerd worden in het bedrijfsbeleid? 

Wat zijn de resultaten van diverse Europese onderzoeken met betrekking tot anoniem 

solliciteren? Daarna zet ik nog even alle voor- en nadelen van anoniem solliciteren even op een 

rij in hoofdstuk VII. Om te eindigen met een conclusie over het al dan niet verplicht stellen van 

anoniem solliciteren. En vooral op welke manier dit dient te gebeuren.  

                                                           
3 Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2011), Verslag van de 
testperiode rond anoniem cv in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 23, http://docplayer.nl/25700809-
Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html. 
4 BELGA, “Anoniem solliciteren – Brussels gewest experimenteerde al met anonieme cv”, Knack, 16 januari 

2013. 
5 BELGA, “Solliciteren met anonieme cv’s? Werkgevers zeggen neen.”, deredactie.be, 16 januari 2013. 

http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
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I. Discriminatie 
 

1. “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.” Zo leest artikel 

1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit beginsel wordt gelezen als 

het gelijkheidsbeginsel of het daaruit volgende non-discriminatiebeginsel.  

 

2. Er is sprake van discriminatie wanneer personen die zich in éénzelfde of vergelijkbare 

situatie bevinden, op een verschillende manier worden behandeld zonder dat dit verschil 

objectief en redelijk gerechtvaardigd kan worden.6 Zo zijn er meerdere discriminatiegronden 

die beschermd worden door de wet. Leeftijd, geslacht, afkomst, handicap, religie enz. zijn daar 

enkele van.7  

 

3. Raciale discriminatie doet zich voor wanneer  een verschillende behandeling gehanteerd 

wordt louter omwille van de etnische kenmerken van het slachtoffer, nl. de origine, de afkomst 

of de nationaliteit.8 Voor deze masterproef beperken we ons tot de raciale discriminatie in de 

werksfeer. Discriminatie kan optreden op verschillende momenten in de arbeidsrelatie.  Zowel 

tijdens de aanwervingsprocedure, de tewerkstelling als bij de beëindiging van de 

arbeidsbetrekking kan er sprake zijn van een discriminerende behandeling.9  

I.1. Wetgevend kader 

 

I.1.1. Europese Unie 
 

4.  De Europese Unie gaf met het uitvaardigen van de Kaderrichtlijn10 de eerste krachtige 

aanzet voor de lidstaten om een betere regelgeving betreffende deze materie tot stand te doen 

komen. Met de Kaderrichtlijn werd een algemeen kader gecreëerd voor gelijke behandeling in 

                                                           
6 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (2009), Discriminatie op de arbeidsmarkt 
omwille van herkomst, huidskleur of nationaliteit. Wat is het en wat doe je eraan?, Brussel, 9. 
7 Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (hierna: Antidiscriminatiewet), B.S. 30 
mei 2007, 29016. 
8 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (2012), Diversiteitsbarometer, Brussel, 23. 
9 I. VERHELST en S. RAETS, “Discriminatie op de arbeidsmarkt: gewikt en gewogen. Een overzicht van de 
rechtspraak van de arbeidsgerechten betreffende de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007”, Or. 2011, (90) 
91. 
10 Richtl. nr. 2000/78/EG, 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in 
arbeid en beroep (zie artikel 2 Algemene discriminatiewet). 
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arbeid en beroep. De richtlijn beperkte zich tot enkele discriminatiegronden, nl. godsdienst of 

overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 11  Met de daaropvolgende Rasrichtlijn12 

wou de Europese Unie een middel hebben om een ongelijke behandeling van personen op 

grond van hun ras of etnische afstamming te bestrijden. De Rasrichtlijn beperkt zich niet enkel 

tot arbeidsverhoudingen maar bestrijkt een breder domein. Verschillende lagen van het 

maatschappelijk leven, zoals huisvesting, de toegang tot goederen en diensten, onderwijs en 

dergelijke vallen onder deze Richtlijn.13  De Belgische wetgever heeft deze richtlijnen 

geïmplementeerd en ging daarbij nog een stap verder. Toch blijven deze richtlijnen een 

belangrijk hulpmiddel bij de interpretatie van de Belgische wetgeving met betrekking tot 

discriminatie op de arbeidsmarkt.14 

 

I.1.2. België 

 

5. Juridische instrumenten zijn essentieel in de strijd tegen discriminatie. Naast artikelen 

10 en 11 van de Grondwet werden tal van andere wetgevende initiatieven uitgevaardigd om 

tegemoet te komen aan de louter verticale werking van deze grondwetsartikelen. Met de 

Antiracismewet van 198115 werd het startschot gegeven. Zoals hierboven al gesteld, waren op 

10 mei 2007 drie nieuwe antidiscriminatiewetten van kracht. Dit zijn de wet van 10 mei 200716 

ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (hierna: antidiscriminatiewet), de wet 

van 10 mei 200717  ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en de wet van 

10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 198118 tot bestraffing van bepaalde door 

racisme of xenofobie ingegeven daden (hierna: racismewet). Deze antidiscriminatiewetten 

voorzien in bestraffing van zowel het aanzetten tot discriminatie, intimidatie als geweld tegen 

                                                           
11 C. BAYART, “De discriminatie”, Or. 2003, 47. 
12 Richtl. nr. 2000/43/EG 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische afstamming (zie art. 1 §1 Racismewet). 
13 C. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie: arbeidsverhoudingen na de discriminatiewet, arbeidsrecht 
na de Europese ras-en kaderrichtlijn, Gent, Larcier, 2004, 16. 
14 Ibid, 15. 
15 Wet 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, B.S. 8 augustus 
1981, 9928. 
16 Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (hierna: Antidiscriminatiewet), B.S. 
30 mei 2007, 29016. 
17 Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen, B.S. 30 mei 2007, 29031. 
18 Wet 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (hierna: 
racismewet), B.S. 8 augustus 1981, 9928. 
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de door de wet beschermde groepen.19 Door deze wet worden verschillende groepen 

beschermd. De antidiscriminatiewetten van 2007 vormen een omzetting van de Europese 

Kader- en Rasrichtlijn waarmee discriminatie op basis van ras, etnische afstamming, leeftijd, 

godsdienst of overtuiging, handicap en seksuele geaardheid werd bestreden. De Belgische 

antidiscriminatiewetten hebben een nog ruimer toepassingsgebied dan deze enkele 

discriminatiegronden. In het kader van raciale discriminatie kan volgens Belgische wetgeving 

naast ras of etnische afstamming ook de huidskleur, afkomst en de nationale afstamming als 

discriminatiegrond worden aangenomen.20 

 

6. Opdat er sprake kan zijn van discriminatie dienen drie voorwaarden cumulatief voldaan 

te zijn. Ten eerste dient er een verschillende behandeling te zijn van personen in éénzelfde 

situatie. Ten tweede dient het slachtoffer te behoren tot één van de beschermde groepen die de 

antidiscriminatiewetten bepalen. Ten derde moet het domein waarin de discriminatie 

plaatsvindt voorzien zijn door de wet. Zo stelt de wet de toegang tot goederen en diensten, de 

sociale bescherming, werkgelegenheid, huisvesting, arbeidsbestrekkingen enz. als mogelijke 

domeinen waarin discriminatie strafbaar kan worden gesteld.21 Indien deze elementen niet 

gelijktijdig aanwezig zijn, kan er in geen geval sprake zijn van discriminatie. Onder 

‘arbeidsbetrekkingen’ wordt verstaan: de betrekkingen die onder meer omvatten de 

werkgelegenheid, de voorwaarden voor toegang tot arbeid, de arbeidsvoorwaarden, en de 

ontslagregelingen.22  

 

7. Er wordt daarnaast ook een onderscheid gemaakt naargelang de soort discriminatie. Zo 

stelt artikel 4 Antidiscriminatiewet dat zowel directe als indirecte discriminatie en een direct 

als indirect onderscheid onder  het discriminatieverbod vallen.  

Hieronder wordt verstaan:  

 Direct onderscheid: de situatie die zich voordoet wanneer iemand ongunstiger wordt 

behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden 

behandeld op basis van één van de beschermde criteria;  

                                                           
19 I. VERHELST en S. RAETS, “Discriminatie op de arbeidsmarkt: gewikt en gewogen. Een overzicht van de 
rechtspraak van de arbeidsgerechten betreffende de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007”, Or. 2011, (90) 
91. 
20 C. BAYART, Discriminatie tegenover differentiatie arbeidsverhoudingen na de discriminatiewet, arbeidsrecht 
na de Europese ras-en kaderrichtlijn, Gent, Larcier, 2004, 551. 
21 F. HENDRICKX, “Discriminatie” in F. HENDRICKX en C. ENGELS (eds.), Arbeidsrecht Deel 2, Brugge, Die Keure, 
2015, (255) 263. 
22 Art. 4, 1° Antidiscriminatiewet. 



6 
 

 Directe discriminatie: direct onderscheid op grond van een beschermd criteriuml dat 

niet gerechtvaardigd kan worden op grond van de bepalingen van titel II Algemene 

discriminatiewet;  

 Indirect onderscheid: de situatie die zich voordoet wanneer een ogenschijnlijk neutrale 

bepaling, maatstaf of handelwijze personen gekenmerkt door een bepaald beschermd 

criterium, in vergelijking met andere personen bijzonder kan benadelen;  

 Indirecte discriminatie: indirect onderscheid op grond van een beschermd criterium dat 

niet gerechtvaardigd kan worden op grond van de bepalingen van titel II Algemene 

discriminatiewet. 

Het verschil tussen onderscheid en discriminatie ligt in het strafbare karakter. Indien je twee 

personen van elkaar gaat onderscheiden, kan daar een neutrale verantwoording voor worden 

afgelegd.23 Bij discriminatie stel je een strafbare handeling die gebaseerd is op irrationele 

gronden.  

 

8. Naast deze wetten werd door middel van verschillende CAO’s kracht bij gezet tegen de 

ongerechtvaardigde verschillende behandeling van bepaalde groepen van personen. Zo werd 

in 1983 vlak na de Racismewet CAO nr. 38 betreffende de werving en selectie gesloten in de 

Nationale Arbeidsraad.24 Het doel van deze CAO is om een gedragscode voor te schrijven voor 

zowel de werkgever als de sollicitant bij werving en selectie. De werkgever moet de 

sollicitanten op gelijke voet behandelen. Hij mag niet discrimineren op grond van persoonlijke 

kenmerken van de werknemer. Het toepassingsgebied werd echter door CAO nr. 95 uitgebreid 

tot alle fasen in de arbeidsrelatie waaronder dus ook de tewerkstelling en het ontslag.25 Zo is 

de werkgever verplicht tot gelijke behandeling van elke sollicitant zoals bedoeld bij de 

collectieve arbeidsovereenkomst nr. 95 van 10 oktober 2008 betreffende de gelijke 

behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie.26 Onder ‘gelijke behandeling’ wordt 

verstaan: de afwezigheid van elke vorm van discriminatie op grond van leeftijd, geslacht of 

                                                           
23 F. HENDRICKX, “Discriminatie” in F. HENDRICKX en C. ENGELS (eds.), Arbeidsrecht Deel 2, Brugge, Die Keure, 
2015, (255) 268. 
24 CAO nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers, gewijzigd door de 
collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 38bis van 29 oktober 1991, nr. 38ter van 17 juli 1998, nr. 38quater van 
14 juli 1999, nr. 38quinquies van 21 december 2004 en nr. 38sexies van 10 oktober 2008. 
25 CAO nr. 95 van 10 oktober 2008 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de 
arbeidsrelatie. 
26 Art. 2bis CAO nr. 95 van 10 oktober 2008 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de 
arbeidsrelatie. 
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seksuele geaardheid, burgerlijke staat, ziekteverleden, ras, huidskleur, afkomst of nationale of 

etnische afstamming, politieke of levensovertuiging, handicap, lidmaatschap van een vakbond 

of een andere organisatie.27 Beide CAO’s zijn algemeen verbindend verklaard en gelden dus 

voor elke werkgever en werknemer ongeacht het paritair comité waartoe zij behoren. Op de 

naleving van deze CAO’s wordt toezicht gehouden door de Algemene Directie Toezicht op de 

Sociale Wetten.  

 

Uitzonderingen  
 

9. Ook in het geval van discriminatie zijn uitzonderingen mogelijk. Algemeen wordt 

aanvaardt dat een direct onderscheid kan gemaakt worden indien dit objectief wordt 

gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend 

en noodzakelijk zijn (art.7 Antidiscriminatiewet). Deze rechtvaardigingstoets geldt ook in het 

geval er een indirect onderscheid wordt gemaakt.28  

 

10. Tevens is een verschil in behandeling objectief en redelijk gerechtvaardigd indien het 

kenmerk waarop een onderscheid wordt gemaakt een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste 

vormt. Dit vereist moet daarnaast evenredig zijn aan het legitieme doel dat wordt beoogd.29 

Deze rechtvaardigingsgrond geldt enkel indien er een onderscheid wordt gemaakt op grond 

van leeftijd, seksuele geaardheid, geloof of levensbeschouwing of een handicap (Art. 8 

Antidiscriminatiewet). Een voorbeeld hiervan is de aanwerving van een christelijke leerkracht 

voor de functie van leerkracht godsdienst. In dit geval zullen alle personen die een ander geloof 

beleven, worden afgewezen.  

 

11. Een tweede uitzondering vormt de positieve actie.30 Dit houdt in dat groepen die 

ondervertegenwoordigd zijn voorrang krijgen bij aanwerving. Vaak gaat dit gepaard met 

minimale quota die door het bedrijf behaald dient te worden. Deze uitzondering is een 

                                                           
27 Art. 2 CAO nr. 95 van 10 oktober 2008 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de 
arbeidsrelatie. 
28 F. HENDRICKX, “Discriminatie” in F. HENDRICKX en C. ENGELS (eds.), Arbeidsrecht Deel 2, Brugge, Die Keure, 
2015, (255) 270. 
29 C. BAYART, “De discriminatiewet”, Or. 2003, 51. 
30 C. BAYART, “De discriminatiewet”, Or. 2003, 52.; F. HENDRICKX, “Discriminatie” in F. HENDRICKX en C. 
ENGELS (eds.), Arbeidsrecht Deel 2, Brugge, Die Keure, 2015, (255) 273. 
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algemene rechtvaardigingsgrond die voor alle discriminatiegronden kan ingeroepen worden. 

Toch gelden er enkele voorwaarden opdat positieve actie op een geldige manier kan uitgevoerd 

worden:31  

 Er moet een kennelijke ongelijkheid zijn;  

 Het verdwijnen van deze ongelijkheid moet worden aangewezen als een te bevorderen 

doelstelling;  

 De maatregel van positieve actie moet van tijdelijke aard zijn en van dien aard zijn dat 

hij verdwijnt zodra de beoogde doelstelling is bereikt;  

 De maatregel van positieve actie mag andermans rechten niet onnodig beperken. 

 

12. Een derde en laatste uitzondering is een uitzondering krachtens de wet. Een voorbeeld 

hiervan is de toegang tot statutaire functies bij de overheid die beperkt worden tot EU-

onderdanen dan wel louter Belgen.32  

 

13. Toch wordt door de arbeidsgerechten een direct onderscheid dat tot één van de 

uitzonderingsgevallen behoort, moeilijk aanvaard. De Europese richtlijnen spelen een 

belangrijke rol bij de interpretatie van de Belgische discriminatiewetten. Indien een rechter 

geconfronteerd wordt met een verschil in behandeling dat rechtstreeks gebaseerd is op het ras 

of de etnische afstamming, zal hij geen gebruik kunnen maken van de algemene 

rechtvaardigingsgrond. Enkel het onderscheid op basis van een wezenlijke en bepalende 

beroepsvereiste zal aanvaard kunnen worden.33 Dit komt doordat de Europese richtlijnen enkel 

deze uitzondering als rechtvaardigingsgrond aanvaarden. Indien de discriminatie berust op de 

huidskleur, afkomst of nationale afstamming zal de rechter wel gebruik kunnen maken van de 

algemene rechtvaardigingsgrond, nl. een onderscheid dat gerechtvaardigd wordt door een 

legitiem doel waarbij de middelen passend en noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken. De 

uitzondering van positieve discriminatie is ook een door de Belgische wetgever toegevoegde 

uitzondering die niet zal spelen bij de Europese discriminatiegronden. Huidskleur, afkomst en 

nationale afstamming zijn discriminatiegronden die niet werden  opgenomen in de Europese 

                                                           
31 Art. 10, §2 Antidiscriminatiewet.  
32 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (2009), Discriminatie op de arbeidsmarkt 
omwille van herkomst, huidskleur of nationaliteit. Wat is het en wat doe je eraan?, Brussel, 16. 
33 I. VERHELST en S. RAETS, “Discriminatie op de arbeidsmarkt: gewikt en gewogen. Een overzicht van de 

rechtspraak van de arbeidsgerechten betreffende de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007”, Or. 2011, 94. 
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richtlijnen en een uitbreiding zijn door de Belgische wetgever. 34 

 

Sanctie en bewijslast 

 

14. Discriminatie is een misdrijf dat zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk strafbaar 

wordt gesteld. 35 Vóór de wet van 2007 werd discriminatie enkel strafrechtelijk beteugeld door 

middel van geldboetes en/of gevangenisstraffen. Om tot bestraffing over te gaan diende zowel 

het opzettelijk karakter van de dader als de racistische reden bewezen te worden door het 

slachtoffer. Dit was zeer moeilijk te bewijzen. Om die reden zijn er dan ook amper 

correctionele veroordelingen uitgesproken waarin sprake was van discriminatie in de 

werkomgeving.36  

 

15. Op burgerrechtelijk vlak heeft de rechter een ruime keuze aan sancties. Zo kan het 

slachtoffer een schadevergoeding krijgen voor de geleden schade als gevolg van de 

discriminatie.37 Deze schadevergoeding kan ook door middel van een extracontractuele 

aansprakelijkheidsvordering worden gevorderd.38 In dat geval zal een forfaitaire vergoeding 

worden toegekend die gelijk is aan het brutoloon voor zes maanden.39 Daarnaast kan ook een 

vordering tot staking van de discriminatoire activiteiten worden ingesteld door het 

slachtoffer.40 Indien de dader geen einde stelt aan de discriminatie, heeft de rechter de 

mogelijkheid om een dwangsom op te leggen.41  

 

16. Naast deze hulpmiddelen kan het slachtoffer ook aankloppen bij het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum of de inspectiedienst Toezicht Sociale Wetten.42 Die laatste is dan ook 

                                                           
34 BAYART, C., “De discriminatiewet”, Or. 2003, 55-56. 
35 I. VERHELST en S. RAETS, “Discriminatie op de arbeidsmarkt: gewikt en gewogen. Een overzicht van de 
rechtspraak van de arbeidsgerechten betreffende de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007”, Or. 2011, (90) 
95. 
36 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (2009), Discriminatie op de arbeidsmarkt 
omwille van herkomst, huidskleur of nationaliteit. Wat is het en wat doe je eraan?, Brussel, 18. 
37 F. HENDRICKX, “Discriminatie” in F. HENDRICKX en C. ENGELS (eds.), Arbeidsrecht Deel 2, Brugge, Die Keure, 
2015, (255) 304. 
38 J. LORRÉ, Sociale media en werkgeverscontrole, Antwerpen, Kluwer, 2012, 93. 

39 Art. 18, §2, 2° Antidiscriminatiewet. 
40 Art. 19 en 20 Antidiscriminatiewet. 
41 F. HENDRICKX, “Discriminatie” in F. HENDRICKX en C. ENGELS (eds.), Arbeidsrecht Deel 2, Brugge, Die Keure, 
2015, (255) 313. 
42 J. LORRÉ, Sociale media en werkgeverscontrole, Antwerpen, Kluwer, 2012, 99. 
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belast met het toezicht op de naleving van de discriminatiewetten.43 Deze twee organisaties 

kunnen samen met het slachtoffer of afzonderlijk een rechtsvordering instellen tegen de 

verdachte. Zij kunnen enkel die laatste twee sancties, nl. de staking of de dwangsom, verzoeken 

aan de rechter op te leggen.44 

 

17. In titel IV van de antidiscriminatiewet staan diverse strafrechtelijke bepalingen 

opgesomd. Indien de rechter oordeelt dat er sprake is van discriminatie, kan hij in bepaalde 

gevallen een gevangenisstraf en/of een geldboete opleggen.45 Enkel indien de discriminatie 

niet enkel rechtstreeks kenbaar werd voor het slachtoffer, maar ook andere personen daarbij 

werden betrokken zoals bijvoorbeeld wanneer de werkgever via een uitzendkantoor op zoek is 

naar extra personeel en daarbij te kennen geeft dat hij enkel autochtone kandidaten in dienst 

wil nemen. Er dient dus sprake te zijn van aanzet tot discriminatie. Daarnaast zijn deze 

strafrechtelijke bepalingen niet beperkt tot de in artikel 5 opgesomde domeinen. De rechter 

heeft als laatste ook de mogelijkheid om de verdachte te ontzetten uit zijn rechten opgesomd 

in artikel 33 j° artikel 31 Strafwetboek.  

 

18. In navolging van de richtlijnen zijn er verschillende wettelijke vermoedens in de 

antidiscriminatiewetten opgenomen die zorgen voor een omkering van de bewijslast.46 Indien 

één van deze vermoedens speelt, dient de verweerder het bewijs te leveren dat hij niet heeft 

gediscrimineerd.47 De verweerder zal dus moeten aantonen wat wel de reden is van het verschil 

in behandeling.48 Indien er sprake is van directe discriminatie, kunnen bijvoorbeelde meerdere 

los van elkaar staande meldingen bij Unia als bewijs worden voorgelegd.49 Daarnaast kan het 

slachtoffer met duidelijke gegevens aantonen dat hij of zij ongunstiger is behandeld dan een 

andere persoon in dezelfde situatie. Uit statistieken kan het slachtoffer ook het vermoeden van 

indirecte discriminatie doen gelden.50 Ook een intrinsiek verdacht criterium kan als bewijs 

worden voorgelegd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan praktijktests. Door middel van het uitsturen 

                                                           
43 VERHELST en S. RAETS, “Discriminatie op de arbeidsmarkt: gewikt en gewogen. Een overzicht van de 
rechtspraak van de arbeidsgerechten betreffende de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007”, Or. 2011, (90) 
102. 
44 Art. 19 en 20 antidiscriminatiewet.  
45 Art. 21, 22 en 23 antidiscriminatiewet.  
46 F. HENDRICKX, “Discriminatie” in F. HENDRICKX en C. ENGELS (eds.), Arbeidsrecht Deel 2, Brugge, Die Keure, 
2015, (255) 302. 
47 Art. 28 Antidiscriminatiewet. 
48 BAYART, C., “De discriminatiewet”, Or. 2003, 55-56. 
49 Art. 28, §2 antidiscriminatiewet. 
50 Art. 28 Antidiscriminatiewet. 
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van twee identieke cv’s waarbij op het ene bepaalde typerende etnische kenmerken worden 

vermeld, en net die kandidaat wordt afgewezen, kan er een vermoeden zijn dat hij nadeliger is 

behandeld louter omwille van zijn afkomst.51 Het gebruik van praktijktests wordt wel betwist. 

Er is discussie of dit al dan niet beschouwd kan worden als een vorm van uitlokking.52 De 

bewijslast vermeldt in titel V antidiscriminatiewet is niet van toepassing in strafrechtelijke 

procedures. 

 

I.2. Economische literatuur: theorie volgens Becker en Arrow 
 

19. Wat in de maatschappij onder discriminatie wordt verstaan, verschilt van de definitie 

die wordt gehanteerd bij het uitvoeren van onderzoeken naar discriminatie in de 

arbeidsrechtelijke sfeer. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee theorieën om 

discriminatie op de arbeidsmarkt te verklaren: voorkeursdiscriminatie (Becker) en statistische 

discriminatie (Arrow).53  

 

20. Volgens Nobelprijswinnaar professor Gary Becker is discriminatie ingegeven door de 

voorkeur om al dan niet met bepaalde groepen in aanraking te komen.54 Becker deelt deze 

voorkeursdiscriminatie nog verder in drie verschillende vormen: werkgeversdiscriminatie, 

werknemersdiscriminatie en klantendiscriminatie. De namen spreken voor zich. Bij 

werkgeversdiscriminatie is het de werkgever die niet in aanraking wil komen met bepaalde 

groepen van een andere etnische afkomst. Bij werknemers- en klantendiscriminatie zijn het 

respectievelijk de werknemers en de klanten die weigerachtig staan ten opzichte van dit 

contact. Hoe uit zich deze discriminatie? Werkgevers zullen het idee hebben dat de kost voor 

de aanwerving van een persoon van die bepaalde groep zal stijgen in tegenstelling tot een groep 

waarmee de werkgever geen problemen heeft. Werknemers daarentegen zullen zich bij de 

samenwerking met werknemers uit die bepaalde groepen gedragen alsof het nut van hun 

                                                           
51 P. VERHAGHE en K. VAN DER BRACHT, “Praktijktesten: Van onderzoeksmethode naar beleidsinstrument 
tegen discriminatie?”, Sociologos 2017, (182) 184. 
52 D. CUIJERS, “Getuigenbewijs en discriminatie: enkele kritische beschouwingen over de praktijktest en 
varianten” (noot onder Arbh. Antwerpen 25 juni 2008), T. Vreemd 2009, (25) 30. 
53 S. BAERT, B. COCKX, N. GHEYLE en C. VANDAMME, “Etnische discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt voor 

schoolverlaters. Liever Jonas dan Okan?”, Tijdschrift van het Steunpunt WSE 2013, 14 
54 S. BAERT, “Etnische aanwervingsdiscriminatie in Vlaanderen: evidentie, mechanismen en aanpak”, in 

BENYAICH B. (ed.), Klokslag Twaalf, Leuven, Itinera Institute, 2014, 272. 
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activiteit is gedaald. Zij hebben het gevoel dat zij tegen een lager loon en met een mindere 

efficiëntie aan het werk zijn. Bij klantendiscriminatie zullen klanten het gevoel hebben dat het 

bedrag dat zij betalen voor éénzelfde product hoger is bij de groep waarmee zij liever niet mee 

in aanraking komen.55 Een klant die bij het aankopen van meubilair wordt geadviseerd door 

een allochtone verkoper in een Belgische onderneming zal niet het gevoel hebben dat hij een 

koopje heeft gedaan. In tegenstelling tot het geval waarin een blanke Belgische verkoper hem 

bij zijn keuze heeft bijgestaan.  Het probleem met deze theorie is dat deze moeilijk te bewijzen 

is. Er zal vaak niet openlijk gediscrimineerd worden opdat men kan zeggen dat er sprake is van 

voorkeursdiscriminatie. Het gaat hier vooral om het gevoel dat de werkgever, werknemer of 

klant ervaart door het contact met die bevolkingsgroepen. Om die reden wordt in de literatuur 

eerder gebruik gemaakt van de theorie van de statistische discriminatie. 

 

21. Onder statistische discriminatie wordt volgens Arrow verstaan: het fenomeen waarbij 

werkgevers vermeende kenmerken van bepaalde sociale groepen toeschrijven aan individuele 

personen van die groep.56 De oorzaak hiervan ligt in het feit dat werkgevers bij het aanwerven 

van kandidaten niet beschikken over alle informatie over die kandidaat.57 Een kandidaat kan 

tijdens een sollicitatiegesprek de ideale kandidaat lijken maar dat geeft nog geen uitsluitsel 

over de productiviteit van die persoon. Dit gebrek aan informatie wordt om die reden 

opgevangen door het algemeen beeld dat de werkgever heeft van die bevolkingsgroep.58 Zo 

zullen vooroordelen leiden tot beslissingen die niet louter gestoeld zijn op de persoonlijke 

kenmerken van de kandidaat. De meest bekwame persoon kan dan de kans ontnomen worden 

om aan de slag te gaan voor deze werkgever. Zowel de sollicitant als de werkgever worden 

hierdoor dus benadeeld.  

 

22.  Dit laatste vormt dan ook het onderscheid tussen deze twee types van discriminatie. 

Statistische discriminatie kan economisch verantwoord worden.59 Werkgevers die statistisch 

discrimineren nemen gemiddeld genomen productievere werknemers aan dan werkgevers die 

                                                           
55 S. BAERT, “Etnische aanwervingsdiscriminatie in Vlaanderen: evidentie, mechanismen en aanpak”, in 
BENYAICH B. (ed.), Klokslag Twaalf, Leuven, Itinera Institute, 2014, 273. 
56 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, Leuven, 

28, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf. 
57 S. BAERT, “Etnische aanwervingsdiscriminatie in Vlaanderen: evidentie, mechanismen en aanpak”, in 
BENYAICH B. (ed.), Klokslag Twaalf, Leuven, Itinera Institute, 2014, 272. 
58 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, Leuven, 
29, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf. 
59 S. BAERT, “Etnische aanwervingsdiscriminatie in Vlaanderen: evidentie, mechanismen en aanpak”, in 
BENYAICH B. (ed.), Klokslag Twaalf, Leuven, Itinera Institute, 2014, 273-274. 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf
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niet discrimineren. Werkgevers die niet discrimineren worden volgens deze theorie aldus 

benadeeld. Bij de theorie van de voorkeursdiscriminatie speelt juist het tegengestelde. 

Werkgevers die discrimineren zullen zichzelf uit de markt prijzen aangezien zij absoluut geen 

werknemers van etnische minderhedengroepen zullen tewerkstellen. Bedrijven die niet 

discrimineren zullen geen onderscheid maken en op die manier een objectieve beslissing 

maken welke kandidaat het meest geschikt is, voor welke functie, tegen welke voorwaarden.  

Het blijft op dit moment moeilijk om te bepalen welke van deze twee types op dit moment de 

bovenhand neemt. Volgens een onderzoek uitgevoerd door Stijn Baert en Ann-Sophie De Pauw  

blijft het vermoeden die volgt uit vooroordelen tegenover allochtone werknemers een 

significante rol spelen bij discriminatie op de arbeidsmarkt.60 

 

I.3. Cijfers 
 

I.3.1. Unia  
  

23. Unia ofwel Interfederaal Gelijkekansencentrum is een openbaar en onafhankelijke 

instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Eén van de manieren waarop 

men tegemoet komt aan deze opdracht, is de behandeling van individuele meldingen door 

slachtoffers. Zowel directe als indirecte discriminatie, de opdracht om te discrimineren en 

pesterijen die verband houden met de wettelijke discriminatiegronden vallen onder de 

bevoegdheid van het Centrum.61 Slachtoffers kunnen ook verzoeken om tussen te komen 

waarna er een dossier zal geopend worden. Unia gaat samen met het slachtoffer en de dader in 

gesprek om te bemiddelen. Indien hierdoor geen resultaten worden bereikt dan kan een 

rechtszaak ingesteld worden tegen de dader door het slachtoffer waarbij Unia zich burgerlijke 

partij stelt of rechtstreeks door Unia zelf. Niet elke melding leidt dus tot het openen van een 

dossier. Enkel wanneer de melder daar expliciet naar vraagt, zal het Centrum actief optreden.62  

 

                                                           
60 S. BAERT, “Etnische aanwervingsdiscriminatie in Vlaanderen: evidentie, mechanismen en aanpak”, in 
BENYAICH B. (ed.), Klokslag Twaalf, Leuven, Itinera Institute, 2014, 275. 
61 Unia, Cijferverslag 2015, Brussel, 2016, 5, 
http://unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag_2015.pdf . 
62 Unia, Evaluatie antidiscriminatiewetgeving, Brussel, 2016, 17-22, 
http://unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Evaluatie.pdf . 

http://unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag_2015.pdf
http://unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Evaluatie.pdf
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24. Uit de eerste cijfers die bekend gemaakt zijn, kan worden geconcludeerd dat ook het 

jaar 2016 wordt gekenmerkt door een stijging (20%) van het aantal nieuw geopende dossiers 

voor mogelijke discriminatie.63 Opnieuw is er een stijging in het domein ‘werk’ dat jaar na jaar 

de top drie haalt wat betreft het aantal geopende dossiers. Met een stijging van 47% is het 

arbeidsgebeuren de koploper in het jaar 2016.  

 

25. In 2016 werden in totaal 575 dossiers geopend bij het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum waarbij discriminatie op de werkvloer werd behandeld.64 Dit is zeer 

merkwaardig gezien de jaren 2014 en 2015 gekenmerkt worden door een daling in dit domein. 

Ten opzichte van het jaar 2015 (375) zijn er bijna 50% extra dossiers geopend in 2016 (575).65 

Vooral in de private sector (49%), opgevolgd door de publieke sector (26%), worden er veel 

schendingen van de antidiscriminatiewetgeving geregistreerd. 169 van de 575 dossiers 

betreffende discriminatie in de werkomgeving werden gelinkt aan raciale criteria. Dit betreft 

een stijging van maar liefst 14%. 

Bron: Unia (www.unia.be/)  

 

26. Uit het cijferverslag van 2014 is daarnaast nog opvallend dat meer mannen dan vrouwen 

melding hebben gemaakt van mogelijke discriminatie op grond van raciale criteria.66 137 

meldingen van vrouwelijke slachtoffers ten opzichte van 218 meldingen door mannen. Uit het 

                                                           
63 Unia, “2016: nooit eerder klopten zoveel mensen aan bij Unia voor vermoedelijke discriminatie op de 
arbeidsmarkt en in het onderwijs”, 20 februari 2017 http://unia.be/nl/artikels/2016-stijging-vermoedelijke-
discriminatie 
64 Unia, “Eerste cijfers van 2016”, http://unia.be/files/Documenten/Artikels/Eerste_cijfers_2016.pdf  
65 Unia, “Eerste cijfers van 2016”, http://unia.be/files/Documenten/Artikels/Eerste_cijfers_2016.pdf 
66 Unia, Cijfersverslag 2014, Brussel, 2015, 8, http://unia.be/files/Z_ARCHIEF/cijferverslag_2014.pdf . 
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cijferverslag van 2015 kan dezelfde redenering niet specifiek voor deze discriminatiegrond 

worden afgeleid. Het valt nog af te wachten wat uit de cijfers van 2016 besloten kan worden.  

 

27. Wat de plaats van de feiten betreft, worden voor het domein ‘werk’ in het kader van 

raciale discriminatie in Vlaanderen vooral in respectievelijk Brussel en Antwerpen het vaakst 

melding gemaakt.67 Deze provincies worden dan ook gekenmerkt door een groot aantal 

inwoners van diverse nationaliteiten.  

 

I.3.2. Rechtspraak  
 

28. Raciale discriminatie is moeilijk op te sporen. Slachtoffers hebben het vaak moeilijk om 

bewijs bijeen te verzamelen die ontegensprekelijk is. Zoals hierboven reeds aangehaald is, is 

het aan het slachtoffer om door middel van een aantal gegevens aan te tonen dat er een 

vermoeden is van discriminatie. De verweerder dient dan het bewijs te leveren dat er absoluut 

geen sprake kan zijn van discriminatie. Dit is het gevolg van de verschuiving van de bewijslast. 

De kwetsbare positie waarin het slachtoffer zich bevindt, speelt ook een bepalende rol in het al 

dan niet overgaan tot een gerechtelijke procedure.  De werkgever bevindt zich hiërarchisch in 

een hogere positie dan de werknemer of de toekomstig werknemer. Dit kan het mogelijke 

slachtoffer ervan weerhouden om een klacht in te dienen of er melding van te maken. Daarnaast 

kan het ook zijn dat dit mogelijks een impact heeft op de verdere carrière van het slachtoffer. 

De wet voorziet wel een beschermingsperiode van de werknemer indien hij een klacht heeft 

ingediend tegen zijn eigen werkgever. Zo is er een periode van 12 maanden die begint te lopen 

nadat de werknemer een klacht heeft ingediend waarin de werkgever geen enkele maatregel 

mag stellen tegen die werknemer. Anders wordt die maatregel geacht het gevolg te zijn van de 

klacht.68 

 

29. Er is in tegenstelling tot de aantal klachten bij Unia weinig rechtspraak over 

discriminatie bij de werving of selectie van een slachtoffer. Dit omdat het heel moeilijk is om 

aan te tonen dat de werkgever het slachtoffer op discriminerende wijze heeft behandeld. Enkel 

                                                           
67 Unia, Cijfersverslag 2015, Brussel, 2016, 15-16, 
http://unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag_2015.pdf. 
68 F. HENDRICKX, “Discriminatie” in F. HENDRICKX en C. ENGELS (eds.), Arbeidsrecht Deel 2, Brugge, Die Keure, 
2015, (255) 300. 

http://unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag_2015.pdf
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indien het slachtoffer een mail, brief of dergelijke heeft waarin een letterlijke uiting van 

discriminerende aard door de werkgever wordt geschreven, is er een kans dat deze daarvoor 

ook veroordeeld zal worden. Zo was er een zaak voor de arbeidsrechtbank te Gent waarbij een 

Turkse kandidaat elektronisch had gesolliciteerd voor de functie technicus-verkoper.69 Een dag 

later ontving de sollicitant een mail waarin hij werd afgewezen gezien hij ‘niet de geschikte 

persoon is voor de vacante betrekking’. Onderaan de mail bevond zich een intern mailbericht  

waarin stond vermeld of de ontvanger de sollicitant kon afwimpelen met de verwijzing naar de 

vreemde afkomst van de sollicitant. De verwerende partijen trachtten dit te weerleggen aan de 

hand van drie argumenten. Eén van die argumenten was de volgende: gezien de vooroordelen 

van de klanten, voelt de onderneming zich verhinderd allochtone werknemers aan te werven. 

Toch heeft de onderneming reeds samengewerkt met allochtonen ondanks deze ‘beperking’. 

Hoe ‘fout’ dit ook mag klinken, de verwerende partijen in dit geding achten dit argument een 

objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond voor de afwijzing van de Turkse sollicitant. 

Verweerders halen dergelijk argument bijna altijd aan. Elke Belgische rechter zal dit argument 

meteen van tafel vegen aangezien dit onmogelijk een rechtvaardiging kan zijn. Met dit 

argument geven verweerders onomwonden toe dat zij discrimineren maar dat de klanten hen 

daartoe aanzetten.  

 

30.  Eén van de meest spraakmakende arresten is de zaak Feryn70. Dit is een ideaal 

voorbeeld van de zogenaamde klantendiscriminatie die ik hiervoor reeds aanhaalde. De feiten 

in de zaak gingen als volgt: de directeur van de onderneming Feryn verklaarde publiekelijk (in 

het tv-programma Terzake) dat hij geen allochtonen, meer bepaald Marokkanen, in dienst 

wilde nemen gezien zijn klanten hierom verzochten. De activiteit van de onderneming bestond 

erin poorten te fabriceren en te plaatsen. Feryn had wel enkele allochtone werknemers in dienst 

maar deze hadden geen enkel contact met de klanten. Zij waren enkel werkzaam in de fabriek 

zelf. Deze zaak is vooral van belang omdat in principe geen sprake was van directe 

discriminatie aangezien Feryn enkel de uitspraak had gedaan en niet effectief over was gegaan 

tot discrimineren. De zaak ging zo ver dat een prejudiciële vraag werd gesteld aan het Hof van 

Justitie aangaande de Europese Rasrichtlijn. Was het beleid dat Feryn actief voerde in strijd 

met de richtlijn? Volgens het Hof van Justitie veronderstelt directe discriminatie niet dat er per 

se een slachtoffer kan geïdentificeerd worden. Het publiekelijk verklaren door de werkgever 

                                                           
69 Arb. Gent, 27 maart 2007. 
70 Vz. Arbh. Brussel (KG), 28 augustus 2009, nr. 09/1729. 
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dat hij geen werknemers van een ander ras zal aanwerven, zorgt ervoor dat kandidaten zich 

ervan weerhouden te solliciteren bij die onderneming.71 Op deze manier worden hun kansen 

op de arbeidsmarkt rechtstreeks beperkt. Het Arbeidshof van Brussel oordeelde na een 

bevestigend antwoord van het Hof dat het aanwervingsbeleid dat Feryn voerde in strijd was 

met de toenmalige Antidiscriminatiewet van 2003.72 Hier werd de onderneming geacht direct 

gediscrimineerd te hebben ten opzichte van personen van Marokkaanse afkomst. 

  

Meneer Feryn haalde aan dat hij zelf wel allochtone werknemers in dienst heeft. Volgens hem 

was dit voldoende bewijs dat hij onmogelijk zelf heeft gediscrimineerd of zou discrimineren. 

De antidiscriminatiewet is daar echter duidelijk in. De verweerder dient de afwezigheid van 

discriminatie te bewijzen.73 Het feit dat de werkgever werknemers van een andere origine in 

dienst heeft of had, sluit niet uit dat in andere gevallen sollicitanten werden geweigerd omwille 

van hun origine.74 

 

31. Tegenwoordig lees je vaker een artikel in de krant met als kop ‘Mohammed niet maar 

Jan wel’. Allochtone sollicitanten gaan zelf nadat zij vermoeden dat zij op basis van afkomst 

zijn afgewezen, éénzelfde cv versturen onder een Vlaamse naam. Op deze manier gaat de 

sollicitant na of de werkgever niet louter op grond van de afkomst van de kandidaat deze heeft 

afgewezen. Vóór de antidiscriminatiewetten van 2007 was deze praktijk nog betwist.75 Nu 

worden die meer en meer aanvaard door de Belgische rechtbanken en hoven. Deze manier van 

handelen is vergelijkbaar met praktijktests. Het enige verschil is dat het hier om werkelijke 

sollicitanten gaat. Zo had een sollicitant genaamd Youssef gesolliciteerd bij een bedrijf in het 

Antwerpse. Door telefonisch contact op te nemen met bedrijf, maakte hij zijn kandidatuur voor 

de functie bekend. Nadat hij zijn naam en etnische origine had bekendgemaakt, werd hem 

meegedeeld dat de vacature reeds was ingevuld. Hierna nam een vriend van Youssef opnieuw 

contact op met de werkgever en stelde hij zich voor als Karl. Met een Antwerps accent liet 

‘Karl’ weten dat hij geïnteresseerd was in de functie en werd hij uitgenodigd voor een gesprek. 

Enkele dagen later belde opnieuw een vriend. Dit keer een Vlaamse vriend met een Vlaamse 

naam. De werkgever had aangegeven dat de vacature nog niet was ingevuld. Diezelfde dag 

                                                           
71 HvJ (2e kamer) 10 juli 2008, nr. C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding t. firma 
Feryn NV. 
72 Vz. Arbh. Brussel (KG), 28 augustus 2009, nr. 09/1729. 
73 Art. 28 antidiscriminatiewet. 
74 Arbh. Antwerpen 25 juni 2008, A.R. 2060328. 
75 BELGA, “Hier geen bruine aap”, De Standaard¸ 20 februari 2006. 
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belde Youssef nogmaals om te solliciteren voor de job van meubelmonteur. En éénzelfde 

verhaal klonk uit de telefoon: de vacature was reeds ingevuld. In deze zaak heeft de werkgever 

tweemaal dezelfde discriminerende handeling gesteld. Het is onbetwistbaar dat de loutere 

etnische afkomst van de kandidaat voldoende was om hem af te wijzen. Het arbeidshof te 

Antwerpen heeft dan ook de werkgever schuldig verklaard aan discriminatie en ongelijke 

behandeling op grond van etnische origine.76 Dit is zeer merkwaardig aangezien de 

telefoongesprekken enkel door middel van getuigenverklaringen is bewezen. Dat is ook de 

reden dat de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen in eerste aanleg de zaak 

ongegrond had verklaard.77 Volgens deze rechtbank zijn getuigenverklaringen alleen 

onvoldoende sterk om de bewijslast te doen omkeren.   

 

32. Het is dus moeilijk voor een slachtoffer om op voorhand te bepalen welke 

bewijsmiddelen aanvaard zullen worden en dus voldoende zullen zijn om de verweerder te 

veroordelen tot schending van de antidiscriminatiewetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Arbh. Antwerpen, 25 juni 2008, A.R. 2060328. 
77 Arbrb. Mechelen, 16 maart 2006. 
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II. Arbeidsmarktparticipatie  
 

33. Eén van de manieren om aan te wijzen in welke mate bepaalde bevolkingsgroepen 

worden gediscrimineerd, is het nagaan van de deelnemingsgraad op de arbeidsmarkt van deze 

groepen. Zoals uit de cijfers van Unia blijkt, ervaren etnische bevolkingsgroepen vaak een 

discriminerende behandeling bij zowel de toegang tot de arbeidsmarkt als op de werkvloer. 

Met de toekomstige vergrijzing die de arbeidsmarkt zal treffen, wordt de arbeidsmarkt dus 

enkel krapper. Het zou dan niet de bedoeling zijn dat productieve werkkrachten verloren gaan 

louter omwille van de etnische afkomst van de sollicitant. Daarnaast zorgt het blijven 

openstaan van vacatures voor enorm veel werkdruk voor de in dienst zijnde werknemers die 

extra moeten presteren.78 Met het Pact 2020 stelt de Vlaamse Regering zichzelf een aantal 

doelstellingen op zodat verschillen op arbeidsdeelname worden weggewerkt. Op die manier 

kan elke bevolkingsgroep evenredig aan de arbeidsmarkt deelnemen.79 Eén van die 

doelstellingen betreft de globale werkzaamheidsgraad. Tegen 2020 zou deze minstens 70% 

moeten zijn. Voor de allochtone bevolkingsgroep wordt vooropgesteld dat de gemiddelde 

jaarlijkse groei 1% betreft.80 

  

34. In het volgende onderdeel zal ik een beeld schetsen van de arbeidsmarktparticipatie van 

personen van een andere origine. Zowel de werkzaamheidsgraad als de werkloosheidsgraad 

zullen ter sprake komen. Daarbij zal nog een indeling gemaakt worden op basis van geslacht. 

Alvorens deze gegevens weer te geven, zal ik kort ingaan op de demografie. Voor de cijfers in 

onderstaand deel zal ik me baseren op de socio-economische monitoring door de FOD 

WASO81 die recent is verschenen. De gegevens die werden verzameld, betreft de 

bevolkingsgroep van 18 tot 60 jaar van het jaar 2008 tot en met 2012.82 

 

                                                           
78 G. VAN HOYE, F. LIEVENS, “Rekrutering En Emplyer Branding.”, in F. LIEVENS (ed.), Human Resource 
Management: Back to Basics., Leuven, LannooCampus, 2015, 4. 
79 VESOC (2009), Pact 2020: Een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen. 20 doelstellingen, 22, 
www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/pact-2020-een-nieuw-toekomstpact-voor-vlaanderen-20-
doelstellingen. 
80 VESOC (2009), Pact 2020: Een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen. 20 doelstellingen, 26, 
www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/pact-2020-een-nieuw-toekomstpact-voor-vlaanderen-20-
doelstellingen. 
81 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  
82 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, 1-264, 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125. 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/pact-2020-een-nieuw-toekomstpact-voor-vlaanderen-20-doelstellingen
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/pact-2020-een-nieuw-toekomstpact-voor-vlaanderen-20-doelstellingen
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/pact-2020-een-nieuw-toekomstpact-voor-vlaanderen-20-doelstellingen
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/pact-2020-een-nieuw-toekomstpact-voor-vlaanderen-20-doelstellingen
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125
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II.1. Demografie  

 

35. Voor het volgende onderdeel dienen eerst nog enkele begrippen worden gedefinieerd 

om misverstanden te vermijden. Er wordt een indeling gemaakt op basis van origine. De origine 

van een persoon wordt samengesteld door de volgende variabelen: nationaliteit van het 

individu, nationaliteit bij de geboorte van het individu en nationaliteit bij de geboorte van de 

ouders van het individu.83 In 2012 is 63,3% van de bevolking van Belgische origine en 29,3% 

van 6.394.694 Belgen van vreemde origine.84 Personen behorende tot de EU-1485 bekleden 

daarbij de nummer één-positie. Met 12,8% stijgen zij uit boven de tweede groep, de 

Maghrebijnen86. Deze laatsten zijn met een groep van 303 097 inwoners (4,7%). Hierop volgen 

bevolkingsgroepen behorende tot de EU-1287. Tussen 2008 en 2012 is de bevolkingsgroep van 

buitenlandse nationaliteit met 3,7% gestegen. Daarbij blijven de personen afkomstig uit een 

land van EU-14 de grootste groep. Echter is het aandeel van deze groep ook het meest gedaald.  

 

Bron: Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ 
 

 

                                                           
83 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, 10, 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125. 
84 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, 15, 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125 
85 EU-14: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Luxemburg, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, 
Griekenland, Spanje, Portugal, Finland, Zweden en Oostenrijk. 
86 Maghrebijnen: Algerije, Libië, Marokko, Tunesië en Mauritanië. 
87 EU-12: Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, 
Slowakije, Bulgarije en Roemenië. 
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De grootste stijging wordt vastgesteld bij de groep personen uit landen van EU-12 met 2,1%.88 

De andere bevolkingsgroepen hebben sinds 2008 een relatief gelijke stijging gemaakt van 

minder dan 1%.  

 

36. Per gewest kunnen ook enige verschillen worden waargenomen. In het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest vinden we het hoogst aantal verschillende bevolkingsgroepen. In het 

jaar 2012 heeft Brussel de grootste stijging (5,7%) gemaakt wat betreft de groep met een 

vreemde origine.89  Wallonië en Vlaanderen hebben een stijging gemaakt van respectievelijk 

3,1% en 3,2%. Alledrie de gewesten vertonen vergelijkbare verhoudingen van de diverse 

bevolkingsgroepen die vergelijkbaar zijn met wat globaal is vastgesteld in België. De twee 

grootste groepen zijn afkomstig uit een land van de EU-14 en de Maghreblanden.90 In Brussel 

vertegenwoordigen deze twee groepen respectievelijk 29,60% en 26,40% van het 

inwonersaantal. Personen uit een land van EU-14 zijn de grootste groep in Wallonië, met 

61,50% is er geen enkele andere bevolkingsgroep in één van de gewesten zo groot als deze. 

Ook in Vlaanderen is deze groep het grootst. Zij vertegenwoordigen bijna twee vijfde van het 

aandeel personen van buitenlandse nationaliteit.91 De Maghrebijnen zijn in beide Gewesten de 

tweede grootste groep. 

  

37. Deze cijfers zijn belangrijk met het oog op de werkzaamheids- en werkloosheidsgraad 

van deze verschillende bevolkingsgroepen. Zo kan verklaard worden waarom de ene groep 

wordt getroffen door een hoger percentage werkloze actieven in vergelijking met de andere 

groepen. Er worden tal van redenen aangereikt om te verklaren waarom deze groepen minder 

actief zijn op de arbeidsmarkt. Een lager onderwijsniveau en taalachterstand, maar ook 

discriminatie kan daarbij een rol spelen. In het volgende onderdeel ga ik kort ingaan op de 

arbeidsmarktpositie van de inwoners van niet-Belgische herkomst. 

                                                           
88 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, Statistiek 1-2 
Verdeling van de bevolking van vreemde origine, www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125 
89 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, Statistiek 1-4 
Verdeling van de bevolking van 18 tot 60 jaar per gewest volgens origine, 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125 
90 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, 18, 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125 
91 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, Statistiek 1-5 
Verdeling van de bevolking van vreemde origine van 18 tot 60 jaar per gewest volgens origine, 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125 

http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125
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II.2. Werkgelegenheidsgraad van verschillende bevolkingsgroepen: 

geboren in België, geboren in een ander EU-land en geboren buiten de 

EU 

 
38. De werkgelegenheidsgraad kan als volgt worden gedefinieerd: personen met een 

bezoldigde baan (zowel in de privé als de publieke sector), personen die zelfstandig werken, 

diegenen die als helper werker bij een werkgevers met een statuut als zelfstandige en diegene 

die zowel actief zijn als loontrekkende en zelfstandige/helper.92 België heeft een totale 

werkgelegenheidsgraad van 65,5%. Met 73,3% overstijgt de groep van Belgische origine de 

actieve bevolkingsgroep van vreemde origine.93 Personen afkomstig uit het Nabije/Midden-

Oosten, ‘Andere Afrikanen’ dan Maghrebijnen en ‘Andere Europeanen’ dan die behorende tot 

de EU bekleden daarbij de laagste posities. Zij behoren, met uitzondering van de groep ‘Andere 

Europeanen’, tot de bevolkingsgroepen die minder dan 5% vertegenwoordigen van het 

Belgische inwonersaantal.94 Personen die behoren tot een land uit EU-14 en EU-12 vertonen 

een werkgelegenheidsgraad van meer dan 50%. De overige groepen hebben een vergelijkbare 

werkgelegenheidsgraad tussen 40 en 50%. 

 
Bron: Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ 

 

39. Opnieuw zijn er enkele verschillen per Gewest. De werkgelegenheidsgraad is voor 

personen uit landen van EU-14, EU-12 en Zuid/Centraal-Amerikanen het hoogst in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit stemt niet overeen met het aandeel in het bevolkingsaantal 

                                                           
92 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, 49, 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125. 
93 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, Statistiek 2-2-1 
Werkgelegenheidsgraad van personen van 18 tot 60 jaar volgens origine, 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125 
94 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, Statistiek 1-2 
Verdeling van de bevolking van vreemde origine, www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125 
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binnen het Brusselse. Voor Vlaanderen kan dezelfde vaststelling gemaakt worden wat betreft 

de werkgelegenheidsgraad volgens origine. In Wallonië zijn het eerder Oceaniërs95 die tot de 

top 3 behoren.96  

 

40. Voor Vlaanderen kan er nog dieper worden ingegaan op de werkzaamheidsgraden per 

gemeente. De Vlaamse Arbeidsrekening heeft nagegaan in hoeverre er verschillen zijn tussen 

centrumsteden en niet-centrumsteden. Met respectievelijk 61,6% en 13,8% hebben niet-

centrumsteden een hogere werkzaamheidsgraad en lagere werkloosheidsgraad dan 

centrumsteden.97 Antwerpen, Gent en Leuven vertonen een lage werkzaamheidsgraad voor 

personen met een niet-Belgische herkomst. Ook de werkloosheidsgraad is het hoogst in 

Antwerpen en Gent. Hieruit kan worden opgemaakt dat in centrumsteden inwoners met een 

buitenlandse nationaliteit moeilijker aan werk geraken in vergelijking met niet-centrumsteden 

zoals Mechelen, Turnhout of Roeselare.  

 

II.1.1. Volgens geslacht 
 

41. Daarnaast kan ook een kloof worden vastgesteld in de tewerkstelling van mannen of 

vrouwen. België kent een werkgelegenheidsgraad van 71,7% voor mannen en 63,8% voor 

vrouwen in het jaar 2012. Globaal aangenomen wordt de werkgelegenheidsgraad van mannen 

gekenmerkt door een daling van 2,1%. 6 van de 10 bevolkingsgroepen98 hebben dan ook een 

lagere werkgelegenheidsgraad in 2012 dan in 2008.  De vrouwen daarentegen deden het geod. 

Voor hen is er een algemene stijging van 1% vastgesteld. Enkel personen afkomstig uit het 

Nabije/Midden-Oosten hebben een lagere werkgelegenheidsgraad in 2012 dan in 2008.  

 

42.  Mannen van Belgische origine hebben een hogere activiteitsgraad dan die van alle 

mannen in België.99 Hetzelfde geldt voor de vrouwen. Van de andere etnische 

                                                           
95 Oceaniërs: China, Indië, Zuid-Korea, Japan, Taiwan en Oceanië. 
96 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, Statistiek 2-2-8 
Werkgelegenheidsgraad van personen van 20 tot 60 jaar volgens gewest en origine, 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125. 
97 D. GOUTSMET en W. VANDERBIESEN, “De (grote) kloof in arbeidsmarktpositie tussen bevolking van Belgische 
en niet-belgische herkomst”, Werk. Focus 2017, 2. 
98 EU-14, EU-12, Kandidaat EU, Andere Europeanen, Maghrebijnen, Andere Afrikanen, Nabije/Midden-Oosten, 
Oceaniërs, Andere Aziaten, Zuid/Centraal-Amerikanen. 
99 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, 44, 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125. 

http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125


24 
 

bevolkingsgroepen behoren opnieuw EU-14 en EU-12 voor zowel mannelijke als vrouwelijke 

werkzame personen tot de groepen met de hoogste werkgelegenheidsgraad. Deze worden voor 

de mannelijke bevolking opgevolgd door de groepen behorende tot kandidaat EU-landen100 en 

Maghrebijnen. Mannen afkomstig uit het Nabije/Midden-Oosten, andere Afrikaanse landen 

dan de Maghreb en andere Europese landen dan die van de EU scoren merkwaardig laag. Met 

een constante werkgelegenheidsgraad van minder dan 50% zullen deze groepen steeds een 

achterstand oplopen. Vrouwen uit het Verre Oosten (Oceaniërs) en uit Zuid/Centraal-Amerika 

scoren merkwaardig goed in tegenstelling tot Mahrebijnse vrouwen en vrouwen die afkomstig 

zijn uit een kandidaat EU-land. De laagste werkgelegenheidsgraden vinden we bij het kamp 

van de vrouwen. Vrouwen afkomstig uit het Nabije/Midden-Oosten scoren slechts een 

werkgelenheidsgraad van 28,6%. Dit is bijzonder laag.  

Bron: Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ 

 

43. De hoogste stijging wordt waargenomen bij vrouwen uit EU-12 landen. Met een stijging 

van 8,6% behoren zij tot de groepen met de hoogste werkgelegenheidsgraad. De hoogste daling 

(-2,4%) daarentegen komt toe aan mannen uit het Nabij/Midden-Oosten. Vrouwen hebben het 

in het algemeen dus dubbel zo moeilijk om aan werk te geraken. Enerzijds doordat zij vrouw 

zijn en anderzijds door hun origine. Ze maken wel een opmars maar er is nog een lange weg te 

gaan.  

 

                                                           
100 Kandidaat EU (in 2012): Macedonië, Kroatië, Turkije en Ijsland.  
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II.3. Werkloosheidsgraad van verschillende bevolkingsgroepen: 

geboren in België, geboren in een ander EU-land, geboren buiten de 

EU 
 

44. Onze werklozen begrijpen we de volgende personen: de werkzoekenden na een voltijdse 

tewerkstelling met werkloosheidsuitkering, de werkzoekenden na een vrijwillig deeltijde 

tewerkstelling met werkloosheidstoeslag, de werkzoekenden na studies met wachtuitkering of 

overgangsuitkering en de werkzoekenden met begeleidingsuitkering. De werkloosheidsgraad 

in België bedraagt in 2012 8,5%. Deze is licht gestegen ten opzichte van 2008 maar blijft 

constant. Van alle werklozen van een andere origine zijn er 4 groepen die het slechtst scoren, 

nl.: Maghrebijnen (23,7%), ‘Andere Afrikanen’ (22,2%), kandidaat EU (19,9%) en ‘Andere 

Europeanen’ (19,4%). Dit is niet onverwacht aangezien dit ook dezelfde groepen zijn die de 

laagste werkgelegenheidsgraad hebben in België. De groepen die het best scoren zijn naast 

personen van Belgische origine (5,6%), personen afkomstig van EU-12 landen (6,0%), Noord-

Amerikanen (6,5%) en Oceaniërs (7,4%). Opvallend is wel dat er opvallend veel werklozen 

afkomstig zijn uit EU-14 landen. Naast een hoge werkgelegenheidsgraad (54,1%), hebben deze 

personen ook een hoge werkloosheidsgraad (12,7%).101 

 

45. Bij vergelijking van de cijfers per gewest heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 

hoogste werkloosheidsgraad (73,7%). Hierna volgt Wallonië met 67,2% en als laatste 

Vlaanderen met 55,3%. Eénzelfde bevolkingsgroep behoort in elk gewest telkens tot de top 

drie met de hoogste werkloosheidsgraad, nl. de Maghrebijnen. Met respectievelijk 75,5%, 

68,4% en 58,1% in Brussel, Wallonië en Vlaanderen. Voor Brussel en Wallonië zijn het 

daarnaast nog personen afkomstig uit kandidaat EU-landen en Nabije/Midden-Oosten die het 

hoogst scoren. In Vlaanderen daarentegen zijn er vooral veel werklozen afkomstig uit het Verre 

Oosten (Oceaniërs) en andere Afrikaanse landen.102 Jaar na jaar daalt de werkloosheidsgraad, 

enkel in 2010 werden voor alle gewesten een stijging genoteerd.  

 

46. Opnieuw kunnen we een onderscheid maken wat betreft de werkloosheidsgraad van 

centrumsteden en niet-centrumsteden. De meeste werklozen van een niet-Belgische herkomst 

                                                           
101 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, 142-143, 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125. 
102 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, Statistiek 3-2-
4 Langdurige werkloosheid bij 18-60 jaar naar origine, geslacht en regio (2008-2012), 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125. 

http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125
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zijn woonachtig in Antwerpen (24,4%), Gent (24,4%) en Oostende (25,0%). In vergelijking 

met niet-centrumsteden Leuven en Brugge ligt de werkloosheidsgraad gemiddeld 10% hoger. 

In vergelijking met werklozen van Belgische herkomst, worden er heel hoge 

werkloosheidsgraden genoteerd voor werklozen van niet-Belgische herkomst. Ter 

vergelijking: de laagst genoteerde werkloosheidsgraad voor personen van Belgische herkomst 

betreft 5,1%. De laagst genoteerde werkloosheidsgraad is 13,1% voor personen van niet-

Belgische herkomst. Dat is meer dan het dubbele. Ook voor de werkloosheidsgraad merken we 

opnieuw de moeilijkheid op om aan het werk te geraken in grote centrumsteden.103  

 

II.3.1. Volgens geslacht  
 

47. Van de mannelijke bevolkingsgroep is anno 2012 slechts 8,2% werkloos ten opzichte 

van 8,7% werkloze vrouwen. Opmerkelijk is wel dat in tegenstelling tot vrouwen de 

werkloosheidsgraad bij mannen sinds 2008 (7,4%) enkel is toegenomen. Voor beide groepen 

kan éénzelfde vaststelling worden gemaakt wat betreft de groepen behorende tot die met de 

laagste werkloosheidsgraad: personen van Belgische origine, van EU-12 landen, uit het Verre 

Oosten en Noord-Amerikanen. Die vier groepen scoren voor zowel mannen als vrouwen een 

werkloosheidsgraad tussen 5,6 % en 8,5%. Wat betreft de bevolkingsgroepen met de meeste 

werklozen zijn er opnieuw enkele groepen die bij zowel vrouwen als mannen slecht scoren.  

 

    
Bron: Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ 

                                                           
103 D. GOUTSMET en W. VANDERBIESEN, “De (grote) kloof in arbeidsmarktpositie tussen bevolking van 
Belgische en niet-belgische herkomst”, Werk. Focus 2017, 2. 
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De Magrebijnse bevolkingsgroep scoort 28,3% en 23,7 % voor respectievelijk mannen en 

vrouwen. Zij zijn de groep met de hoogste werkloosheidsgraad. Personen behorende tot 

kandidaat EU-landen hebben respectievelijk een werkloosheidsgraad van 19,9 % en 28,2 %. 

Ook personen behorende tot ‘Andere Afrikanen’ scoren voor beide geslachten slecht met 

respectievelijk 22,2% en 19,7 %.104  

 

48. Zoals eerder gezegd is de werkloosheidsgraad voor de mannelijke bevolking met de 

jaren toegenomen. De grootste stijging stellen we vast bij de groep werklozen met een 

Afrikaanse afkomst (+4,20%). Ook voor personen afkomstig uit het Midden-Oosten kan een 

stijging waargenomen worden van 3,40% in vergelijking met het jaar 2008. Maghrebijnen 

hebben voor zowel 2008 als 2012 een werkloosheidsgraad van 23,7%. Ondanks dat de meeste 

werklozen een Maghrebijnse afkomst hebben, blijft deze groep het meest constant door de 

jaren heen. Met een daling van 0,5% behoort de groep ‘Andere Aziaten’ tot één van de 

weinigen waarvan de werkloosheidsgraad is gezakt. Daarnaast kan voor zowel Zuid/Centraal-

Amerikanen en personen van de EU-12 landen een daling waargenomen worden van 0,3%.105  

 

49. De vrouwelijke bevolking daarentegen doet het goed. Zowel personen die behoren tot 

kandidaat EU-landen als Maghrebijnse vrouwen, twee groepen die één van de hoogste 

werkloosheidsgraden behalen, hebben een daling verwezenlijkt van respectieveliijk 3,30% en 

1,50%. Personen van Afrikaanse afkomst en afkomstig uit het Nabije/Midden-Oosten blijven 

één van de zwakkere groep en noteren daarom ook een stijging van resp. 1,50% en 1,70% in 

vergelijking met 2008.106  

 

 

 

                                                           
104 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, Statistiek 3-1-
1 Werkloosheid bij 18-60 jaar (aantal en graad) naar origine en geslacht (2008-2012), 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125. 
105 Ibid.  
106 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, Statistiek 3-1-
1 Werkloosheid bij 18-60 jaar (aantal en graad) naar origine en geslacht (2008-2012), 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125. 

http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125
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II.3.2. Volgens scholingsgraad 

 

50. Het is belangrijk stil te staan bij het opleidingsniveau van de verschillende 

werkzoekende werklozen. Vaak zijn het schoolverlaters of laaggeschoolde bevolkingsgroepen 

die worden gekenmerkt door een hogere werkloosheidsgraad in vergelijking met midden- of 

hooggeschoolden. De volgende drie begrippen ‘laaggeschoold’, ‘middengeschoold’ en 

‘hooggeschoold’ zullen als volgt gedefinieerd worden107: 

 Laaggeschoold: geen diploma of maximaal een getuigschrift 2e graad secundair 

onderwijs;  

 Middengeschoold: diploma 3e graad secundair onderwijs;  

 Hooggeschoold: minimaal diploma bachelor.  

Voor onderstaande resultaten werd gebruik gemaakt van de cijfers ‘Langdurige 

werkloosheid’.108 Dit is de meest kwetsbare groep onder de actieve bevolking. We merken op 

dat het totaal aandeel werklozen voor zowel de laag- als middengeschoolde werklozen is 

gedaald. Voor hooggeschoolde werklozen is een lichte stijging merkbaar van 0,3% in 

vergelijking met het jaar 2008. Het aandeel langdurig werklozen is het hoogst voor 

laaggeschoolden en het laagst voor hooggeschoolden voor niet enkel personen van Belgische 

herkomst maar ook voor elke andere etnische bevolkingsgroep.  

Bron: Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ 

                                                           
107 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, 156, 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125. 
108 FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., Brussel, Statistiek 3-2-
10 Langdurige werkloosheid bij 18-60 jaar naar origine en opleidingsniveau (2008-2012), 
www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125. 

Werkloosheidsgraad 2012 

 Laaggeschoold Middengeschoold Hooggeschoold 

Belg   75.4% 62.4% 53.3% 

EU-14 74.3% 63.9% 55.3% 

EU-12 71.6% 65.0% 62.3% 

Kandidaat EU 71.7% 61.1% 55.8% 

Andere Europeanen 61.0% 61.0% 57.0% 

Maghrebijnen  74.0% 65.2% 59.0% 

Andere Afrikanen 60.2% 60.4% 61.3% 

Nabije/Midden-Oosten 58.1% 62.9% 60.5% 

Oceaniërs/Verre Oosten  63.1% 57.4% 58.7% 

Andere Aziaten 62.8% 62.9% 52.5% 

Noord-Amerikanen 80.0% 60.1% 67.0% 

Zuid/Centraal-

Amerikanen  

63.2% 61.0% 57.3% 

http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125
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Voor zowel laag-, midden- als hooggeschoolde langdurig werklozen zijn het telkens de 

Maghrebijnen die de hoogste scores halen van respectievelijk 75,3%,  67,7% en 64,7%. Voor 

die drie groepen van Maghrebijnse werklozen is het aandeel in 2012 telkens ook gestegen. Voor 

hooggeschoolden zelfs met 5,7%. Ook personen van Belgische origine hebben een hoog 

aandeel in de groep laaggeschoolde werklozen, nl. 72,7%. Terwijl zij daarentegen voor de groep 

midden-en hooggeschoolden een veel lager aandeel hebben in vergelijking met de andere 

bevolkingsgroepen, nl. 60,1% en 53,1%. Het aandeel langdurig werklozen is daarnaast nog 

hoog voor hooggeschoolden afkomstig uit een Afrikaans land (63,8%) of uit het 

Nabije/Midden-Oosten (62,4%). Ook in de groep werklozen hebben zij een hoger aandeel van 

respectievelijk 64,1% en 64,9%. Dit is opmerkelijk aangezien zij in het jaar 2008 nog 

behoorden tot de groepen met de laagste langdurige werkloosheid. 
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III. Werving- en selectieprocedures 
  

51. Alle activiteiten die betrekking hebben op het aantrekken van potentiële medewerkers, 

m.a.w. werving, onderscheidt zich van selectie die de screening van potentiële medewerkers 

inhoudt.109 Een adequaat wervings- en selectieproces is van groot belang voor de kwaliteit van 

het personeelsbeleid binnen ondernemingen. Bij het bestuderen van de arbeidsmarkt kunnen 

we er niet aan onderuit om ook dit onderdeel aan bod te laten komen.  Naast technologische 

evoluties hebben ook sociaaleconomische en maatschappelijke veranderingen een impact op 

die werving- en selectiepraktijk.110 In het kader van dit onderzoek is vooral de ‘verkleuring’ 

van de samenleving een interessant fenomeen. In het volgende onderdeel zal ik ingaan op de 

verschillende veranderingen en welk effect ze hebben op het selectieproces.  

 

52. Het rekruteringsproces begint in principe bij het plaatsen van een vacature voor de 

desbetreffende functie. De functieomschrijving wordt zo opgesteld dat de kandidaat een 

volledig beeld heeft van wat de job inhoudt zodat hij kan solliciteren. De werkgever poogt 

hiermee enkel geschikte kandidaten aan te trekken. Afhankelijk van het kanaal waarmee de 

vacature openbaar wordt gemaakt, zal de kandidatuurstelling telefonisch, per brief, online of 

via een simpele ‘button’ gebeuren. Zo kan de werkgever ervoor opteren om de vacature enkel 

via de eigen website te publiceren. Of via een advertentie in de lokale kranten. Vaak doen 

werkgevers tevens een beroep op uitzendkantoren, jobsites of sociale media zoals Facebook, 

LinkedIn of Twitter. Al deze mogelijkheden (en cookies) zorgen ervoor dat de werkzoekende 

in de 21ste eeuw overal kan geconfronteerd worden met een interessante vacature. Het 

wervingskanaal dat de werkgever verkiest, hangt af van de sector, het vereiste opleidingsniveau 

en de bedrijfsgrootte. 

 

III.1. Wervingsboodschap 

 

53. Niet alleen het wervingskanaal is belangrijk, de boodschap die men wilt overbrengen 

naar potentiële sollicitanten toe, kan de attractiviteit ook beïnvloeden.111 Dit is ook bepalend 

                                                           
109 E. DEROUS, M. VAN DER VELDE en M. BORN, “Werving en Selectie: Terug van nooit weggeweest”, Gedrag & 
Organisatie, 2011, 3. 
110 E. DEROUS, M. VAN DER VELDE en M. BORN, “Werving en Selectie: Terug van nooit weggeweest”, Gedrag & 
Organisatie, 2011, 6. 
111 G. VAN HOYE, F. LIEVENS, “Rekrutering En Emplyer Branding.”, in F. LIEVENS (ed.), Human Resource 
Management: Back to Basics., Leuven, LannooCampus, 2015, 8. 
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om de geschikte kandidaten aan te trekken. Indien 5 van de 10 kandidaten niet geschikt zijn 

voor de job en toch hebben gesolliciteerd omwille van een onduidelijke vacature, zal dit leiden 

tot tijdsverlies en onnodige kosten. Om de boodschap uit te kunnen schrijven, dient aldus 

nagegaan te worden wat de belangrijkste selectiecriteria zijn voor de onderneming. Afhankelijk 

van de functie worden telkens andere competenties vereist.  

 

54. Eerst en vooral start de wervingsboodschap met een korte omschrijving van de 

onderneming om duidelijk te maken wat de activiteiten van de onderneming zijn, hoe groot de 

onderneming is en wat het doel is van de vacature.112 Met andere woorden, naar wie zijn zij op 

zoek. Deze eerste zinnen kunnen al enkele kandidaten aantrekken. Vervolgens wordt overgaan 

tot een beschrijving van de openstaande betrekking. Wat zijn de taken die de kandidaat zal 

moeten uitvoeren indien hij wordt aangeworven? Wat zijn de verantwoordelijkheden die hij 

zal dragen?113 Hoe groot is het team waarin de sollicitant terecht zal komen? Alle relevante 

job-en organisatiekenmerken worden in het eerste deel van de vacature bekend gemaakt.114 Dit 

gedeelte dient zo concreet mogelijk te worden toegelicht zodat de kandidaat meteen een goed 

beeld heeft van de functie.  

 

55. In het gedeelte ‘profiel’ vermeldt de onderneming de vereiste criteria opdat de kandidaat 

in aanmerking zou kunnen komen. Deze kunnen bestaan uit zowel competenties die kunnen 

blijken uit het beschikken over een bepaald diploma als bepaalde persoonseigenschappen.115 

Deze vereisten bieden de sollicitant de mogelijkheid om zelf in te schatten of en in hoeverre 

hij geschikt is voor de job.116 Dit zullen vaak de criteria zijn waarvan de onderneming haar 

selectiebeslissing zal doen afhangen.  Het is belangrijk om niet te beperkt te zijn in de 

omschrijving van deze vereisten. Indien een aantal jaar ervaring in een bepaalde sector voor de 

onderneming evenwaardig is als het diploma dat voor die sector vereist is, is het beter dat dit 

wordt vermeldt. Anders zouden kandidaten die niet volledig voldoen aan de vereisten zich 

                                                           
112 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, 

Leuven, 25, 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf. 
113 Ibid, 23. 
114 G. VAN HOYE, F. LIEVENS, “Rekrutering En Emplyer Branding.”, in F. LIEVENS (ed.), Human Resource 
Management: Back to Basics., Leuven, LannooCampus, 2015, 9. 
115 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, 

Leuven, 25, 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf. 
116 G. VAN HOYE, F. LIEVENS, “Rekrutering En Emplyer Branding.”, in F. LIEVENS (ed.), Human Resource 
Management: Back to Basics., Leuven, LannooCampus, 2015, 9. 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf
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ervan weerhouden te solliciteren.117 Als laatste onderdeel van de wervingsboodschap kan kort 

worden ingegaan op contractvoorwaarden zoals het aantal uren die per week gepresteerd 

dienen te worden, het loon, eventuele extralegale voorwaarden, de deadline van 

kandidatuurstelling, contactgegevens enz.  

 

56. Deze boodschap dient eenvoudig maar precies te zijn. Een hele blok tekst trekt geen 

kandidaten aan. Anderzijds zullen kandidaten graag genoeg informatie hebben die niet vaag of 

abstract is.118 De onzekerheid over hoe de functie dient te worden ingevuld, laat men liever 

achterwege. Aldus kan gesteld worden dat een aantrekkelijke rekruteringsboodschap bestaat 

uit voldoende en specifieke informatie die zoveel mogelijk over de functie omvat zonder daarin 

als saai en abstract over te komen.119 Deze boodschap is zeer belangrijk voor de toekomstige 

arbeidsprestaties. Indien de boodschap zo is geformuleerd dat zij niet overeenstemt met de 

realiteit waarmee de sollicitant later als werknemer wordt geconfronteerd, beïnvloedt dit zijn 

prestaties en tevredenheid over de job. Wat uiteindelijk zal leiden tot het tegenovergestelde van 

het hele rekruteringsproces, nl. een (vroegtijdige) beëindiging van de arbeidsovereenkomst.  

 

III.2. Wervingskanalen  

 

57. Wervingskanalen zijn de wegen die de onderneming gebruikt om openstaande vacatures 

publiek bekend te maken.120 Het is belangrijk na te gaan welke populaire wervingskanalen zijn, 

aangezien dit één van de aspecten is waarmee rekening dient gehouden te worden betreffende 

de implementering van anoniem solliciteren. Uit een onderzoek door de VDAB blijkt dat 

werkgevers in de eerste plaats een beroep doen op het eigen personeel om de vacante 

betrekking in te vullen.121 Dit is logisch aangezien dit niets kost en mensen uit interne kring de 

                                                           
117 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, 

Leuven, 25, 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf. 
118 G. VAN HOYE, F. LIEVENS, “Rekrutering En Emplyer Branding.”, in F. LIEVENS (ed.), Human Resource 
Management: Back to Basics., Leuven, LannooCampus, 2015, 9. 
119 G. VAN HOYE, F. LIEVENS, “Rekrutering En Emplyer Branding.”, in F. LIEVENS (ed.), Human Resource 
Management: Back to Basics., Leuven, LannooCampus, 2015, 9. 
120 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, 

Leuven, 2011, 24, 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf. 
121 VDAB (2010), VDAB ontcijfert. Rekrutering in Evolutie? (uitgebreide versie),  Brussel, 20 mei 2010, 2, 

https://www.vdab.be/trendsdoc/ontcijfert/. 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf
https://www.vdab.be/trendsdoc/ontcijfert/ontcijfert2010nr20_uitgebreid.pdf
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werking van de onderneming kennen wat dus tijdbesparend is tijdens de sollicitatieprocedure. 

Vervolgens zijn vooral spontane sollicitaties de manier om een job te verwerven.122 Wie 

spontaan solliciteert, is extra gemotiveerd om voor de werkgever aan de slag te gaan. Op de 

derde plaats worden vooral uitzendkantoren geraadpleegd bij de zoektocht naar een nieuwe 

werkkracht. Dit is vooral uit gemakzucht. Interims nemen alle administratie over en de 

werkgever kan ervoor opteren om de werknemer eerst via een uitzendcontract te werk te stellen 

totdat hij overtuigd is van de bekwaamheid van de werknemer. Daarnaast zijn advertenties in 

kranten ook een mogelijk wervingskanaal maar sinds het fenomeen ‘internet’, betalen 

werkgevers graag om op verschillende websites een advertentie te zetten aangezien dit nog 

meer bereik heeft. Andere kanalen zoals de websites van VDAB, Actiris of Forem volgen op 

deze. 

  

58. Welk wervingskanaal wordt ingezet, hangt af van de sector, het vereiste 

opleidingsniveau en de bedrijfsgrootte. De organisatie dient dus alvorens de vacature via om 

het even welk kanaal te verspreiden, na te gaan wie haar doelgroep is en hoe ze die kunnen 

bereiken.123 Indien het een arbeider betreft, zal eerder intern gezocht worden naar de geschikte 

kandidaat. Personeelsleden kunnen dan mensen uit hun familie of vriendenkring aanraden die 

geschikt zouden zijn. Uitzendkantoren en het plaatsen van advertenties zijn ook populaire 

wervingskanalen om die arbeiders te bereiken die men nodig heeft. Voor bedienden en 

kaderfuncties daarentegen wordt eerder gebruik gemaakt van publieke jobsites zoals Stepstone, 

Jobat of Monster of de eigen website. Van hen wordt verwacht dat zij een uitgebreide 

computerkennis hebben zodat zij eerder online naar een nieuwe job zoeken. Bediendefuncties 

zullen voor het merendeel ook gepubliceerd worden via publieke bemiddelingsdiensten zoals 

VDAB, Actiris of Forem indien het om kleine bedrijven gaat die niet over een eigen website 

beschikken.124  

 

                                                           
122 FEDERGON (2012), Instroom- en retentiebeleid van bedrijven, Brussel, 31, 

http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/onderzoeken-
studies/Studie_Instroom_en_retentiebeleid_Belgische_ondernemingen.pdf . 

123 G. VAN HOYE, F. LIEVENS, “Rekrutering En Emplyer Branding.”, in F. LIEVENS (ed.), Human Resource 
Management: Back to Basics., Leuven, LannooCampus, 2015, 8. 
124 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, 

Leuven, 91, 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf. 

http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/onderzoeken-studies/Studie_Instroom_en_retentiebeleid_Belgische_ondernemingen.pdf
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59. Grotere bedrijven gaan eerder verschillende wervingskanalen gebruiken aangezien het 

budget hiervoor groter is dan dat van KMO’s.125 Zo zullen deze bedrijven naast werving via 

eigen personeel, vooral via de eigen website of jobsites aan rekrutering doen. Middelgrote 

bedrijven doen het meest een beroep op uitzendkantoren. Publieke bemiddelingsdiensten en 

jobsites staan op nummer 2 en 3. Bedrijven die een kleiner personeelsbestand hebben, vallen 

terug op het eigen personeel, spontane sollicitaties of opnieuw de publieke 

bemiddelingsdiensten.126  

 

60. Er zijn ook enkele verschillen per sector. De primaire sector doet meer dan ooit een 

beroep op informele rekruteringskanalen zoals eigen personeel (91,9%), spontane sollicitaties 

(71,3%) of via relaties van het bedrijf (67,8%).127 Jobsites (7,0%) behoren slechts heel beperkt 

tot een mogelijk wervingskanaal. Dit is jammer gezien jobs in de primaire sector ook beoefend 

zouden kunnen worden door ongeschoolde arbeidskrachten. Echter door vooral in de eigen 

kring nieuwe werkkrachten te zoeken, komen ze nooit in contact met die groep van 

werkzoekenden. Bij de secundaire sector worden vacatures in de eerste plaats publiek gemaakt 

door middel van advertenties (76,3%). Ook uitzendkantoren (65,4%) en opleidingscentra 

(57,9%) zijn zeer populaire wervingskanalen. Dit komt doordat de secundaire sector zich 

vooral kenmerkt door personeel bestaande uit arbeiders. In de tertiaire sector worden 

verschillende wervingskanalen ongeveer gelijk gebruikt. Advertenties, uitzendkantoren, 

jobsites worden naast eigen personeel het vaakst gebruik om op zoek te gaan naar een nieuwe 

werkkracht. Jobsites (83,3%) staan daarentegen voor de quartaire sector op nummer één. 

Gevolgd door spontane sollicitaties (77,5%) en werving via eigen personeel (74,0%).128 

  

61. Hieruit kunnen we concluderen dat werkgevers in hun top drie voor rekruteringskanalen 

respectievelijk via spontane sollicitaties, eigen personeel en uitzendkantoren nieuwe 

                                                           
125 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, 
Leuven, 93, 
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf.; 
126 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, Leuven, 
93, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf.; 
FEDERGON (2012), Instroom- en retentiebeleid van bedrijven, Brussel, 31, 
http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/onderzoeken-
studies/Studie_Instroom_en_retentiebeleid_Belgische_ondernemingen.pdf . 
127 VDAB (2010), VDAB ontcijfert. Rekrutering in Evolutie? (uitgebreide versie),  Brussel, 20 mei 2010, 8, 
https://www.vdab.be/trendsdoc/ontcijfert/ 

128 VDAB (2010), VDAB ontcijfert. Rekrutering in Evolutie? (uitgebreide versie),  Brussel, 20 mei 2010, 9, 
https://www.vdab.be/trendsdoc/ontcijfert/ 
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werknemers aanwerven. Het is ironisch hoe werkgevers deze wervingskanalen net als de minst 

effectieve beschouwen. Sociale media, werving- en selectiekantoren worden minder 

ingeschakeld maar zouden volgens werkgevers wel effectiever zijn.129 Daarnaast worden 

arbeiders vooral via uitzendkantoren gerekruteerd in tegenstelling tot de dienstensector die 

eerder een beroep doet op jobsites.  

 

III.3. Selectie van kandidaten 
 

62. Een eerste contactmoment tussen beoordelaar en sollicitant is het moment waarop het 

cv en de sollicitatiebrief door de beoordelaar wordt ontvangen. Vanaf dat moment wordt het 

oordeel over de geschiktheid van de kandidaat gevormd. Met het cv probeert de kandidaat alle 

werkervaringen, opleidingen en andere vaardigheden op te sommen die nuttig kunnen zijn voor 

de betrekking. In de sollicitatiebrief kan de sollicitant de nadruk leggen op bepaalde 

vaardigheden waarover hij beschikt die vereist worden voor de functie. Daarnaast kan hij 

andere eigenschappen vermelden die waardevol kunnen zijn in het uitvoeren van de functie. 

Het is het moment waarop de sollicitant zichzelf verkoopt. Motivatie en enthousiasme zijn key.  

 

63. Tijdens de selectie bepaalt de beoordelaar welke kandidaat de job kan doen en of deze 

kandidaat binnen de onderneming en het team zou passen. Met het selectieproces wordt er een 

eerste voorspelling gemaakt over de competenties en de te verwachten arbeidsresultaten van 

de kandidaat.130 Deze selectie kan uit verschillende fasen. Afhankelijk van de job en de sector, 

is het selectieproces van korte of lange duur.131 Daarnaast is het belangrijk dat al deze zaken 

natuurlijk ook een kost met zich meebrengen. Het budget dat het bedrijf hiervoor opzij heeft 

gezet, kan dit proces ook beïnvloeden.  

 

 

 

                                                           
129 FEDERGON (2012), Instroom- en retentiebeleid van bedrijven, Brussel, 39, 
http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/onderzoeken-
studies/Studie_Instroom_en_retentiebeleid_Belgische_ondernemingen.pdf . 
130 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, 
Leuven, 26, 
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf. 
131 FEDERGON (2012), Recrutering en Selectie in kaart: Huidige Tendensen en Uitdagingen voor Morgen, 
Brussel, 11, http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-
Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf . 
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III.2.1. Selectiemethoden 

 

64. Zoals gezegd, begint het selectieproces met de screening van de cv’s. Met het cv wordt 

een eerste indruk gevormd. Indien het cv die criteria vermeldt die vereist zijn om te worden 

geselecteerd, wordt een eerste deur geopend voor de verkrijging van de job. Deze eerste stap 

gebeurt vaak door recruiters die door de onderneming daartoe zijn aangesteld. Zij zullen voor 

elke mogelijke functie binnen de onderneming de eerste screening van kandidaten doen. 

Gezien  de vele wervingskanalen, kunnen tientallen cv’s worden ingezonden waardoor deze 

eerste fase enorm veel tijd vergt van de onderneming. Om die reden baseert men zich op harde, 

objectieve criteria zoals werkervaring en opleiding om deze eerste selectie vlotter te doen 

verlopen.132 

  

65. Alvorens het eerste interview, kan telefonisch contact worden opgenomen met de 

sollicitant. Op die manier probeert men na te gaan in hoeverre de sollicitant gemotiveerd is en 

hoe het zit met zijn of haar (al dan niet onmiddellijke) beschikbaarheid.133 Dit eerste gesprek 

is net zo cruciaal als het cv. De kandidaat dient zichzelf kort samen te vatten, nogmaals de 

nadruk te leggen op de vereiste vaardigheden waarover hij beschikt om zo de rekruteerder 

ervan te overtuigen hem of haar uit de tientallen binnenkomende cv’s te selecteren. 

  

66. Het belangrijkste moment is het eerste selectiegesprek.134 De sollicitante, de 

rekruteerder en eventuele verantwoordelijke van de afdeling waarvoor een nieuwe werkkracht 

wordt gezocht, zullen allen oog in oog komen te staan met elkaar. Tijdens dit interview wordt 

nader ingegaan op volgende vragen: waarom wilt u voor ons werken? Wat maakt u geschikt? 

Wat verwacht u van de job? Anderzijds is dit het moment van de sollicitant om zelf vragen te 

stellen over de job, de onderneming, de contractvoorwaarden enz. Indien het gaat om een 

functie als arbeider, duurt dit gesprek minder lang dan voor een bediende. Bij arbeiders draait 

het vooral om de handenarbeid zelf wat pas later duidelijk wordt. Bij bediendes is het belangrijk 

                                                           
132 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, 

Leuven, 26, 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf. 
133 FEDERGON (2012), Recrutering en Selecie in kaart: Huidige Tendensen en Uitdagingen voor Morgen, Brussel, 
11, http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf  
134 FEDERGON (2012), Recrutering en Selecie in kaart: Huidige Tendensen en Uitdagingen voor Morgen, Brussel, 
12. 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf
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na te gaan of de kandidaat denkt zoals de onderneming, over de juiste karaktereigenschappen 

beschikt voor de functie enz. Gedurende deze fase kan een ‘assessment’ worden voorgelegd. 

Met deze ‘assessments’ probeert de onderneming de kandidaat een eerste idee te geven over 

het werk dat hij zou doen indien hij de job krijgt aangeboden. Aan de andere kant kan de 

beoordelaar aan de hand van de test zien of de kandidaat over het juiste denkvermogen beschikt 

die nodig is om de job naar behoren te kunnen beoefenen. 

 

67. Hierna worden soms nog andere testen afgenomen. Deze tests kunnen bestaan uit 

persoonlijkheids- en/of IQ-tests, een casestudie enz.135 Met deze instrumenten wordt gepoogd 

aspecten over de kandidaten te weten te komen die niet (of niet genoeg) tot uiting kunnen 

komen door middel van een gesprek. Vooral grote bedrijven maken hier gebruik van aangezien 

zij over een groter budget beschikken. Er wordt gepoogd met de test de ontwikkelbaarheid en 

inzetbaarheid van de kandidaat te achterhalen.136 Deze tests vergroten de objectiviteit van het 

selectieproces.137 Een kandidaat kan tijdens het selectiegesprek heel enthousiast overkomen en 

de ideale kandidaat lijken voor de job. Met dit soort tests kan dat worden doorprikt.138 Het is 

belangrijk dat de tests die moeten worden afgelegd zoveel mogelijk in de lijn liggen van de job 

die zal worden uitgeoefend.  

 

68. De laatste fase tijdens het selectieproces is het moment waarop de beslissing wordt 

genomen om één van de kandidaten de job aan te beiden. Hiervoor wordt alle mogelijke 

informatie die men heeft verzameld over elke potentiële nieuwe werkkracht vergeleken zodat 

de meest geschikte kandidaat wordt aangeworven.139 Van zodra die keuze is gemaakt, wordt 

in een laatste gesprek de contractvoorwaarden besproken.140 De onderneming is ervan 

                                                           
135 FEDERGON (2012), Recrutering en Selecie in kaart: Huidige Tendensen en Uitdagingen voor Morgen, Brussel, 
12, http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-
Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf. 
136 Ibid, 17. 
137 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, 

Leuven, 27, 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf. 
138 FEDERGON (2012), Recrutering en Selecie in kaart: Huidige Tendensen en Uitdagingen voor Morgen, Brussel, 
17, http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-
Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf . 
139 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, 

Leuven, 28, 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf. 
140 FEDERGON (2012), Recrutering en Selecie in kaart: Huidige Tendensen en Uitdagingen voor Morgen, Brussel, 
12, http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-
Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf . 
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overtuigd dat zij de juiste kandidaat voor zich hebben en willen deze de job aanbieden. Hiermee 

wordt het selectieproces afgesloten.  

 

69. De selectiefase hangt dus in grote mate af van wat de onderneming wil bereiken. Vooral 

het aspect ‘beschikbaarheid’ speelt een grote rol in het proces. Indien de vacature een 

knelpuntberoep betreft, zal de onderneming het selectieproces zo inkorten dat de sollicitant zo 

snel mogelijk aan de slag kan gaan. Zo zijn er enkele bedrijven, vaak banken, die dit hele 

selectieproces op één dag organiseren op zogenaamde ‘Recruitment Days’. Aan de andere kant 

indien de onderneming voldoende tijd heeft, kan gezocht worden naar de meest getalenteerde, 

meest gekwalificeerde, meest beloftevolle kandidaat.   

 

III.2.2. Selectiecriteria     

 

70. In het kader van anoniem solliciteren is het belangrijk na te gaan in hoeverre de 

boodschap die de werkgever verspreidt overeenstemt met de criteria waarop zij zich baseren 

om een kandidaat te selecteren voor een eerste gesprek. Want daar ligt net de hele problematiek 

van raciale discriminatie. Toekomstige werkgevers hebben een bepaald aantal harde criteria 

waarvan zij hun beslissing laten afhangen. Toch speelt de afkomst van de kandidaat ook een 

rol. Afkomst is dus zonder dit letterlijk te zeggen ook een selectiecriteria.  

 

71. Het is logisch dat de criteria waarop de selectie gebeurd, gelinkt zijn aan de 

competenties die nodig zijn om de functie naar behoren uit te oefenen. Enkel die competenties 

die werkelijk relevant zijn, zouden bij de selectiebeslissing van belang moeten zijn.141 In de 

richtlijnen voor de gedragscode die werkgevers kunnen hanteren, wordt dit ook aangeraden 

zodat een discriminerende handeling uit blijft. Om die reden is het belangrijk eerst goed stil te 

staan bij de wervingsboodschap. Deze kan een grote hulp bieden in het opstellen van een lijst 

van de selectiecriteria.  

 

72. Een merkwaardige vaststelling is dat werkgevers meer en meer belang hechten aan de 

zogenaamde ‘soft skills’ zoals motivatie en attitude van de werkzoekende.142 Natuurlijk letten 

                                                           
141 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, 

Leuven, 26, 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf. 
142 S. VANSTEENKISTE (2017). Soft skills bij jongeren: cruciaal bij het vinden en behouden van werk, Werk.Focus, 

Leuven, nr. 8.  
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werkgevers ook op de gewoonlijk vereiste criteria zoals ervaring en opleiding maar motivatie 

van de kandidaat kan hem doen uitblinken uit de tientallen die op gesprek komen. De 

aanwerving van een nieuwe werkkracht is voor elk bedrijf een investering. Die investering is 

enkel rendabel indien de werknemer gedurende een redelijke periode werkzaam blijft voor de 

onderneming.143 Vandaar dat motivatie een grote rol speelt. Gemotiveerde kandidaat-

werknemers zullen zich voor de volle 100% geven. De werkgever kan er dan vanuit gaan dat 

de gemaakte investering loont en geen verspilling was. Vooral bij jongeren die nog maar net 

tot de arbeidsmarkt toetreden, worden deze soft skills kritischer beoordeeld.144 De motivatie 

kan echter enkel blijken uit de sollicitatiebrief, tegenwoordig ook wel de ‘motivatiebrief’ 

genoemd, die naast het cv de eerste documenten vormen die de werkgever van meer info 

voorzien over de sollicitant.  

 

73. Het tweede criterium is de ervaring waarover de sollicitant beschikt. De werkgever kan 

door middel van dit criterium inschatten hoeveel tijd iemand nodig zal hebben om zich in te 

werken, hoe deze kandidaat zijn taken zal uitvoeren enz.145 Hiermee kan de werkgever een 

schatting maken van de investeringskost die dergelijke sollicitant vergt. Daarnaast kan ervaring 

van een sollicitant een meerwaarde zijn in de onderneming gezien deze nieuwe ideeën kan 

aanhalen op basis van de opgedane ervaring. Het hoeft niet per se om ervaring te gaan in exact 

dezelfde soort functie. Alle relevante ervaring en vaardigheden waarover de kandidaat 

beschikt, zal hem bevoordelen tijdens het selectieproces. 

 

74. Vervolgens is het opleidingsniveau van de sollicitant een criterium waarmee de 

werkgever rekening houdt. Een diploma biedt de werkgever de zekerheid dat de sollicitant over 

de vereiste kennis beschikt. Opmerkelijk is wel dat het juiste diploma hebben niet hoger staat 

dan ervaring.146 Je leest bijvoorbeeld vaak ‘diploma X of gelijkwaardig door ervaring’. 

Ervaring geeft de werkgever dus nog meer inzicht in de capaciteiten van de sollicitant. Met een 

diploma toon je enkel aan wat je op intellectueel niveau aan kan.  

 

                                                           
143 FEDERGON (2012), Instroom- en retentiebeleid van bedrijven, Brussel, 21, 
http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf . 
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145 TNS NIPO (2007), Anoniem solliciteren: zinvol en wenselijk? Onderzoek onder werkgevers en consumenten, 
Amsterdam, 14, http://docs.minszw.nl/pdf/188/2007/188_2007_11_833.pdf. 
146 FEDERGON (2012), Instroom- en retentiebeleid van bedrijven, Brussel, 20, 
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75. Meer en meer speelt het juiste diploma dus een ondergeschikte rol. Deze tendens is 

vooral nadelig voor jonge werkzoekenden en pas afgestudeerden. Indien werkgevers blijven 

vasthouden aan de werkervaring die de kandidaat heeft opgedaan als eerste harde criterium 

waarop de selectie wordt gebaseerd, wordt er een vicieuze cirkel gecreëerd voor deze groep 

sollicitanten. Zij beschikken over geen of weinig ervaring. Zij worden geen job aangeboden 

net omdat zij de vereiste ervaring niet hebben. Dus zij zullen nooit worden aangeworven. Jonge 

allochtone sollicitanten die reeds benadeeld worden door hun afkomst, zullen dubbel zo hard 

lijden tijdens hun zoektocht naar werk.   

 

76. De reden die werkgevers opgeven aan het steeds belangrijker worden van competenties 

dan diploma’s, is het feit dat deze op de werkvloer meer noodzakelijker worden.147 De 

maatschappij evolueert snel. Om die reden moet een bedrijf snel en efficiënt op die evoluties 

kunnen inspelen. Indien een kandidaat enkel een diploma heeft, beschikt deze enkel over 

kennis die hem werd aangeleerd. Een kandidaat met veel ervaring kan gemakkelijker mee 

inspelen op de veranderingen waarmee de onderneming te maken krijgt, net door de opgedane 

ervaring. Daarnaast beschikken kandidaten soms niet over het juiste diploma waardoor 

werkgevers wel moeten verder kijken dan het opleidingsniveau van de sollicitant. Ervaring is 

dan het enige criterium dat meer inzicht kan geven in de capaciteiten van de kandidaat.  

 

III.4. Internet en sociale media   
 

77. Nadat de vacature wordt geplaatst, melden zich de eerste sollicitanten met de gewenste 

eigenschappen zoals diploma, werkervaring of persoonlijkheid.148 In deze eerste fase is het aan 

de sollicitant om de onderneming te screenen om te bepalen of er genoeg aantrekkelijke 

kenmerken zijn die hem aanspreken. Vervolgens beschikt de werkgever over een groep van 

personen die gesolliciteerd hebben en zich geschikt achten voor de job. Beide partijen zullen 

zoveel mogelijk over elkaar proberen te achterhalen om naderhand te beslissen of zij met elkaar 

een professionele relatie willen aangaan. Aldus, solliciteren is geen éénrichtingsverkeer. De 

onderneming zal ook zijn beste beentje voor zetten om de  kandidaat ervan te overtuigen dat 

                                                           
147 FEDERGON (2012), Instroom- en retentiebeleid van bedrijven, Brussel, 22, 
http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf. 
148 G. VAN HOYE, F. LIEVENS, “Rekrutering En Emplyer Branding.”, in F. LIEVENS (ed.), Human Resource 
Management: Back to Basics., Leuven, LannooCampus, 2015, 2. 
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zij de ideale werkgever zijn. Nadat beide partijen zich voldoende hebben geïnformeerd, gaat 

de werkgever over tot het aanbieden van de job aan één van de sollicitanten die zich kandidaat 

heeft gesteld. In de laatste fase aanvaardt of weigert de kandidaat de jobaanbieding.149 

Gedurende al deze fasen wordt een oordeel gevormd en hervormd door beide partijen. Hiervoor 

verkrijgen zij info van elkaar maar worden ook andere kanalen geraadpleegd om dát te weten 

te komen wat niet rechtstreeks wordt meegedeeld. Tot die kanalen behoren ook Facebook, 

LinkedIn of Twitter. De zogenaamde sociale media.  

 

78. Sociale media zijn vandaag populairder dan ooit.150 Niet alleen om je vriendengroep uit 

te breiden maar tevens nieuwe werknemers aan te trekken.151 Bedrijven betalen veel geld om 

zichzelf zichtbaar te maken op elke mogelijke site. Sociale media zijn daarvoor het ideale 

kanaal. LinkedIn, Facebook, Twitter… zijn nog maar enkele kanalen van een hele resem aan 

sociale media die onze maatschappij zijn binnengedrongen en niet meer weg te denken zijn. 

Werkgevers spelen hier dan ook op in. Zo gaan zij vacatures niet enkel verspreiden via de 

klassieke manier (op de eigen website, verschillende jobsites, interims, advertenties enz.) maar 

maken zij gebruik van deze kanalen om nog meer werkzoekenden te bereiken. 

  

79. Het gebruik van sociale media heeft een invloed op de boodschap waarmee zij 

kandidaten proberen te bereiken. Zo zal een korte beschrijving van maximaal 10 zinnen 

aangeven wat het bedrijf doet, naar wat men op zoek is en wat het juiste profiel is voor de 

desbetreffende functie. Met een eenvoudige klik op de advertentie kan je onmiddellijk 

solliciteren. Daarnaast gaan HR-managers soms zelf op zoek naar mogelijke kandidaat-

werknemers en nemen zij rechtstreeks contact op met personen die volgens hun online profiel 

een mogelijk geschikte kandidaat is. Voor ondernemingen is het dus veel gemakkelijker om 

zichzelf op grote schaal aan te prijzen.  

 

                                                           
149 G. VAN HOYE, F. LIEVENS, “Rekrutering En Emplyer Branding.”, in F. LIEVENS (ed.), Human Resource 
Management: Back to Basics., Leuven, LannooCampus, 2015, 2-3. 
150 LINKEDIN TALENT SOLUTIONS (2015), Recruiting Trends België, 2, 
https://business.linkedin.com/content/dam/business/talent-
solutions/regional/nl_nl/site/pdf/playbooks/recruiting-trends-belgie.pdf . 
151 E. DEROUS, “Op de proef gesteld: uitdagingen voor werving en selectie”, in M. Van der Borght  Handboek HR 
in de zorg – Beleid en praktijk, Brussel, Politeia, 2014, (1) 9. 

https://business.linkedin.com/content/dam/business/talent-solutions/regional/nl_nl/site/pdf/playbooks/recruiting-trends-belgie.pdf
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80. Anno 2012, maakt minstens 20% van de HR-managers en rekruteringskantoren gebruik 

van sociale media om nieuwe werkkrachten aan te trekken.152 Dit is een grote stijging ten 

opzichte van 3% in 2010. Vooral handel- en dienstbedrijven merken op dat dit 

rekruteringskanaal heel effectief is.153 Dit is logisch aangezien van personen die tewerkgesteld 

worden in die sector wordt verwacht dat zij vlot met een computer en het internet overweg 

kunnen. Sociale media als rekruteringskanaal neemt wel nog steeds een ondergeschikte rol in 

tegenover de traditionele kanalen. In huidige tijden als deze wordt verwacht dat de populariteit 

van dit rekruteringskanaal zal stijgen.154  

 

81. Ontwikkelaars spelen hier op in. Met de sociale netwerksite LinkedIn werd een platform 

gecreëerd die het mogelijk maakt om eenvoudig professionele relaties aan te gaan met 

werknemers en/of werkgevers. Via LinkedIn kunnen gebruikers relevante informatie zoals 

behaalde diploma’s, werkervaring, competenties enz. met anderen delen. Facebook 

daarentegen wordt vaker gebruikt om persoonlijke informatie met vrienden en familie te delen. 

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de recruiters gebruik maakt van LinkedIn om meer te weten 

te komen over de kandidaat-werknemer. 26% beweert zelfs dat de verkregen info een invloed 

heeft op de selectiebeslissing. Voor Facebook-profielen is dit minder, respectievelijk 43 en 13 

procent.155 Dit kan verklaard worden door het feit dat LinkedIn-profielen net enkel 

baanrelevante informatie bevatten wat objectiever is dan gênante foto’s van een 

vrijgezellenavond die vaker terug te vinden zijn op Facebookprofielen.  

  

82. Op welke manier hebben sociale media nu precies een invloed op het selectieproces? 

Door middel van sociale media proberen mensen hun sociale netwerken uit te bouwen, 

interesses mee te delen enz.156 Kortom, (bijna) alles wat zich in hun leven afspeelt, wordt 

gedeeld met duizenden virtuele connecties. Dit biedt de mogelijkheid aan de werkgever om 

een kijkje te nemen in het leven van de sollicitant. Met enkel de naam van de kandidaat-

                                                           
152 FEDERGON (2012), Instroom- en retentiebeleid van bedrijven, Brussel, 24, 
http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf. 
153 FEDERGON (2012), Instroom- en retentiebeleid van bedrijven, Brussel, 48, 
http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf. 
154 LINKEDIN TALENT SOLUTIONS (2015), Recruiting Trends België, 27, 
https://business.linkedin.com/content/dam/business/talent-
solutions/regional/nl_nl/site/pdf/playbooks/recruiting-trends-belgie.pdf . 
155 S. BAERT, A. PENNINCK en E. VERHOFSTADT, “Het gebruik van sociale media in sollicitatieprocedures, ESB 

2015, (8) 9. 
156 J. LORRÉ, “Facebook en arbeidsrecht: mysterium tremendum et fascinans”, RW 2011, (1498) 1498. 
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werknemer en één simpele muisklik vindt de werkgever heel wat persoonlijke informatie die 

een negatieve invloed kunnen hebben op het verder verloop van het selectieproces.157 De 

profielfoto, ongepaste uitspraken, provocerende foto’s enzovoort kunnen HR-managers ervan 

weerhouden de kandidaat voor een eerste gesprek uit te nodigen.158 Heel wat persoonlijke 

kenmerken zoals ras, religie, leeftijd en gender kunnen ook door middel van sociale media 

worden achterhaald.159 Dit maakt het de werkgever tevens gemakkelijk om te discrimineren 

zonder dat de sollicitant ervan weet heeft. Het zijn net die persoonlijke elementen op grond 

waarvan wettelijk geen onderscheid mag gemaakt worden, tenzij het een wezenlijke en 

bepalende beroepsvereiste is, die achterhaald kunnen worden door sociale media.160  

  

83. Alle mogelijke informatie, ook datgene dat gewoonlijk niet gevraagd kan worden aan 

de sollicitant, kan eenvoudig en goedkoop boven water komen.161 Dit is dan ook één van de 

voordelen die werkgevers aanreiken als argument om gebruik te maken van sociale media. Het 

hele rekruterings- en selectieproces is een kostelijke procedure. Kosten besparen en 

kostenefficiëntie zijn dan ook belangrijke factoren in het human resource-beleid. De 

hoeveelheid aan informatie die verzameld kan worden zonder ervoor te hoeven betalen zijn de 

andere voordelen aan dit wervingskanaal.162 Met een kleine inspanning kan de kandidaat snel 

gescreend worden voor een mogelijke selectie. Vaak wordt het kanaal wel eerder als 

bevestiging gebruikt, dan als eerste selectiemethode. Onderzoek heeft daarnaast aangetoond 

dat de verzamelde informatie meer accuraat is dan gedacht. Door middel van deze sociale 

netwerksites bereikt men een meer divers publiek, wat leidt tot een diverse groep aan 

kandidaat-sollicitanten. Eén voor één argumenten die de onderneming enkel ten goede kunnen 

komen.  

 

84. Juridisch kan er ook het één en ander worden gezegd over deze nieuwe manier van 

rekruteren en selecteren. Met het raadplegen van sociale media wordt er geraakt aan het 

                                                           
157 J. LORRÉ, Sociale media en werkgeverscontrole, Antwerpen, Kluwer, 2012, 87. 
158 Ibid. 
159 S. BAERT, A. PENNINCK en E. VERHOFSTADT, “Het gebruik van sociale media in sollicitatieprocedures, ESB 

2015, (8) 8. 
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161 S. BAERT, A. PENNINCK en E. VERHOFSTADT, “Het gebruik van sociale media in sollicitatieprocedures, ESB 

2015, (8) 10. 
162 S. BAERT, A. PENNINCK en E. VERHOFSTADT, “Het gebruik van sociale media in sollicitatieprocedures, ESB 

2015, (8) 9. 
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privéleven van de kandidaat-sollicitant. Volgens artikel 11 van CAO nr. 38 zijn vragen in 

verband met het privéleven enkel toelaatbaar indien ze relevant zijn voor de uitoefening van 

de functie waarvoor wordt gesolliciteerd.163 Zo kan gedacht worden aan de politieke of 

religieuze overtuiging van de kandidaat. Het is bijvoorbeeld ook niet mogelijk voor moslims 

om godsdienstleerkracht te zijn, net omwille van de religie. In het kader van deze masterproef 

draait het natuurlijk eerder om de discriminerende handeling die mogelijk wordt door het 

verkrijgen van extra info. De naam van een kandidaat kan veel verraden over zijn/haar afkomst. 

Bij twijfel echter is het simpel om via sociale media even naar het profiel van de kandidaat te 

gaan en door extra informatie via het profiel kan al meer duidelijk worden. De profielfoto van 

de kandidaat die een donkere haarkleur en een getinte huidskleur heeft, kunnen er dan al voor 

zorgen dat zijn kans op selectie gereduceerd wordt tot nul. De criteria ‘ras’, ‘huidskleur’, 

‘afkomst’ of ‘afstamming’ worden echter enkel beschermd door de Antiracismewet.164 Uit 

onderzoek blijkt dat mannelijke kandidaten en kandidaten uit etnisch-culturele 

minderhedengroepen sterk benadeeld worden doordat werkgevers Facebookinformatie gaan 

gebruiken tijdens hun selectieproces.165  

 

85. Anoniem solliciteren kan hiervoor een oplossing zijn. Via anonieme sollicitaties wordt 

het heel moeilijk om de identiteit van de sollicitant te achterhalen. Zo heeft de werkgever, de 

HR-manager of het rekruteringskantoor de mogelijkheid niet om via de naam van de sollicitant 

persoonlijke kenmerken zoals de afkomst, nationaliteit, ras enz. via het online profiel op sociale 

netwerksites te weten te komen.  

 
 

III.5. Naast ‘vergrijzing’ tevens ‘verkleuring’  
 

86. De samenleving wordt meer divers. Naast vergrijzing en vervrouwelijking wordt de 

markt gekenmerkt door verkleuring. Verschillende etnische meerderheden en minderheden 

hebben hun weg naar de arbeidsmarkt gevonden. Dit zou een goede zaak betekenen voor 

werkgevers aangezien het aanbod aan werknemers veel groter is. Echter, door de traditionele 

wijze van selectie krijgen deze ‘nieuwe’ groepen (niet-blanken, vrouwen, ouderen…) een 

                                                           
163 J. LORRÉ, Sociale media en werkgeverscontrole, Antwerpen, Kluwer, 2012, 90. 
164 J. LORRÉ, Sociale media en werkgeverscontrole, Antwerpen, Kluwer, 2012, 93. 
165 C.H. VAN IDDEKINGE, S. LANIVICH, P. ROTH en E. JUNCO, “Social media for selection? Validity and adverse 

impact potential of a facebook-based assessment”, JOW 2016, (1811) 1828. 
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substantieel kleinere kans tot het betrekken van een job.166 Dit effect wordt de ‘adverse impact’ 

genoemd. Adverse impact is het fenomeen waarbij de kans dat een sollicitant uit een 

meerderheidsgroep geselecteerd wordt, substantieel groter is dan die van een 

minderheidsgroep.167 De vergrijzing van de arbeidsmarkt kan voor grote problemen zorgen. 

Op een gegeven moment zal er een grote noodzaak aan werkkrachten zijn doordat vele 

werknemers met pensioen zullen gaan. Indien we halsstarrig blijven vasthouden aan het 

benadelen van nieuwe maatschappelijke veranderingen, zullen talenten verloren gaan.168 In 

België proberen ondernemingen daaraan tegemoet te komen door een diversiteitsbeleid te 

hanteren binnen het rekruterings- en selectieproces.  

 

87. Met een diversiteitsmanagement wordt gepoogd om het menselijk potentieel van elke 

werknemer volledig tot uiting te laten komen.169 Het is niet de bedoeling om bepaalde 

bevolkingsgroepen boven anderen te bevoordelen. Om die reden wordt het actief ontwikkelen 

van een diversiteitspolitiek binnen de onderneming als meest objectief beschouwd. 

Maatregelen zoals positieve actie of een gelijke kansenbeleid zorgen ervoor dat wordt gefocust 

op bepaalde groepen en enkel die groepen er voordeel uit halen.170 Dit kan dan weer ervaren 

worden als discriminatie ten opzichte van die groepen die niet bevoordeeld worden door deze 

soort maatregelen. Met een diversiteitsbeleid worden de verschillen tussen personen van alle 

soorten, rassen, kleuren e.d. net gewaardeerd in plaats van als een negatief element te 

beschouwen. Deze verschillen kunnen zowel zichtbaar zoals gender, leeftijd, afkomst als niet-

zichtbaar zijn zoals achtergrond, werkstijl, persoonlijkheid enz.171  

 

88. Waarom zou een onderneming overwegen om een diversiteitsmanagement te voeren? 

Welke voordelen verkrijgen zij hierdoor? Ten eerste, personen die een andere etnische afkomst 

                                                           
166 G. VAN HOYE, F. LIEVENS, “Rekrutering En Emplyer Branding.”, in F. LIEVENS (ed.), Human Resource 
Management: Back to Basics., Leuven, LannooCampus, 2015, 23. 
167 E. DEROUS, “Op de proef gesteld: uitdagingen voor werving en selectie”, in M. Van der Borght  Handboek HR 
in de zorg – Beleid en praktijk, Brussel, Politeia, 2014, (1) 14. 
168 VDAB (2010), VDAB ontcijfert. Rekrutering in Evolutie? (uitgebreide versie),  Brussel, 20 mei 2010, 10, 

https://www.vdab.be/trendsdoc/ontcijfert/. 
169 HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, De ‘Gatekeepers’ op de arbeidsmarkt, Leuven, 2011, 
17, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf. 
170 M. FISCHER, “Diversity management and the business case”, in K. KRAAL, J. ROOSBLAD en J. WRENCH (eds.), 

Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labour Markets. Discrimination, Gender and Policies of 
Diversity, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2009, 98. 
171 M. FISCHER, “Diversity management and the business case”, in K. KRAAL, J. ROOSBLAD en J. WRENCH (eds.), 

Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labour Markets. Discrimination, Gender and Policies of 
Diversity, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2009, 96. 
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hebben dan enkel de Belgische zullen meer geneigd zijn om bij een onderneming te solliciteren 

die zichzelf aanprijst als een onderneming die diversiteit hoog in het vaandel draagt.172 

Allochtonen zullen zich meer aanvaard voelen. Door een diversiteitsbeleid stelt de 

onderneming dat zij een wij-cultuur hanteren in plaats van een wij-zij. Zij kunnen dit in de 

vacature reeds bekend maken door het expliciet te vermelden dat zij een divers 

personeelsbestand wensen te verkrijgen.173 Hierdoor nemen zij drempels weg die anders 

allochtone kandidaten ervan zouden weerhouden te solliciteren.174 Ten tweede bevordert dit de 

arbeidsprestaties van de onderneming. Dit is het primordiale doel van een diversiteitsbeleid.175 

Ondernemingen zien het actief hanteren van een diversiteitsbeleid niet als verplichting om te 

voldoen aan wettelijke of morele normen maar eerder als een manier om een omgeving te 

voorzien waarin het potentieel van werknemers maximaal benut wordt.176 Er wordt aan het 

personeel duidelijk gemaakt dat zij net gebruik dienen te maken van de verschillen tussen de 

werknemers zodat dit een meerwaarde kan zijn voor het bedrijf.177 Iedereen voelt zich 

gewaardeerd. Elk werknemer kan ten volle zijn of haar talenten ontplooien wat tot meer 

successen leidt voor de organisatie. Een heterogeen personeelsbestand zorgt voor een 

verscheidenheid aan inzichten voor problemen waarmee de onderneming geconfronteerd 

wordt. Een heterogeen personeelsbestand leidt dus tot betere oplossingen, meer creativiteit en 

meer innovatie.178 Ten derde bevordert een divers personeelsbestand de attractiviteit ten 

opzichte van klanten en toekomstige samenwerkingen met andere organisaties.179 Klanten uit 

een bepaalde bevolkingsgroep zullen meer geneigd zijn zich tot die onderneming te richten die 
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medewerkers in dienst heeft van dezelfde afkomst zoals zijzelf.180 Indien partners en klanten 

merken dat een onderneming extra inspanningen levert om medewerkers te werk te stellen met 

verschillende achtergronden, zullen zij die inspanningen belonen door met deze onderneming 

handel te drijven.  
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IV. Ethnic identifier 
 

89. De antidiscriminatiewetten verbieden discriminatie op grond van ras, etnische of 

nationale afstamming, afkomst en huidskleur. Verschillende elementen op een cv kunnen een 

aanwijzing geven over de etniciteit waardoor discriminatie mogelijk is. Ethnic identifiers zijn 

die elementen waaruit kan worden afgeleid tot welke etnische bevolkingsgroep de sollicitant 

behoort.181 Wervingsmanagers die bewust discrimineren kunnen hierdoor gemakkelijk 

discrimineren. Het is belangrijk de ethnic identifiers te identificeren om naderhand te bepalen 

welke elementen dienen achterwege gelaten te worden opdat het sollicitatieproces anoniem is. 

In het volgend onderdeel worden enkele elementen die gewoonlijk op een cv vermeld staan 

aangehaald.  

 

IV.4.1. Naam  

 

90. De naam van de sollicitant geeft niet enkel informatie over het geslacht van die persoon, 

maar ook over de etniciteit van de kandidaat. Dit is vanzelfsprekend. Net omwille van de 

vreemd klinkende naam gaan wervingsmanagers bepaalde kandidaten niet selecteren. Dit is 

tevens het eerste element dat wervingsmanagers te zien krijgen bij het lezen van een cv. Met 

een naam is het cv geen abstract document meer. Onderzoekers hebben op basis van 

correspondentietests verschillende malen gepoogd vast te stellen in hoeverre de naam van de 

sollicitant een rol speelt bij raciale arbeidsdiscriminatie. De onderzoeksmethode is als volgt: er 

worden twee gelijkaardige cv’s verstuurd waarbij afwisselend een vreemde en niet-vreemd 

klinkende naam werd gekoppeld. Uit een baanbrekend onderzoek door Bertrand en 

Mullainathan voor de Verenigde Staten bleek dat personen met een Afro-Amerikaanse naam 

zoals Lakeesha en Jamal 50 procent minder worden uitgenodigd op een eerste gesprek na het 

kandideren voor een functie in tegenstelling tot personen met een blanke naam zoals Emily en 

Greg.182 Het is opmerkelijk dat zelfs een meer gekwalificeerde Afro-Amerikaanse kandidaat 

geen uitzonderlijk hogere respons verkrijgt dan een minder gekwalificeerde kandidaat van 

dezelfde afkomst. Dit verschil wordt wel waargenomen bij blanke kandidaten. Hieruit volgt 

het besluit dat de naam van de sollicitant wel degelijk een zeer belangrijke rol speelt in de 

                                                           
181 E. DEROUS en A. M. RYAN, “Documenting the Adverse Impact of Résumé Screening: Degree of ethnic 

identification matters”, INT J SELECT ACCESS 2012, 464-474. 
182 M. BERTRAND en S. MULLAINATHAN, “Are Emily and Greg More Employable than Lakisha and Jamal? A Field 

Experiment on Labor Market Discrimination”,  AER 2004, (991) 992. 
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discriminerende behandeling die daarop volgt. Extra competenties, diploma’s en dergelijke 

doen hier geen afbreuk aan. Ook in België werden verschillende onderzoeken volgens 

éénzelfde methode uitgevoerd. In een onderzoek gevoerd door Stijn Baert en Bart Cockx ging 

het om Turkse en Vlaamse kandidaten.183 Er werden twee gelijkaardige cv’s gestuurd waaraan 

afwisselend de naam Jonas, een Vlaamse naam, of de naam Okan, een Turkse naam, werd 

gekoppeld. Opnieuw werd éénzelfde vaststelling gemaakt. Kandidaten met een Turkse afkomst 

dienden 44% meer sollicitaties uit te sturen om eenzelfde aantal uitnodigingen te ontvangen.184 

Er werd ook een correspondentietest uitgevoerd met Marokkaanse sollicitanten. Volgens die 

studie werden Marokkaanse sollicitanten significant meer afgewezen dan kandidaten met een 

Nederlandse naam.185 Namen zoals Mohamed en Ali kregen een lagere score dan namen zoals 

Tom of Daan. Een etnisch klinkende naam verschaft dus informatie over de etnische groep 

waartoe de kandidaat behoort en kan leiden tot discriminerende reacties.186 Ook de VDAB  

heeft ondervonden dat de ‘vreemde’ naam van de sollicitante voldoende kan zijn om afgewezen 

te worden.187 Cv’s van allochtone kandidaten worden voor drie vierde minder geopend door 

werkgevers dan autochtonen kandidaten die hun cv uploaden in de KISS-databank. 

  

91. Recent nog werd getracht na te gaan hoe een ‘vreemde’ naam de kans op een job 

verlagen in de stad Gent. Uit dat onderzoek bleek dat sollicitanten met een niet-Vlaamse naam 

6,3% minder kans hebben op een positieve reactie dan ‘Vlaamse’ sollicitanten. De kans op een 

uitnodiging voor een eerste gesprek was 3,4% lager.188 De ‘vreemde’ naam van de sollicitant 

lijkt  dus voldoende om te worden afgewezen. Andere onderdelen zoals het emailadres van de 

kandidaat kunnen ook de naam bevatten van de kandidaat. Om die reden is het belangrijk dat 

ook die onderdelen niet uit het oog worden verloren bij het ontwikkelen van een ontwerp om 

anoniem solliciteren werkbaar te maken.   

 

                                                           
183 S. BAERT, B. COCKX, N. GHEYLE en C. VANDAMME, “Etnische discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt voor 
schoolverlaters. Liever Jonas dan Okan?”, Tijdschrift van het Steunpunt WSE 2013, 12-16. 
184 S. BAERT, B. COCKX, N. GHEYLE en C. VANDAMME, “Etnische discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt voor 
schoolverlaters. Liever Jonas dan Okan?”, Tijdschrift van het Steunpunt WSE 2013, 13. 
185 E. DEROUS, “Naamdiscriminatie bij cv-screening”, TVA 2007, (365) 371. 
186 E. DEROUS, “ Geen Baan voor een Marokkaan? Discriminatie bij CV-screening nader bekeken”, Gedrag & 

Organisatie 2011, (139) 145. 
187 BELGA, “Cv’s allochtonen op VDAB-databank worden niet geopend”, Gazet van Antwerpen, 29 juni 2006. 

188 S. BAERT (2017), “Liever Jacob dan Yusuf? Veldonderzoek naar gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, in de 
context van overheidsopdrachten door de lokale overheid”, 
http://users.ugent.be/~sbaert/LieverJacobDanYusuf.pdf, 26. 

http://users.ugent.be/~sbaert/LieverJacobDanYusuf.pdf
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IV.4.2. Geboorteplaats en nationaliteit 

 

92. Op basis van de naam kan de werkgever echter niet altijd uitmaken wat de exacte 

herkomst is van de sollicitant. De geboorteplaats is een tweede element dat de werkgever meer 

info verschaft over de etnische groep waartoe de kandidaat behoort.189 Door middel van de 

geboorteplaats wordt het vermoeden van de werkgever bevestigd dat de kandidaat van een 

andere etnische afkomst is. Er is absoluut geen twijfel meer. De kandidaat behoort tot een 

bepaalde groep waarover de werkgever al dan niet vooroordelen heeft. Die vooroordelen 

worden toegeschreven aan de kandidaat waardoor dit een negatief effect heeft op de 

aanwervingskansen.  

 

93. Indien de kandidaat over een andere nationaliteit beschikt dan de Belgische, wordt een 

bepaalde afstand gecreëerd tussen de werkgever en de sollicitant. Opnieuw zorgt ook dit 

onderdeel voor een bepaalde soort categorisatie. De sollicitant is verbonden tot een andere 

nationaliteit en identificeert zich daar ook mee. Op die manier zullen bepaalde 

groepskenmerken van die nationaliteitsgroep geaffilieerd worden aan de sollicitant.  

 

94. Per nationaliteitsgroep worden verschillen ervaren. Marokkaanse Marokkanen (4,35%) 

hebben een iets grotere kans om gediscrimineerd te worden dan Marokkaanse Belgen (6,49).190 

Daarnaast hebben Marokkaanse Marokkanen 30% minder kans dan Belgen om uitgenodigd te 

worden op een eerste gesprek.191 Voor Marokkaanse Belgen bedraagt dit verschil 6%.  Voor 

Turken van Turkse herkomst en Turkse Belgen werden lagere percentages waargenomen in 

vergelijking met Belgen. Enkel wat betreft uitnodigingskansen scoren Turkse Turken het 

laagst.192 Recent onderzoek heeft aangetoond dat de nationaliteit van een sollicitant vaak een 

rol speelt in het selectieproces omwille van de administratieve documenten die voorhanden 

                                                           
189 HIVA- Onderzoeksinstuut voor Arbeid en Samenleving (2011), Wie heeft voorrang: jonge Turken, prille 
grijsaards of aanstaande moeders? Een experimenteel onderzoek naar discriminatie op basis van 
persoonskenmerken bij de eerste selectie van sollicitanten”, Leuven, 22, 
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/426240. 
190 Ibid, 93. 
191 Ibid, 104. 
192 Ibid, 95. 

https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/426240
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moeten zijn om die persoon te werk te kunnen stellen.193 Het is vanzelfsprekend dat deze 

onderdelen op zich reeds voldoende zijn om de weg naar discriminatie open te zetten. 

 

IV.4.3. Talenkennis 

 

95. De talenkennis die vermeld wordt op het cv, kan een effect hebben op de beoordeling 

door de wervingsmanager. Afhankelijk van welke taal de sollicitant vermeldt bij talenkennis, 

kan hij geacht worden te behoren tot de etnische bevolkingsgroep die die taal spreekt. Een 

sollicitant die Turks vermeldt als één van de talen die hij beheerst, zal geacht worden van 

Turkse afkomst te zijn. Hieruit kan de werkgever de etniciteit van de sollicitant afleiden. Aldus, 

talenkennis kan beschouwd worden als één van de ethnic identifiers op een cv.  

 

96. Taalkennis kan daarnaast een inzicht geven over de competenties van de sollicitant. 

Indien de sollicitant meerdere talen beheerst, kan van hem verwacht worden dat hij zich graag 

ontwikkelt en nieuwe dingen bijleert. Dit wordt enkel als een voordeel beschouwd indien het 

relevant is voor de functie.194 Aan de andere kant zal het beheersen van een vreemde taal ook 

negatieve effecten met zich voortbrengen. De wervingsmanager kan zijn verwachtingen wat 

betreft het beheersen van de Nederlandse taal, dat in vele gevallen noodzakelijk is om de job 

naar behoren uit te kunnen oefenen, in verband brengen met de andere talen die de kandidaten 

spreekt.195 Er kan verwacht worden dat een persoon die zijn taal van herkomst spreekt, meer 

taal-en spelfouten zal maken dan een Vlaming waarvan de talenkennis vaak beperkt is tot de 

drie officiële landstalen.  

 

97. Op basis van het taalgedrag van de sollicitant, wordt een beoordeling gemaakt over zijn 

intellectuele kwaliteiten. In dat aspect kunnen taal-en spelfouten een negatieve invloed hebben 

                                                           
193 S. BAERT (2017), “Liever Jacob dan Yusuf? Veldonderzoek naar gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, in de 
context van overheidsopdrachten door de lokale overheid”, 
http://users.ugent.be/~sbaert/LieverJacobDanYusuf.pdf, 47. 
194 HIVA- Onderzoeksinstuut voor Arbeid en Samenleving (2011), Wie heeft voorrang: jonge Turken, prille 
grijsaards of aanstaande moeders? Een experimenteel onderzoek naar discriminatie op basis van 
persoonskenmerken bij de eerste selectie van sollicitanten”, Leuven, 25-26, 
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/426240. 
195 HIVA- Onderzoeksinstuut voor Arbeid en Samenleving (2011), Wie heeft voorrang: jonge Turken, prille 
grijsaards of aanstaande moeders? Een experimenteel onderzoek naar discriminatie op basis van 
persoonskenmerken bij de eerste selectie van sollicitanten”, Leuven, 57, 
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/426240. 

http://users.ugent.be/~sbaert/LieverJacobDanYusuf.pdf
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/426240
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/426240
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op die beoordeling.196 In Nederland werd een onderzoek gevoerd waarbij verschillende 

sollicitatiebrieven werden gequoteerd die al dan niet spelfouten bevatten. De resultaten uit dat 

onderzoek waren de volgende: indien de sollicitatiebrief spelfouten bevatte, werd de sollicitant 

lager gescoord. Er werd een sterk negatief effect waargenomen op zowel de waardering van de 

sollicitatiebrief als de sollicitant.197 Uit een masterproefonderzoek door Michaël Smets werd 

de positieve correlatie tussen spelfouten en etniciteit van de kandidaat bevestigd. Deze twee 

factoren zorgen voor een negatieve beoordeling van de sollicitant niettemin de competenties 

waarover hij/zij beschikt. Een Marokkaanse man die een cv zonder spelfouten had ingediend, 

had 3,16 keer minder kans op een positieve reactie in vergelijking met een cv zonder spelfouten 

van een Vlaamse man. 198 Indien de kandidaat dus zowel een andere etnische afkomst heeft én 

een cv met spelfouten heeft, maakt hij dubbel zoveel kans om niet uitgenodigd te worden op 

een eerste gesprek.  

 

IV.4.4. Adres 

 

98. Ook het adres wordt in sommige gevallen geacht een ethnic identifier te zijn. Dit is 

vooral op lokaal niveau een element dat mee kan spelen. Indien de werkgever cv’s toegestuurd 

krijgt van personen die in dezelfde regio woont, zal de werkgever vaak weet hebben van 

gebieden die gekenmerkt worden door een hoger aantal allochtone inwoners. Zo kan in Gent 

bijvoorbeeld gedacht worden aan de Brugse Poort, Sleepstraat, Oud Burg enz. waar vaak 

Marokkaanse en Turkse Gentenaren woonachtig zijn. In het Franse onderzoek naar anoniem 

solliciteren waarover later meer op zal worden ingegaan, werd het gegeven ‘adres’ 

weggelaten.199 Volgens de onderzoekers is het woonachtig zijn in gebieden die gekenmerkt 

worden door een hoge graad aan inwoners met een migratieverleden of waar veel sociale 

woningen gelegen zijn een ethnic identifier voor wervingsmanagers. Het loutere vermoeden 

dat de sollicitant behoort tot een andere etnische bevolkingsgroep, zorgt voor een negatief 

effect wat betreft de aanwervingskansen van de sollicitant.200  

                                                           
196 F. JANSEN en D. JANSSEN, “Fatale Spelfouten? Een experimenteel onderzoek naar de manier waarop 
spelfouten in sollicitatie- en sponsorbrieven de besluitvorming beïnvloeden”, TVT 2016, (81) 93. 
197 F. JANSEN en D. JANSSEN, “Fatale Spelfouten? Een experimenteel onderzoek naar de manier waarop 
spelfouten in sollicitatie- en sponsorbrieven de besluitvorming beïnvloeden”, TVT 2016, (81) 95. 
198 M. SMETS, Taal in CV. Onderzoek naar de relatie tussen spelfouten en succes in de eerste fase van de 
selectieprocedure, onuitg. masterproef Psychologie UGent, 2014, 28-30.  
199 Pôle Emploi (2011), Evaluation de l’expérimentation du CV anonyme, Paris, 2. 
200 L. BEHAGHEL, B. CRÉPON en T. LE BARBANCHON (2011), Evaluation de l’impact du CV anonyme, Parijs, 30. 
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99. Het is duidelijk dat meerdere elementen op een cv geacht kunnen worden een ethnic 

identifier te zijn. Hoe meer persoonlijke informatie, hoe groter de kans op discriminatie.201 

Personen waarvan het cv meerdere ethnic identifiers bevat, zullen ook meer worden afgewezen 

dan personen waarvan het cv weinig ethnic identifiers vermeldt.202 De naam van de sollicitant 

speelt hierin een grote rol. Extra ethnic identifiers zoals de taal, de geboorteplaats, het adres, 

lidmaatschap bij verenigingen e.d. doen de kans op een negatieve beoordeling enkel stijgen. 

Aan de hand van het aantal onderdelen die mogelijk verwijzen naar de etniciteit van de 

sollicitant, probeert een wervingsmanager in te schatten in hoeverre die kandidaat zich 

identificeert met zijn etnische afstamming. Hoe meer een persoon zich identificeert met zijn of 

haar afkomst, hoe meer hij beschouwd wordt als een vreemde, hoe groter de kans dat hij niet 

zal geselecteerd worden.203   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
201 C. PREUMONT, “Les médias sociaux à l’épreuve du droit du travail”, JTT 2011, (359) 360.   
202 E. DEROUS en A. M. RYAN, “Documenting the Adverse Impact of Résumé Screening: Degree of ethnic 
identification matters”, INT J SELECT ACCESS 2012, (464) 471. 
203 E. DEROUS en A. M. RYAN, “Documenting the Adverse Impact of Résumé Screening: Degree of ethnic 
identification matters”, INT J SELECT ACCESS 2012, 471. 
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V. Kenmerken van de beoordelaar/functie 
 

100. Naast ethnic identifiers kunnen ook kenmerken eigen aan de beoordelaar en aan de 

functie waarvoor een werkkracht wordt gezocht, een bepalende rol spelen in het 

selectieverhaal. Zo kan de werkgever uiten dat hij niet bewust zal discrimineren maar kunnen 

vooroordelen toch een invloed hebben op zijn beslissing. Zaken zoals klantencontact, de 

homogeniteit van het personeelsbestand, zelfs het geslacht van de wervingsmanager zelf 

hebben een effect. In het volgend onderdeel zal ik daar kort op ingaan.  

 

V.1. De beoordelaar  

 

101. Beoordelaars moeten bij elke selectiebeslissing die zij nemen telkens een onderscheid 

maken tussen de verschillende kandidaten. Deze selectie kan gebaseerd zijn op objectieve 

criteria die functierelevant zijn. Niettemin kunnen bewust of onbewust irrelevante kenmerken 

eigen aan de sollicitant ook een invloed hebben op de uitkomst. Er bestaan twee theorieën die 

verklaren waarop het onterechte onderscheid, dan wel de onterechte discriminatie, gebaseerd 

kan zijn. Enerzijds is er een psychologische verklaring, de homogenisatietendens.204 Dit zorgt 

ervoor dat personen zich aangetrokken voelen tot personen die dezelfde of gelijkaardig zijn. 

Bij het screenen van een cv wordt getracht op basis van niet-identieke eigenschappen de 

verschillende kandidaten te categoriseren. Kenmerken zoals geslacht en etniciteit zijn criteria 

die meteen zichtbaar zijn en gemakkelijk te onderscheiden. Minder relevante kenmerken zullen 

dan meer belang hebben indien de sollicitant niet tot dezelfde groep behoort als de recruiter. 

De eigen groep waartoe de beoordelaar hoort, wordt als beter beschouwd.205 Uit een 

Nederlands onderzoek blijkt dat wervingsmanagers bij de beoordeling van sollicitanten van 

etnische minderhedengroepen meer belang hechten aan irrelevante kenmerken indien zijzelf 

behoren tot een etnische meerderheidsgroep, bijvoorbeeld Belg van Belgische herkomst.206  

 

                                                           
204 E. DEROUS, “Op de proef gesteld: uitdagingen voor werving en selectie”, in M. Van der Borght  Handboek HR 
in de zorg – Beleid en praktijk, Brussel, Politeia, 2014, (1) 17. 
205 E. DEROUS, “ Geen Baan voor een Marokkaan? Discriminatie bij CV-screening nader bekeken”, Gedrag & 
Organisatie 2011, (139) 145. 
206 L. DE MEIJER, M. BORN, J. VAN ZIELST en H. VAN DER MOLEN, “ Analyzing Jugdments of Ethnically Diverse 
Applicants During Personnel Selection: A study at the Dutch police”, INT J SELECT ACCESS 2007, nr. 2, (139) 141. 
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102. Bedrijven gaan tijdens het selectieproces proberen meten in hoeverre de ene kandidaat 

meer dan de andere in het team zou passen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werkgever kennis 

heeft van enkele werknemers die zich reeds negatief hebben uitgelaten ten opzichte van 

allochtonen.207 In dit geval is er eerder sprake van werknemersdiscriminatie. Om conflicten te 

vermijden, kan de werkgever het potentieel van een allochtone sollicitant verkeerdelijk 

inschatten. In principe zou dit geen enkele rol mogen spelen. Werkgevers willen een zo 

productief mogelijke werkkracht. Iemand die de onderneming kan helpen groeien. Door niet 

op te treden tegen de negatieve dan wel racistische opmerkingen van eigen werknemers en mee 

te gaan in hun verhaal, loopt de werkgever het risico beoordelingsfouten te maken waardoor 

de onderneming benadeeld kan worden.208 

  

103. Anderzijds is er de mogelijkheid dat werkgevers zich laten leiden door vooroordelen die 

zij hebben ten opzichte van etnische bevolkingsgroepen.209 En vooroordelen leiden tot 

onterechte discriminatie. HR-managers kunnen zich uiten als personen die niet bewust zullen 

discrimineren. Toch kunnen hun handelingen daaraan tegenovergesteld zijn. Vooroordelen en 

stereotypering zijn begrippen die nauw aan elkaar hangen. Vooroordelen zijn vaak negatieve 

meningen over een persoon of groep van personen gebaseerd op stereotypen. Stereotypen zijn 

algemene beelden over een groep van personen die worden geïndividualiseerd, de zogenaamde 

clichés.210 Dit wordt gelinkt aan statische discriminatie die in de economische literatuur wordt 

onderschreven. Werkgevers gaan dan net op dezelfde manier algemene eigenschappen die 

worden toegeschreven aan een hele groep, individualiseren op die ene sollicitant. Deze kunnen 

positief en negatief zijn. Een sollicitant met een Arabisch klinkende naam wekt meteen een 

hele waslijst aan clichés op: een crimineel? Een leugenaar? Beperkte kennis van de 

Nederlandse taal? Geen productieve werkers? Personen die profiteren van de 

werkloosheidskas? Allemaal negatieve beelden die de toegang tot de arbeidsmarkt niet 

bevorderlijk maken. Stereotypen zijn bijna altijd fout en geven een verkeerd beeld.211 

Recruiters dienen zich hiervan bewust te zijn zodat elke sollicitant de kans krijgt om beoordeeld 

                                                           
207 S. BAERT, “Etnische aanwervingsdiscriminatie in Vlaanderen: evidentie, mechanismen en aanpak”, in 
BENYAICH B. (ed.), Klokslag Twaalf, Leuven, Itinera Institute, 2014, (267) 273. 
208 E. DEROUS en A. M. RYAN, “Documenting the Adverse Impact of Résumé Screening: Degree of ethnic 
identification matters”, INT J SELECT ACCESS 2012, (464) 472. 
209 E. DEROUS, “Naamdiscriminatie bij cv-screening”, TVA 2007, (365) 368. 
210 College voor de Rechten van de Mens(2015), Stereotypering: wat is dat en hoe werkt het?, 2, 
https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/36061.  
211 College voor de Rechten van de Mens (2015), Stereotypering: wat is dat en hoe werkt het?, 2, 
https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/36061. 

https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/36061
https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/36061
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te worden op persoonlijke eigenschappen. Op deze manier kan mogelijke discriminatie op basis 

van deze clichés uitblijven. Er zijn daarnaast tal van voorbeelden dat de bestaande stereotypen 

over bepaalde etnische bevolkingsgroepen eerder de uitzondering op de regel vormen. 

  

104. In een Amerikaans onderzoek werd nagegaan in hoeverre vooroordelen een rol kunnen 

spelen bij de beoordeling van cv-informatie.212 Er werd vastgesteld dat recruiters anders 

handelen dan dat zij zelf verwachten te handelen tijdens het selectieproces.213 Kenmerken 

waarvan zij verwachten heel veel belang aan te hechten, zijn tijdens de selectie weinig relevant 

en vice versa. Bij het screenen van een cv zullen vooroordelen mee de beoordeling bepalen van 

de sollicitant. Dit valt echter moeilijk na te gaan. Gezien de hedendaagse publieke veroordeling 

van discriminerende handelingen zullen recruiters niet geneigd zijn eigen vooroordelen over 

etnische bevolkingsgroepen expliciet te uiten. Eva Derous heeft daarvoor verschillende 

onderzoeken gevoerd om na te gaan in hoeverre vooroordelen meespelen bij de beoordeling 

van de geschiktheid van de sollicitant. Uit haar onderzoeken kwamen telkens dezelfde 

bevindingen naar voor. Allochtone kandidaten, in dit geval Marokkanen, worden minder 

geschikt geacht voor de functie ondanks gelijke competenties met autochtone kandidaten.214 

Opvallend is wel dat hoger opgeleide allochtonen de stereotype denkbeelden kunnen 

doorbreken en daarmee meer kans hebben dan lager opgeleide allochtonen.  

 

V.2. Functievereisten 
 

105. De kenmerken eigen aan de functie kunnen ook aanleiding geven tot discriminatie van 

allochtonen. Eén van de functiekenmerken bijvoorbeeld is klantencontact. Eenvoudig gesteld 

kan een volgend onderscheid gemaakt worden tussen taakgericht of mensgericht werk wat dus 

meer klantencontact vereist.215 Indien de job kan beschouwd worden als een ‘hoog mens, hoog 

taak’ zoals bijvoorbeeld een onthaalbediende, zal een wervingsmanager naar het totale pakket 

van de sollicitant kijken. Niet enkel zijn of haar vaardigheden zijn van belang, ook persoonlijke 

kenmerken zoals zijn of haar hobby’s, achtergrond, normen en waarden enzovoort zullen mee 

                                                           
212 M. COLE, R. RUBIN en H. FEILD en W. GILES, “Recruiters’ Perceptions and Use of Applicant Résumé 
Information: Screening the Recent Graduate”, IAAP 2007, 319-343. 
213M. COLE, R. RUBIN en H. FEILD en W. GILES, “Recruiters’ Perceptions and Use of Applicant Résumé 
Information: Screening the Recent Graduate”, IAAP 2007, (319) 335. 
214 E. DEROUS, “ Geen Baan voor een Marokkaan? Discriminatie bij CV-screening nader bekeken”, Gedrag & 
Organisatie 2011, (139) 162. 
215 F. KALSHOVEN, “Anoniem solliciteren, helpt dat?”, Vrij Nederland, 16 juni 2007. 
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in rekening worden gebracht voor de functie.216 Voor ‘laag mens, hoog taak’ zoals het betere 

bandwerk zullen deze persoonlijke kenmerken geen enkele invloed hebben op de 

selectiebeslissing.  

 

106. Als verklaring voor dit onderscheid, wordt klantendiscriminatie aangehaald. 

Werkgevers zullen zelf geen vooroordelen hebben maar spelen in op de voorkeur van hun 

klanten.217 Zij gaan ervan uit dat zij anders schade zou lijden omdat potentiële klanten 

wegblijven louter omwille van de allochtone werknemer die in dienst is. Het ideale voorbeeld 

hiervan is het spraakmakende arrest Feryn dat eerder is besproken. De werkgever van de 

onderneming weigerde Marokkaanse werknemers aan te werven om poorten te plaatsen bij 

klanten thuis omdat klanten liever geen allochtone werknemer bij hen over de vloer kregen. 

Deze eis van de klanten leidde uiteindelijk tot de veroordeling van de werkgevers wegens 

directe discriminatie.218 Verschillende studies hebben reeds aangetoond dat het hebben van 

klantencontact een reden kan zijn om te discrimineren. In een Nederlands onderzoek door 

onder andere Andriessen bleek de kans op discriminatie groter indien de functie veel 

klantencontact vereist.219 Allochtone kandidaten hadden sowieso minder kans op een eerste 

gesprek. De functievereiste ‘klantencontact’ vergrootte de kans op een afwijzing. Daarnaast is 

de aard van het klantencontact ook relevant voor de kleine of grote correlatie tussen de 

aanwerving van sollicitanten met een etnische afkomst en klantencontact.220 In dit onderzoek 

werd er een verschil waargenomen indien het een job betreft waarbij de werknemer louter 

pakketten moet afleveren en een functie waarbij de werknemer de klanten moet bedienen zoals 

in een slagerij of bakkerij. Bij die laatste was de correlatie nog groter dan een functie zoals in 

het eerstgenoemde geval. Toch werd opnieuw waargenomen hoe allochtone kandidaten minder 

kans hebben op een positieve beoordeling dan autochtone kandidaten indien er klantencontact 

was.  

 

                                                           
216 F. KALSHOVEN, “Anoniem solliciteren, helpt dat?”, Vrij Nederland, 16 juni 2007.  
217 I. ANDRIESSEN, E. NIEVERS, J. DAGEVOS, L. FAULK en J. IEDEMA, “Voorkeur bij gelijke geschiktheid”, 
Sociologie 2011, (223) 235. 
218 Vz. Arbh. Brussel (KG), 28 augustus 2009, nr. 09/1729. 
219 I. ANDRIESSEN, E. NIEVERS, J. DAGEVOS, L. FAULK en J. IEDEMA, “Voorkeur bij gelijke geschiktheid”, 
Sociologie 2011, (223) 235; Sociaal en Cultureel Planbureau (2010), Liever Mark dan Mohammed?, Den Haag, 
63. 
220 E. KRUISBERGEN en T. VELD, Een gekleurd beeld, Rotterdam, Koninklijke Van Gorcum, 2002, 76. 
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107. Ook taalvaardigheid is een functievereiste die kan doen vermoeden dat allochtone 

kandidaten minder geschikt zijn. Opnieuw spelen vooral vooroordelen weer de hoofdrol. Van 

allochtone kandidaten wordt verwacht dat hun kennis van de Nederlandse taal minder goed is 

dan die van autochtone kandidaten.221 Niettegenstaande een cv zonder taal- of spelfouten en 

een hogere opleiding kan dit vermoeden toch spelen. In een onderzoek door Eva Derous werd 

onderzocht of deze veronderstelling wel terecht was. Verschillende personen van etnische 

minderhedengroepen en etnische meerderheidsgroepen dienden testen uit te voeren die 

geregeld worden afgelegd tijdens een selectieprocedure zoals persoonlijkheidstesten, 

cognitieve vaardigheidstesten, assessments enz.222 Hieruit bleek dat etnische minderheden 

minder scoorden op exact dezelfde testen. Dit kon verklaard worden door de taalkennis van de 

sollicitant van de etnische minderhedengroepen. De veronderstelling dat allochtone kandidaten 

sowieso een minder hoog niveau hebben wat betreft de taalvaardigheid, kan enkel worden 

weerlegd indien kandidaat-sollicitant de kans ertoe krijgt om op gesprek te komen zodat de 

wervingsmanager zelf kan vaststellen hoe het gesteld is met zijn/haar niveau van de 

Nederlandse taal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
221 E. DEROUS, “Op de proef gesteld: uitdagingen voor werving en selectie”, in M. Van der Borght  Handboek HR 
in de zorg – Beleid en praktijk, Brussel, Politeia, 2014, (1) 15. 
222 Ibid. 



59 
 

VI. Anoniem solliciteren 
 

108. Sinds jaar en dag wordt gezocht naar een middel om discriminatie op de arbeidsmarkt 

tegen te gaan. Eén van die middelen die wordt aangereikt, is het anoniem solliciteren. Op dit 

moment is er heel veel interesse naar het gebruik van een geanonimiseerd cv. Er is reeds 

uitvoerig onderzoek geweest in verschillende Europese landen naar de mogelijke positieve 

resultaten die bereikt kunnen worden door middel van het gebruik van een anoniem cv. Ook in 

België, meer bepaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een kleinschalig onderzoek 

geweest op initiatief van minister van Werk Benoît Cerexhe (CDH). In dit onderzoek waren 

een dertigtal bedrijven betrokken. Uit de resultaten van dat onderzoek bleek een matig positief 

resultaat. Het onderzoek had vooral een effect op de werkgevers zelf. Zij werden er zich van 

bewust gemaakt dat zij soms onbewust discrimineren louter op basis van vooroordelen die zij 

hebben ten aanzien van bepaalde minderhedengroepen.223 Daarnaast zorgde dit ook voor een 

reflectie over de methode van selecteren. Desondanks was Minister Cerexhe van oordeel dat 

de resultaten niet voldoende positief waren om het anoniem solliciteren verplicht te stellen. Het 

anoniem cv is naar zijn mening eerder inefficiënt.224 

 

109. In het volgende onderdeel zal ik in de eerste plaats definiëren wat anoniem solliciteren 

juist inhoudt en hoe dat in de praktijk wordt toegepast. Op basis van verschillende onderzoeken 

zal ik de voor- en nadelen van anoniem solliciteren op een rijtje zetten om vervolgens een 

conclusie te maken of dit al dan niet een efficiënt en werkbaar middel is tegen raciale 

discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarbij probeer ik vooral na te gaan of dit specifiek voor 

België, dan wel Vlaanderen zinvol is om het wettelijk verplicht te stellen. 

 

VI.1. Een omschrijving  
 

VI.1.1. Wat? 
 
110. Het principe van anoniem solliciteren is heel eenvoudig. De beoordelaar verkrijgt het 

curriculum vitae van de sollicitant dat geen enkel persoonlijk element bevat dat niet 

                                                           
223 Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2011), Verslag van de 
testperiode rond anoniem cv in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 23, http://docplayer.nl/25700809-
Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html. 
224 BELGA, “Anoniem solliciteren – Brussels gewest experimenteerde al met anonieme cv”, Knack, 16 januari 
2013 

http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
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functierelevant is zoals de naam, het geslacht, de leeftijd, de nationaliteit enz. die het mogelijk 

zouden maken om te discrimineren bij sollicitaties.  In kader van dit onderzoek wordt gefocust 

op de elementen die zouden kunnen aanwijzen tot welke etnische minderhedengroep de 

kandidaat behoort. Logischerwijze zouden enkel kenmerken die relevant zijn voor de functie 

de factoren zijn waarvan de beoordelaar zijn beslissing laat afhangen. Toch kan uit 

verschillende onderzoeken worden afgeleid dat persoonlijke kenmerken al dan niet onbewust 

een rol spelen en ertoe kunnen leiden dat deze de beslissende factoren kunnen uitmaken in 

tegenstelling tot de functierelevante kenmerken.  

 

111. Het anonimiseren van een cv kan op twee manieren gebeuren. Verschillende 

persoonlijke kenmerken kunnen worden verwijderd van het cv door de ontvanger, dit heet de 

schrapping. De andere methode is standaardisering. Hier wordt gebruik gemaakt van een 

standaardformulier waarop de mogelijkheid om persoonlijke kenmerken in te vullen 

onbestaande is. Enkel relevante werkervaringen en opleidingen voor de desbetreffende functie 

kunnen opgenomen worden in het gestandaardiseerde cv.225  

 

112. Op basis van de hoge werkloosheidsgraad van etnische minderhedengroepen (onderdeel 

II.3) en de indicaties van etnische discriminatie (onderdeel IV) moet het anonimiseren van een 

cv toch overwogen worden als een middel om raciale discriminatie op de arbeidsmarkt te doen 

verdwijnen/verminderen. 

 

113. Uit cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(hierna: VDAB) blijkt dat het niet-anonimiseren van persoonlijke kenmerken die de etnische 

achtergrond van de sollicitant kunnen verraden wel degelijk voor een nadeel zorgt voor 

etnische minderhedengroepen wat betreft hun kansen tot toegang tot de arbeidsmarkt.  

De VDAB maakt sinds de late jaren negentig gebruik van een databank, de KISS-databank. 

Via die databank hebben werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe werkkrachten de keuze uit 

duizenden cv’s die door werkzoekenden zijn geüpload.226 Werkgevers kunnen dus kiezen welk 

cv zij openen om na te gaan of die kandidaat wel geschikt is voor de job die zij aanbieden. De 

kandidaten hebben diverse achtergronden waaronder dus ook kandidaten uit die verschillende 

                                                           
225 Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2011), Verslag van de 
testperiode rond anoniem cv in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 7, http://docplayer.nl/25700809-
Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html. 
226 J. RASKING, “KISS groeit als wervingskanaal”, De Standaard, 13 juli 2000.  

http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
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etnische minderhedengroepen. Op basis van louter de naam kunnen werkgevers meteen 

uitmaken of het om een autochtone of allochtone werkzoekende gaat. Uit onderzoek naar het 

klikgedrag  van werkgevers blijkt dat drie vierde van de cv’s van allochtonen op de KISS-

databank niet geopend worden door werkgevers. Dit doet veronderstellen dat werkgevers 

bewust discrimineren op grond van etnische criteria. Louter omdat aan een cv een niet-

Westerse, of vooral niet-Vlaamse naam vasthangt, wordt de werkzoekende meteen uitgesloten. 

Op deze manier wordt de kans tot het toetreden op de arbeidsmarkt ontnomen op basis van 

irrelevante persoonlijke kenmerken.227 Daarom is het goed om te overwegen hoe anoniem 

solliciteren dit probleem weg kan werken.  

 

114. Het anoniem solliciteren is niet helemaal onbekend in België. Het Federale 

Selectiebureau (Selor) maakt sinds 1 februari 2005 gebruik van een databank waarin de 

profielen van kandidaten voor een contractuele betrekking worden opgenomen. Verschillende 

overheidsdiensten hebben zo de mogelijkheid om in deze database een cv uit te zoeken dat 

geschikt is voor de functie die ingevuld moet worden. Op het geraadpleegde cv worden geen 

gegevens vermeldt over de identiteit van de kandidaten. Pas op het moment dat de 

overheidsdienst wil overgaan tot een selectiegesprek met de desbetreffende kandidaat worden 

de identiteitsgegevens kenbaar gemaakt. Zo garandeert Selor de objectiviteit van alle selecties 

en wordt een meer gelijke behandeling van alle kandidaten beoogd.228 Hierover zal ik later 

meer uitgebreid op in gaan. 

 

VI.1.2. Doelstelling 
 
115. Eerst en vooral wil ik duidelijk maken dat anoniem solliciteren absoluut niet 

wondermiddel is om discriminatie te doen verdwijnen. Discriminatie op zich kan nooit volledig 

uit de wereld worden weggewerkt. Die mogelijkheid is onbestaande. Discriminatie is iets dat 

in de natuur van de mensen zit. Van nature uit gaan we ons eerder aangetrokken voelen tot iets 

dat gelijkaardig is. Dit wordt in de psychologie ‘homogenisatietendens’ genoemd.229 Op de 

werkvloer kan dezelfde vaststelling wat betreft homogeniteit worden gemaakt. Werkgevers 

hebben de neiging om vooral personen aan te werven die qua profiel gelijkaardig zijn als de 

werknemers die reeds in dienst zijn van de werkgever/beoordelaar. Zo zal de werkgever van 

                                                           
227 BELGA, “Cv’s allochtonen op VDAB-databank worden niet geopend”, Gazet van Antwerpen, 29 juni 2006. 
228 Vr. en Antw. Kamer 2005-06, 27 maart 2006, 114, 22044 (Vr. nr. 189 A. STORMS). 
229 E. DEROUS, “Op de proef gesteld: uitdagingen voor werving en selectie”, in M. Van der Borght  Handboek HR 
in de zorg – Beleid en praktijk, Brussel, Politeia, 2014, (1) 17. 
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een bedrijf met vooral blanke werknemers eerder geneigd zijn om uit een hele reeks kandidaten 

met een diverse afkomst, de blanke kandidaat uit te kiezen ongeacht het feit dat een kandidaat 

met een getinte kleur iets beter gekwalificeerd is voor de job.230 Het idee hierachter is dat een 

homogene groep beter zal samenwerken en dus productiever is dan een groep waarin er bij 

wijze van spreken een lelijk eendje is. Op ’t eerste zicht zal dit inderdaad zo zijn. Naderhand 

zal er verstarring optreden wat de onderneming niet ten goede komt. Om die reden is het 

belangrijk na te gaan of anoniem solliciteren werkgevers kan aansporen om een divers 

personeelsbestand aan te werven zodat de onderneming nog meer kan groeien.  

 

116. Anoniem solliciteren of anoniem selecteren beoogt een dubbele doelstelling.  

Ten eerste zorgt anoniem solliciteren ervoor dat etnische discriminatie in de 

aanwervingsprocedure verminderd kan worden. We moeten onszelf daarin geen blaasjes 

wijsmaken. Er bestaat geen ultieme oplossing die plots etnische discriminatie helemaal uit de 

wereld kan helpen. Anoniem solliciteren kan er enkel voor zorgen dat werkgevers niet de kans 

krijgen om bewust te discrimineren op basis van criteria die de etnische achtergrond 

verraden.231  Dit zorgt dus enkel voor een vermindering van etnische discriminatie. Zo zullen 

personen van etnische minderhedengroepen een gelijke kans krijgen wanneer zij een stap 

zetten op de arbeidsmarkt.232 Doordat er op het cv geen enkel element wordt vermeld dat de 

etnische achtergrond kan verraden, baseert de beoordelaar van het cv zich louter op de 

kwalitatieve kenmerken die van belang zijn voor de functie. De beoordelaar maakt dus op 

grond van objectieve criteria een bewuste keuze die rationeel gemotiveerd kan worden.  

 

117. Ten tweede is anoniem solliciteren niet enkel een goeie zaak voor etnische 

minderhedengroepen. Werkgevers halen hier ook voordeel uit. Doordat werkgevers enkel 

objectieve kenmerken over de kandidaat-werknemer onder ogen krijgen, kiezen zij er voor hun 

bedrijf meest productieve kandidaat uit. Een anoniem cv zorgt ervoor dat de focus ligt op de 

kwaliteiten van de kandidaat. Dit zorgt voor een vermindering van de economische kost. De 

werkgever zal zo minder geld moeten besteden aan het verder opleiden van de minder geschikte 

kandidaat die hij anders wel zou geselecteerd hebben.  

 

                                                           
230 E. DEROUS, “Op de proef gesteld: uitdagingen voor werving en selectie”, in M. Van der Borght  Handboek HR 
in de zorg – Beleid en praktijk, Brussel, Politeia, 2014, (1) 17. 
231 S. BAERT, “Etnische aanwervingsdiscriminatie in Vlaanderen: evidentie, mechanismen en aanpak”, in 
BENYAICH B. (ed.), Klokslag Twaalf, Leuven, Itinera Institute, 2014, 277. 
232 DEROUS E., “Naamdiscriminatie bij cv-screening”, TVA 2007, (365), 365. 
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118.  Anoniem solliciteren beperkt zich dus vooral tot de eerste fase van het 

aanwervingsproces. Dit is dan ook één van de beperkingen van het anoniem solliciteren. 

Aangezien later in het poces bij het eerste gesprek de werkgever en de werkzoekende oog in 

oog met elkaar komen te staan zodat de etnische achtergrond niet meer geheim kan worden 

gehouden.  

 

VI.2. Methode  
 

119. Er zijn verschillende manieren waarop je anoniem solliciteren praktisch kan aanpakken. 

In dit onderdeel zal ik de verschillende methodes bespreken.  

 

VI.2.1. Schrapping 
 

120. Schrapping houdt in dat de persoonlijke elementen worden verborgen alvorens de 

beoordelaar het cv onder ogen krijgt.233 Bij etnische minderhedengroepen kan dan gedacht 

worden aan het wegblokken van de naam, geboorteplaats, nationaliteit enz. Op het cv wordt in 

plaats van de naam van de kandidaat een code opgenomen zodat diegene die het cv in de eerste 

plaats ontvangt de juiste kandidaat aan het juiste profiel kan koppelen indien een verdere fase 

van het selectieproces zou worden doorlopen. De beoordelaar krijgt dus een cv te zien waarop 

bovenaan een code staat en verder de relevante werkervaringen, opleidingen, andere 

vaardigheden of hobby’s die hem kunnen helpen bij het maken van een keuze uit de 

verschillende kandidaten.  

 

121. Het nadeel aan deze methode van anonimiseren is dat het een duur en tijdrovende 

techniek is.234 Daarnaast blijft op deze manier de kans op fouten ook groot. Indien diegene die 

het cv eerst onder ogen krijgt één element vergeet te verwijderen kan de etnische achtergrond 

achterhaald worden van de kandidaat en wordt zo de hele idee achter het concept teniet gedaan. 

Het is een dure techniek aangezien de werkgever ofwel zelf één van zijn HR-personeelsleden 

de opdracht geeft om binnenkomende cv’s te anonimiseren door middel van schrapping ofwel 

                                                           
233 Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2011), Verslag van de 
testperiode rond anoniem cv in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 5, http://docplayer.nl/25700809-
Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html. 
234 U. RINNE, IZA World of Labor (2014), Anonymous job applications and hiring discrimination, Duitsland, 6, 
https://wol.iza.org/articles/anonymous-job-applications-and-hiring-discrimination/long. 

http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
https://wol.iza.org/articles/anonymous-job-applications-and-hiring-discrimination/long
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beroep doet op een derde zoals bijvoorbeeld VDAB, Actiris of Forem of een private 

gespecialiseerde dienst.  

 

122. Het verwijderen van informatie op een cv kan tot gevolg hebben dat andere informatie 

die wel zichtbaar is voor de beoordelaar anders wordt geïnterpreteerd. De beoordelaar kan dan 

geen rekening houden met het migratieverleden van de sollicitant waardoor bijvoorbeeld een 

minder uitgesproken werkervaring of een minder sterke talenkennis moeilijk te verklaren 

valt.235  

 

VI.2.2. Standaardisering 
 

123. Bij de standaardiseringsmethode wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerd 

formulier die beschikbaar is voor de sollicitant en door deze ingevuld dient te worden. Op deze 

formulieren is het helemaal niet mogelijk om enig aspect over de identiteit van de sollicitant in 

te vullen die de etnische achtergrond onthult.236  

 

124. Het voordeel aan deze methode is dat het kostenplaatje gelegen is aan de kant van de 

sollicitant. Daarmee bedoel ik dat de sollicitant dus al zijn gegevens telkens opnieuw bij elke 

werkgever moet ingeven in het systeem in plaats van louter zijn/haar cv dat hij keer op keer 

heeft verzonden, door te verzenden naar de onderneming waar hij wilt solliciteren. De 

werkgever dient éénmalig een kost te betalen, namelijk het ontwerpen van het 

gestandaardiseerd formulier dat gepast is voor het doel dat men voor ogen heeft. Dit 

vergemakkelijkt ook de vergelijking tussen de verschillende kandidaten. De werkgever wordt 

niet misleid door de mooie stijl waarin elk cv is opgesteld. Elk cv ziet er hetzelfde uit en is op 

dezelfde manier opgesteld. Daarnaast kunnen geen fouten worden gemaakt gezien de 

sollicitant nergens de mogelijkheid heeft om iets over zijn etnische achtergrond te verraden. 

Enkel indien de werkgever een goed doordacht gestandaardiseerd formulier heeft, zal hij de 

geschikte kandidaten aantrekken. 

 

                                                           
235 U. RINNE, IZA World of Labor (2014), Anonymous job applications and hiring discrimination, Duitsland, 8, 
https://wol.iza.org/articles/anonymous-job-applications-and-hiring-discrimination/long. 
236 Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2011), Verslag van de 
testperiode rond anoniem cv in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 5, http://docplayer.nl/25700809-
Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html. 
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VI.3. RESEARCH-verslagen 
 

125. In dit onderdeel zal ik verschillende Europese onderzoeken behandelen. Daarbij zal ik 

nagaan wat de methode is van anonimiseren die gehanteerd wordt. Ook de resultaten zullen 

besproken worden. Dit houdt dus in dat verschillende voor- en nadelen uit de diverse studies 

zullen worden afgeleid. 

 

126. In elk onderzoek wordt er onderzocht welke etnische minderheid gediscrimineerd wordt 

en voor wie het anoniem solliciteren zou kunnen baten. Het probleem met deze verschillende 

studies is dat zij allen een andere definitie gebruiken om de te onderzoeken persoon aan te 

duiden.  Zo zijn er studies waarbij enkel rekening wordt gehouden met personen met een andere 

nationaliteit of personen geboren uit ouders die niet in het desbetreffende land zijn geboren of 

personen die ergens in hun familieachtergrond een migratieverleden hebben. Dit doet er  

eigenlijk niet toe om de werking van anoniem solliciteren na te gaan. Gezien de vreemde 

voornaam of achternaam van de kandidaat al voldoende kan zijn. Hoe de kandidaat gelinkt is 

aan een etnische afkomst doet er absoluut niet toe.  

 

VI.3.1. Brussel  
 

127. Eén van de manieren om raciale discriminatie aan te wijzen is het nagaan van de 

arbeidsmarktpositie van verschillende etnische minderheden in een bepaald gebied. Om die 

reden werd in 2005 een onderzoek gevoerd door het KUL in samenwerking met de ULB onder 

leiding van Albert Martens en Nouria Ouali in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die te 

kampen had met een hoge werkloosheidsgraad van verschillende etnische bevolkingsgroepen. 

Het is belangrijk hierbij stil te staan gezien door dit onderzoek de aandacht van beleidsmakers 

werd aangetrokken om maatregelen voorop te stellen om iets aan die hoge werkloosheidsgraad 

te doen.  

 

128. Uit dit onderzoek bleek dat vooral Marokkaanse, Turkse en andere Afrikaanse 

deelpopulaties getroffen worden door een aanzienlijk lager percentage aan werkenden. 52% 
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loontrekkende Belgen ten opzichte van 52% allochtone237 Marokkanen en 43% vreemde238 

Marokkanen. Die personen zijn dan vooral tewerkgesteld in sectoren waar het gemiddeld 

dagloon relatief laag ligt.239 Op vlak van werkloosheid zijn het opnieuw de Marokkanen, 

Turken en van andere Afrikaanse landen afkomstige personen die het voortouw nemen. 

Respectievelijk 29%, 35% en 18 % ten opzichte van 15% Belgen afkomstig uit België.240  Bij 

een verdere toelichting was het duidelijk dat dit vooral de oorzaak was van de 

selectieprocedures waarbij die allochtone groepen geconfronteerd werden met een al dan niet 

veruitwendigde discriminatoire behandeling.241 Dit onderzoek spoorde Brussels minister 

Benoît Cerexhe aan om na te gaan of een ingrijpende maatregel zoals anoniem solliciteren een 

lichtpunt kan bieden.  

 

Onderzoeksmethode  

  

129. In opdracht van Minister Cerexhe werd onder leiding van Actiris een testonderzoek 

uitgevoerd rond anoniem solliciteren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het onderzoek 

bestond erin dat verschillende bedrijven vrijwillig konden deelnemen aan het onderzoek. 

Uiteindelijk waren zo’n dertigtal ondernemingen uit zowel de publieke als private sector bereid 

deel te nemen. Er werd gewerkt rond één vacature, met één werkgever en met één derde partij, 

hier Actiris. Op kleine schaal werden er manueel elementen uit het cv van de kandidaat 

geschrapt. Daarnaast werd vooral gebruik gemaakt van het gestandaardiseerde formulier.  De 

werkgever gaf de vacature door aan Actiris. Actiris ging dan over tot het selecteren van de 

juiste kandidaten uit hun bestand en na elke kandidaat gecontacteerd te hebben, werd een 

geanonimiseerd ‘CV Profile’ opgemaakt die een identificatienummer bevatte. Het originele cv 

werd dus vertaald naar een gestandaardiseerde vorm.  Deze werd verzonden naar de werkgever 

zodat hij kon beslissen welke kandidaat op gesprek mocht komen. Nadien werden ofwel de 

contactgegevens doorgegeven aan de werkgever zodat hij de kandidaten kon contacteren  ofwel 

                                                           
237 In het onderzoek worden deze gedefinieerd als de ‘nieuwe’ Belgen. Waarmee wordt bedoeld: personen van 
Marokkaanse afkomst die de Belgische nationaliteit hebben verworven.  
238 Personen die niet de Belgische nationaliteit hebben verworven.  
239 Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2011), Verslag van de 
testperiode rond anoniem cv in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 18, http://docplayer.nl/25700809-
Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html. 
240 KUL en ULB (2005), Etnische discriminatie op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 
17, http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/NL/Ethnische_discriminatie.pdf . 
241 Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie, Parl. Vl. Parl. 2005-06, Stuk 
882/1, 6. 

http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/NL/Ethnische_discriminatie.pdf
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organiseerde Actiris zelf de selectiegesprekken met de werkgever. De identiteit bleef dan 

bewaard tot kandidaat en werkgever elkaar face to face ontmoeten.242  

 

130. Er werd met elke werkgever eerst een hele reeks gesprekken gehouden betreffende hun 

bereidwilligheid over de uit te voeren test. De consulenten van Actiris gingen bij elk bedrijf 

grondig na wat de actuele selectiewijze was om later al dan niet na een positief resultaat van 

de test feedback te geven waarmee de werkgever aan de slag kon. Na elk proces werd een 

feedbackmoment voorzien over de ervaring en de initiële houding over een anoniem cv.243  

Daarbij is opmerkelijk hoe de meerderheid van de werkgevers positief staan ten opzichte van 

de idee van anoniem solliciteren maar minder enthousiast zijn over een veralgemening van 

deze praktijk.244  

 

Resultaten 
 

131. Van de dertig bedrijven die hebben deelgenomen, waren er slechts twee gemeentes en 

twee grotere werkgevers die de volledige test hebben doorlopen.245 Volgens het spreekwoord 

‘time is money’ waren er veel obstakels bij de technische uitwerking waardoor vele bedrijven 

niet meer geïnteresseerd waren aangezien de daadwerkelijke uitvoering van het proces op zich 

liet wachten. Het uit handen geven van het selecteren van kandidaten door Actiris die daarna 

eerst nog een geanonimiseerd cv dienden op te stellen, nam teveel tijd in beslag. Vaak waren 

werkgevers op zoek naar iemand die de functie onmiddellijk kon invullen.246  

 

132. De bedrijven die deelnamen aan het onderzoek waren vooral grote bedrijven (meer dan 

250 werknemers) die zelf een eigen gestructureerd rekruteringsprocedure hadden die aansloot 

bij de werkethiek van de onderneming. Door het uit handen geven van de rekrutering, vielen 

alle eigen toegangsmogelijkheden voor sollicitanten weg. Zo was er geen mogelijkheid meer 

om spontaan te solliciteren. Daarnaast was het ook niet meer mogelijk om zelf contact op te 

                                                           
242 Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2011), Verslag van de 
testperiode rond anoniem cv in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 6, http://docplayer.nl/25700809-
Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html. 
243 Ibid, 11. 
244 Ibid, 12. 
245  Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2011), Verslag van de 
testperiode rond anoniem cv in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 6, http://docplayer.nl/25700809-
Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html . 
246 Ibid. 

http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
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nemen met de onderneming voor de vrijgegeven vacature. Enkel personen die waren 

ingeschreven bij Actiris en hun cv hadden geüpload op de databank kwamen in aanmerking 

voor een mogelijke selectie. Het nadeel hiermee is wel dat de werkgever dus een beperktere 

keuze heeft. Anoniem solliciteren kan dus enkel werken indien het bedrijf op geen enkele 

andere manier zou kunnen gecontacteerd worden door een sollicitant.247  

 

133. Een andere problematiek was het beperkte regionale kader van het onderzoek. In de 

databank van Actiris vindt men vooral personen terug die zelf woonachtig zijn in het Brusselse. 

Op deze manier worden dus enkel personen geselecteerd uit die regio.248 Personen woonachtig 

in Antwerpen, Oost- of West-Vlaanderen of een andere provincie zouden dus ook mogelijks 

geïnteresseerd zijn in de job maar kunnen door de manier waarop het onderzoek werd gevoerd 

geen kennis hebben van de openstaande vacature. De bedrijven die naderhand hebben 

afgehaakt, zouden anders wel tot een verdere fase in het onderzoek hebben meegedaan indien 

de reikwijdte niet zo beperkt was. Een bredere schaal is dus zeker een element waarmee 

rekening dient gehouden te worden indien geopteerd zou worden voor het verplicht stellen van 

een anoniem cv.  

 

134. Over de vorm van anoniem solliciteren werden ook enkele zaken opgemerkt. Gebruik 

van een gestandaardiseerd formulier zorgt voor een trager selectieproces dan het eenvoudig 

schrappen van gegevens aangezien de anonimiseerder (Actiris) opnieuw alle gegevens moet 

overnemen in een nieuw document in plaats van simpelweg vaste elementen uit het originele 

cv te wissen. De manier waarop een gestandaardiseerd formulier wordt opgesteld moet ook 

kunnen beantwoorden aan de functieomschrijving. Indien het formulier niet gedetailleerd is, is 

het moeilijk uit diverse abstracte formulieren een juiste keuze te maken. Dat abstract karakter 

van een formulier neemt ook het persoonlijke weg van het cv. De bedoeling van anoniem 

solliciteren is om persoonlijke elementen die gelinkt zijn aan de identiteit van de kandidaat 

achterwege te laten. Door gebruik van een gestandaardiseerd formulier verdwijnen ook andere 

persoonlijke elementen die een cv ‘kleuren’ zoals de lay-out, spelling, de persoonlijke touche 

door het gedifferentieerd woordgebruik van de sollicitant.  

 

                                                           
247 Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2011), Verslag van de 
testperiode rond anoniem cv in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 14, http://docplayer.nl/25700809-
Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html. 
248 Ibid.  

http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
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135. Zoals gezegd, kan door het gebruik van een gestandaardiseerd formulier veel informatie 

over de sollicitant verloren gaan. De rekruiters van de verschillende bedrijven somden enkele 

zaken op die men normaal kon afleiden uit een niet-geanonimiseerd cv zoals daar zijn: de naam 

van de school waar de sollicitant zijn/haar diploma behaalde kan veel zeggen over de kwaliteit 

van de opgedane kennis, de algemene beroepservaring en de duur ervan die wat meer zegt over 

de stabiliteit van de kandidaat, het aantal studentenjobs die wat meer info geven over de jonge 

sollicitant zonder enige relevante werkervaring enz.249  Het hebben van hobby’s is een 

onderdeel dat vaak ter sprake komt tijdens een gesprek maar hier zou dus niet op kunnen 

worden ingespeeld door de werkgever aangezien hij geen enkele weet heeft van hobby’s van 

de sollicitant. Bij het nalezen van een cv gaan beoordelaars dus eigenlijk  tussen de regels door 

lezen om zich zo een beeld voor te stellen over de persoon van de sollicitant. Dit aspect 

ontbreekt volledig bij gebruik van een gestandaardiseerd formulier.  

 

136. De band die ontstaat tussen de werkgever en de sollicitant is onbestaande in dergelijk 

proces.250 Pas in een latere fase wanneer de werkgever de identiteitsgegevens verkrijgt zodat 

die contact kan opnemen met de sollicitant, kan er een persoonlijke band worden opgebouwd. 

Daarnaast is het vaak nadat de sollicitant online heeft gesolliciteerd door middel van het 

uploaden van zijn cv er een kort telefonisch gesprek is waarbij de sollicitant meer uitleg kan 

geven bij zijn/haar cv. Ook dit gesprek dat hier ontbreekt, is bepalend voor de werkgever om 

zich een persoonlijkheid te kunnen voorstellen bij de gegevens die hij onder ogen krijgt.  

 

137. Het belangrijkste effect die deze test tot gevolg had, was dat het de werkgevers deed 

nadenken over de eigen rekruteringsprocedure. Werkgevers beseffen niet dat zij vaak onbewust  

discrimineren. Iemand kan heel overtuigd zijn van zichzelf dat hij / zij tegen discriminatie is 

en absoluut niet bewust zal discrimineren. Door de verschillende momenten waarop een 

gesprek wordt ingelast om even te reflecteren over het rekruteringsproces worden werkgevers 

er voortdurend aan herinnerd om zeer objectief een cv te bekijken. En worden zij erop gewezen 

dat zij aldus onbewust kunnen discrimineren. 

 

                                                           
249 Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2011), Verslag van de 
testperiode rond anoniem cv in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 15, http://docplayer.nl/25700809-
Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html. 
250 Ibid. 

http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
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138. Eén van de grootste minpunten aan de invoering van anoniem solliciteren, was ook in 

dit geval aan de orde. Bij een baten-kostenanalyse wegen vooral de kosten zwaar op de kleine 

bedrijven (minder dan 50 werknemers).  Zij beschikken over onvoldoende middelen om deze 

manier van selecteren te implementeren als rekruteringsproces. Vooral tijd die het 

anonimiseren in beslag neemt, is een grote economische kost die zij zonder externe financiële 

steun niet kunnen dragen.251  

 

139. Het resultaat uit deze test blijkt dus zeer beperkt. Werkgevers zijn er niet 100% van 

overtuigd dat het een werkbaar middel is die binnen elke onderneming kan toegepast worden. 

Daarnaast  kan deze maatregel enkel een effect hebben in de eerste fase van de 

selectieprocedure. Naderhand kan de etnische afkomst van de kandidaat steeds aan het licht 

komen en kan er alsnog gediscrimineerd worden. De discriminerende behandeling wordt dus 

gewoon doorgeschoven naar een later moment. 

 

140. Merkwaardig is wel dat ondanks dat vele bedrijven de handdoek in de ring gooiden, één 

onbekende overheidsdienst die zowel de manuele schrapping als het standaardformulier als 

werkmethode had gebruikt voor het anoniem solliciteren, na de voltooiing van de test zelf 

intern verder heeft gewerkt met een gestandaardiseerd formulier voor de toekomstige 

aanwervingen.252  

 

VI. 3.2. Frankrijk  
 

141. Tot op heden is Frankrijk het enige Europese land dat een wetgevend kader heeft dat 

anoniem solliciteren verplicht stelt onder bepaalde voorwaarden. Met de wet van 31 maart 

2006253 is  het voor bedrijven die meer dan 50 werknemers hebben het gebruik van een anoniem 

cv verplicht. Door de wet werd een nieuw artikel L. 1221-7 ingevoerd in de codex 

Arbeidsrecht.254  Dit artikel stelt het volgende: “ Dans les entreprises de cinquante salariés et 

plus, les informations mentionnées à l’article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le 

candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son 

                                                           
251 Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2011), Verslag van de 
testperiode rond anoniem cv in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 14, http://docplayer.nl/25700809-
Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html. 
252 Ibid, 10. 
253 La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.  
254 Voorbereidende werken betreffende het anonieme curriculum vitae, Parl. St. Sénat 2009-10, nr. LC 203, 5 

http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
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anonymat.” Vrij vertaald betekent dit dat informatie die de sollicitant meedeelt aan de 

beoordelaar hem enkel op zo’n manier mag bereiken dat dit op een geanonimiseerde wijze 

gebeurd. Artikel L. 1221-6  stelt dat meegedeelde info door de kandidaat-sollicitant enkel die 

informatie mag zijn die betrekking heeft op de capaciteiten of de relevante werkervaringen van 

betrokkene om te bepalen of hij/zij geschikt is voor de functie waarvoor deze solliciteert.255  

Dit houdt dus in dat persoonlijke kenmerken zoals de naam, het geslacht, de geboorteplaats 

enz. niet kenbaar mogen worden gemaakt aan de beoordelaar/werkgever. 

 

142. De wet voorziet echter enkel de verplichting en geen verdere regels betreffende de 

uitvoering ervan. Na meer dan 10 jaar is er nog steeds geen uitvoeringsbesluit die de 

modaliteiten bepaalt over hoe dit praktisch geïmplementeerd dient te worden opdat de 

wetgeving zijn nodige uitwerking kan hebben. Doorheen een tijdsverloop van meer dan 10 jaar 

hebben verschillende voor- en tegenstanders het ambt van Minister van Werk bekleedt. 

Sommige van hen waren niet volledig overtuigd van het principe van anoniem solliciteren. Een 

uitvoeringsbesluit stond dan ook niet hoog op de agenda. Nog steeds worden verschillende 

onderzoeken gevoerd in opdracht van de Minister van Werk naar de efficiëntie van anoniem 

solliciteren om discriminatie op grond van etnische of sociale afkomst, leeftijd of geslacht te 

verminderen. Zowel particulieren als verschillende organisaties hebben dit probleem 

aangekaart bij de Franse Raad van State. De Raad van State heeft verschillende malen 

geoordeeld dat de overheid een redelijke termijn heeft om dit zo snel mogelijk in orde te 

brengen. In de zomer van 2014 oordeelde de Raad een laatste maal over deze kwestie waarbij 

deze een allerlaatste termijn stelde van 6 maanden waarbinnen de uitvoering van een anoniem 

cv effectief moest zijn.256 Op grond van artikel 21 van de Franse Grondwet is de Eerste Minister 

verplicht uitvoering te geven aan de wetten.257 Tot op heden is deze nog steeds nalatig.  

 

143. Daar lijkt in de dichte toekomst geen verandering in te komen. Minister van Werk 

François Rebsamen heeft op 19 mei 2015 aangekondigd dat het verplicht stellen van een 

geanonimiseerd cv niet veralgemeend zal worden.258 Het verplichte karakter van het anonieme 

cv zorgt ervoor dat het een inefficiënt en duur middel is om discriminatie te bestrijden. Die 

mening is ook de opvolger van Mr. Rebsamen, Mevr. El Khomri Myriam, toegedaan. Zij 

                                                           
255 Artikel L. 1221-6 Code du Travail.  
256 Conseil d’ État 9 juli 2014, nr. 345253, nr. 352987, nr.  373610, M. A. et autres, www.conseil-etat.fr 
257 Conseil d’ État 9 juli 2014, nr. 345253, nr. 352987, nr.  373610, M. A. et autres, www.conseil-etat.fr 
258 A. RODIER, “ La fin du CV anonyme”, Le monde, 19 mei 2015. 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-9-juillet-2014-M.-A-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-9-juillet-2014-M.-A-et-autres
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schuift de idee van anoniem solliciteren helemaal terzijde en gooit het over een andere boeg. 

Mevr. El Khomri is ervan overtuigd dat door middel van sensibiliseringscampagnes een beter 

resultaat kan bereikt worden dan de voorgaande maatregelen die men hanteerde om de 

discriminatiecijfers te doen dalen.259 Met die campagne wijst men de werkgevers erop dat 

discriminatie illegaal, irrationeel en duur is.260 Door het uitsluiten van geschikte kandidaten op 

grond van irrelevante elementen kost het de ondernemingen een pak geld om minder geschikte 

kandidaten verder op te leiden om aan de behoeften van de onderneming te voldoen. 

Ondernemingen werven op die manier dus een minder productieve kandidaat aan. 

  

144. Het op de lange baan schuiven van dit uitvoeringsbesluit zorgt ervoor dat werkgevers 

die een klein beetje vertrouwen hebben in het systeem van anoniem solliciteren dat ook 

verliezen. Als zelfs regeringsleiders die zich voortdurend met zulke delicate zaken 

bezighouden niet overtuigd zijn, hoe kunnen zij dan via eenvoudige sensibiliseringscampagnes 

verwachten dat zij hiermee een meer positief effect zullen behalen en de werkgevers zullen 

overtuigen dat discriminatie nadelig is voor hun eigen productie. 

 

145. Uit een pilootonderzoek gevoerd in 2011 door Pôle Emploi, vergelijkbaar met de VDAB 

bij ons,  bleek dat anoniem solliciteren discriminatie op de arbeidsmarkt juist in de hand werkt 

in plaats van deze te bestrijden. Migranten hebben bij het solliciteren met een anoniem cv 

(4,6%) minder kans om op een eerste gesprek te worden uitgenodigd dan door middel van een 

sollicitatie met niet-geanonimiseerd cv (9,6%).261 Daarnaast wordt op deze manier ook 

positieve discriminatie niet mogelijk. Dit houdt in dat bepaalde groepen van personen worden 

gefavoriseerd boven anderen. Dit onderzoek zal ik hierna uitgebreider bespreken.  

 

Onderzoeksmethode 

 

146. Tussen november 2009 en november 2010 werd een onderzoek uitgevoerd naar de 

effecten op discriminatie bij het gebruik van een anoniem cv.262 Het onderzoek werd gevoerd 

                                                           
259 AFP, “Lancement d’une campagne contre les discriminations à l’embauche”, RTL, 18 april 2016.  
260 Vie-Publique, Interview met Mevr. Myriam El Khomri over de strijd tegen discriminatie, http://discours.vie-
publique.fr/  
261 Pôle Emploi (2011), Evaluation de l’expérimentation du CV anonyme, Paris, 2, http://www.pole-
emploi.org/statistiques-analyses/evaluation-de-l-experimentation-du-cv-anonyme-@/563/view-article-
14399.html.  
262 Ibid, 1. 

http://discours.vie-publique.fr/notices/163001177.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/163001177.html
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/evaluation-de-l-experimentation-du-cv-anonyme-@/563/view-article-14399.html
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/evaluation-de-l-experimentation-du-cv-anonyme-@/563/view-article-14399.html
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/evaluation-de-l-experimentation-du-cv-anonyme-@/563/view-article-14399.html
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in 8 departementen nl. Nord, Bouches-du-Rhône, Loire-Atlantique, Bas-Rhin, Paris, Rhône, 

Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis.263 Samen met verschillende andere interimkantoren 

(Manpower, Decco Expert enz.) werd er gepoogd om op grote schaal een efficiënt onderzoek 

te voeren. Het onderzoek had dus een veel groter bereik dan het kleinschalig Brussels 

onderzoek.  

 

147. In dit onderzoek werd gebruikt gemaakt van de techniek van de schrapping. Men ging 

gegevens over de burgerlijke staat van de sollicitant achterwege laten. Zo kreeg de werkgever 

geen kennis over de naam, het adres, de geboortedatum en geboorteplaats, de nationaliteit of 

het geslacht.264 De aspecten ‘naam’, ‘nationaliteit’ en  ‘geboorteplaats’ waren vooral van 

belang om na te gaan in hoeverre anoniem solliciteren de kans op werk voor personen van 

andere etnische minderhedengroepen kan vergroten. Onder deze groep werden begrepen: 

personen met een migratieverleden (1ste of 2e generatie) en personen met een islamitisch 

klinkende voornaam of een Afrikaanse voornaam. Deze variabelen werden ook gekoppeld aan 

de personen die behoorden tot de zogenaamde ZUS, personen die woonachtig zijn in een 

gebied bestaande uit sociale woningen, of CUCS, een gevoelig stedelijke zone die gekenmerkt 

wordt door een hoge graad aan inwoners met een migratieverleden. In totaal waren er slechts 

22% tot 25% van de sollicitanten die tot één van deze groepen behoorden.265 In het onderzoek 

werden deze variabelen dus steeds aan elkaar gekoppeld. Men ging niet louter de naam van de 

sollicitant als uitgangspunt nemen om na te gaan of anoniem solliciteren een effect had op de 

werkzaamheidsgraad van personen van een andere origine.  

 

148. Zoals eerder gezegd was het enkel mogelijk voor bedrijven met minstens 50 werknemers 

om deel te nemen aan het project. De verschillende bedrijven versturen naar Pôle Emploi een 

openstaande vacature met het verzoek om daarvoor geschikte kandidaten te vinden. Pôle 

Emploi stelt het bedrijf dan de vraag of zij wensen deel te nemen aan het experiment waarop 

zij kunnen instemmen of weigeren.266 Opnieuw deed men een beroep op de vrijwilligheid van 

                                                           
263 L. BEHAGHEL, B. CRÉPON en T. LE BARBANCHON (2011), Evaluation de l’impact du CV anonyme, Parijs, 1, 
http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/pageperso/rapport_eval_CVA_20110320.pdf . 
264 Pôle Emploi (2011), Evaluation de l’expérimentation du CV anonyme, Paris, 2, http://www.pole-
emploi.org/statistiques-analyses/evaluation-de-l-experimentation-du-cv-anonyme-@/563/view-article-
14399.html. 
265 L. BEHAGHEL, B. CRÉPON en T. LE BARBANCHON (2011), Evaluation de l’impact du CV anonyme, Parijs, 21, 
http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/pageperso/rapport_eval_CVA_20110320.pdf. 
266 Ibid, 6. 
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de bedrijven om tot het onderzoek toe te treden. In dit geval was de vacature die zij vrijgaven 

dus niet exclusief voor Pôle Emploi. Indien zij instemden met het experiment was het niet 

uitgesloten dat de ondernemingen via andere kanalen (spontane sollicitatie, de website van de 

onderneming…) kandidaturen ontvingen die niet geanonimiseerd waren.267  

 

149. In het onderzoek werd éénzelfde vacature vergeleken waarvoor zowel anonieme als 

niet-anonieme cv’s werden bekeken. Meer dan 6000 rekruteerders hebben vacatures ingediend 

die geschikt waren voor het onderzoek. Er werd echter aan slechts 25% de vraag gesteld of zij 

wensten deel te nemen aan het pilootonderzoek. Daarvan ging 62,7% in op het verzoek. Van 

de in totaal 6327 rekruteerders was er dus slechts 1/6 die uiteindelijk deelnam aan het 

onderzoek.268 Er wordt geen verklaring gegeven waarom er slechts aan 25% wordt verzocht 

om deel te nemen ondanks dat die meer dan 6000 rekruteerders allen zeer geschikte vacatures 

hebben in het kader van het onderzoek.  

 

Resultaten  

 

150. Zoals eerder gezegd had het anoniem solliciteren voor de kans op een eerste gesprek 

voor personen met een migratieverleden eerder een negatief effect. Zo was er een daling van 

9,6% naar 4,6 % indien er werd gesolliciteerd met een anoniem cv. In tegenstelling tot de 

andere groepen (vrouwen, jongeren, ouderen) waarbij er een positief effect werd genoteerd. 

Voor hen was er door het gebruik van een anoniem cv een stijging van 1,2% naar 1,8% voor 

de kans op een gesprek.269 Voor de effectieve kans op een job was er geen significant verschil. 

Bij de etnische minderhedengroepen was er opnieuw een negatief effect wat betreft de 

aanwervingskans. Indien anoniem gesolliciteerd werd, was er een kans van 1,7%. Met een niet-

anoniem cv was er een iets grotere kans, nl. 2,1%. Anoniem solliciteren heeft dus volgens dit 

onderzoek zowel een negatief effect wat betreft de kans op selectie als de kans op aanwerving. 

In het algemeen was er zowel voor de mogelijk gediscrimineerde groep als de andere groep 

                                                           
267 L. BEHAGHEL, B. CRÉPON en T. LE BARBANCHON (2011), Evaluation de l’impact du CV anonyme, Parijs, 7, 
http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/pageperso/rapport_eval_CVA_20110320.pdf. 
268 Pôle Emploi (2011), Evaluation de l’expérimentation du CV anonyme, Paris, 2, http://www.pole-
emploi.org/statistiques-analyses/evaluation-de-l-experimentation-du-cv-anonyme-@/563/view-article-
14399.html. 
269 L. BEHAGHEL, B. CRÉPON en T. LE BARBANCHON (2011), Evaluation de l’impact du CV anonyme, Parijs, tabel 
11, 68, http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/pageperso/rapport_eval_CVA_20110320.pdf. 
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een kans van 2 tot 3% om een job te verkrijgen.270 Ongeacht of men via een anoniem cv had 

gesolliciteerd of niet. Van uitzonderlijk hoge cijfers is op zich dus geen sprake.  

  

151. Opmerkelijk in dit onderzoek is dat het gebruik van een anoniem cv ervoor zorgt dat 

mannelijke beoordelaars vrouwen meer de kans bieden op het verkrijgen van een job en vice 

versa.271 Het geslacht van de recruiter zorgt er dus voor dat deze een persoon van het 

tegengestelde geslacht bevoordeeld.  

 

152. Er is wel voorzichtigheid geboden met de resultaten die blijken uit het onderzoek. 

Enerzijds omdat de vacature niet enkel voor Pôle Emploi werd vrijgegeven waardoor de kansen 

sowieso verkleinen voor de anonieme kandidaten. Een werkgever wilt zoveel mogelijk 

informatie. Indien hij uit een cv kan kiezen waarin niets van persoonlijke informatie staat en 

een cv waarbij de kandidaat wel een naam heeft, dan zal de werkgever geneigd zijn die laatste 

te selecteren boven de andere kandidaat. Dit kan dus een invloed hebben gehad op de magere 

resultaten. Anderzijds moet rekening gehouden worden met de al dan niet significante 

resultaten. De kans om uitgenodigd te worden op een eerste gesprek is bij een niet-

geanonimiseerd cv 2,1%. Deze kans was slechts nog 1,7% met een anoniem cv. Een daling dus 

van 0,4%. Er kan dan besloten worden dat anoniem solliciteren een negatief effect heeft op de 

aanwervingskansen van minderhedengroepen. Echter het betrouwbaarheidsinterval (95%) ligt 

tussen -2,4% en 1,5%. Dat wil zeggen dat resultaten die binnen dat interval vallen, met 95% 

betrouwbaar zijn. Hier was er een resultaat van 2,1% (niet anoniem) en 1,7% (anoniem).  Beide 

liggen duidelijk buiten het betrouwbaarheidsinterval. Aldus, het negatieve effect dat hier is 

vastgesteld,  is niet significant.272  

 

153. Daarnaast bleek het anonimiseren van de cv’s ook niet volledig. Één van de belangrijke 

onderdelen waaruit de etniciteit van de kandidaat kan worden afgeleid, is de talenkennis. 

Talenkennis is één van de ethnic identifiers. De Franse onderzoekers kozen ervoor om de 

talenkennis toch niet te schrappen.273 Hierdoor zullen de beoordelaars de afkomst van de in 

principe anonieme kandidaat toch hebben achterhaald. Dit kan opnieuw een invloed hebben 

                                                           
270 Pôle Emploi (2011), Evaluation de l’expérimentation du CV anonyme, Paris, 2, http://www.pole-
emploi.org/statistiques-analyses/evaluation-de-l-experimentation-du-cv-anonyme-@/563/view-article-
14399.html. 
271 L. BEHAGHEL, B. CRÉPON en T. LE BARBANCHON (2011), Evaluation de l’impact du CV anonyme, Parijs, 25, 
http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/pageperso/rapport_eval_CVA_20110320.pdf. 
272 Ibid, 31. 
273 Ibid, 21. 
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gehad op de resultaten van het onderzoek. De reden waarom zij dat niet hebben geschrapt, is 

omdat zij zich hebben gefocust op een irrelevant element. Met het onderzoek werd eerder 

gepoogd om na te gaan welke groepen (eerste of tweede generatie) bevoordeeld kunnen worden 

in plaats van in de eerste plaats de anonimiteit van de kandidaten zo goed mogelijk te 

verzekeren.  

 

154. Ook de kosten die gepaard gaan met de anonimisering werden onderzocht. De 

economische kost is één van de argumenten die tegenstanders van anoniem solliciteren 

aanhalen. Uit het onderzoek bleek dat de wervingsmanagers evenveel tijd spendeerden aan het 

hele selectieproces ongeacht de anonimiteit van de kandidaten. Na het selecteren van een aantal 

kandidaten louter op basis van cv’s, maakten beoordelaars gebruik van exact dezelfde middelen 

zoals interviews, testen en dergelijke. Binnen hetzelfde tijdsbestek als een niet-

geanonimiseerde procedure werd één van de kandidaten aangeworven. Hieruit werd 

geconcludeerd dat anoniem sollicteren geen extreem hoge kosten tot gevolg heeft.274 Het 

argument ‘verhoging van de economische kost’ dient aldus gerelativeerd te worden.   

 

VI. 3.3. Zweden 
 

155. Zweden kampt met een veel lagere werkzaamheidsgraad van zowel personen van een 

vreemde origine als vrouwen. Zoals de meeste Europese landen heeft Zweden ook een wet die 

discriminatie op grond van gender, religie, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid 

strafbaar stelt. Affirmative action ofwel positieve actie is enkel toegelaten ten opzichte van 

vrouwen indien er een even aantal kandidaten zijn van elk gender.275   

 

156. Verschillende experimenten toonden aan dat de Zweedse naam die bovenaan een cv 

prijkt, wel degelijk een positief effect had op de aanwerving door de beoordelaar in vergelijking 

met personen met een vreemde naam (Eriksson & Lagerström, 2007). Om die reden werd 

tussen oktober 2004 en juni 2006 één van de eerste grootschalige onderzoeken in Europa 

gevoerd waarbij de focus lag op die twee bevolkingsgroepen. ‘Do anonymous job application 

procedures level the playing field?’ Zo stelt het onderzoek gevoerd door dhr. Aslund en dhr. 

                                                           
274 L. BEHAGHEL, B. CRÉPON en T. LE BARBANCHON (2011), Evaluation de l’impact du CV anonyme, Parijs, 49-
50, http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/pageperso/rapport_eval_CVA_20110320.pdf. 
275 O. ASLUND en O. NORDSTRÖM SKANS (2012), Do anonymous job application procedures level the playing 
field?, Zweden, 5, http://conference.iza.org/conference_files/SPEAC2008/aslund_o2142.pdf. 
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Skans. Men tracht na te gaan of anoniem solliciteren effect heeft op discriminatie op grond van 

gender en origine. In het kader van deze studie werd enkel de publieke sector in rekening 

gebracht. Opnieuw werd een beroep gedaan op de vrijwilligheid van de verschillende 

overheidsdiensten om deel te nemen aan het onderzoek.276  Het onderzoek was niet gespreid 

over heel het grondgebied Zweden maar beperkte zich tot de tweede grootste stad van Zweden, 

Gothenburg.  

 

157. Het interessante aan dit onderzoek is dat men verder ging dan louter nagaan of er meer 

personen van een andere origine of vrouwen worden geselecteerd om op gesprek te komen. 

Voor elke vacature ging men na: wie solliciteert voor de job, wie beschouwd wordt de ideale 

kandidaat te zijn, wie op gesprek mag komen en wie uiteindelijk wordt aangeworven.277 In 

deze studie ging het om 3529 sollicitanten voor in totaal 109 verschillende functies.278 Om na 

te gaan of anoniem solliciteren een positief effect had, ging men anonieme sollicitaties uit twee 

grote wijken in Gothenburg, vergelijken met één wijk waarin men werkte met niet-

geanonimiseerde cv’s.279 Deze wijken werden uitgekozen aangezien zij de meeste 

overeenkomsten vertoonden betreffende de werkzaamheidsgraad, de werkzaamheidsduur, de 

leeftijd enz. van ‘vreemde’ Zweden. Deze wijken zijn ook dicht bij elkaar gelegen waardoor 

zij dezelfde soort werkzoekenden aantrekken. Om die reden werd ervan uitgegaan dat de 

resultaten die zouden volgen uit het onderzoek vergelijkbaar zijn.280 

 

Onderzoeksmethode 

 

158. In dit onderzoek dient de sollicitant een gestandaardiseerd formulier in te vullen om te  

kandideren voor de functie.281 Daarnaast werd ook gevraagd om hun gebruikelijke cv te 

verzenden naar de onderzoekers. De HR-managers van de verschillende overheidsdiensten 

ontvingen enkel het gestandaardiseerde formulier.282 Ondanks het feit dat het onderzoek 

daarnaast gericht was op gender, werd vooral gefocust op de elementen die de  etnische afkomst 

                                                           
276 O. ASLUND en O. NORDSTRÖM SKANS (2012), Do anonymous job application procedures level the playing 
field?, Zweden, 6, http://conference.iza.org/conference_files/SPEAC2008/aslund_o2142.pdf. 
277Ibid, 4. 
278 O. ASLUND en O. NORDSTRÖM SKANS (2012), Do anonymous job application procedures level the playing 
field?, Zweden, 3, http://conference.iza.org/conference_files/SPEAC2008/aslund_o2142.pdf. 
279 Ibid, 6. 
280 Ibid, 8. 
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282 Ibid. 
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van de sollicitant verhullen. Het formulier bevatte volgende informatie: opleiding, 

werkervaring, huidige functie en optioneel andere relevante informatie. Merkwaardig was wel 

dat de sollicitant enkel mocht vermelden welke opleiding men had genoten en niet aan welke 

onderwijsinstelling. De reden hiervoor is dat de etnische afkomst van een kandidaat ook kan 

vermoed worden door de school waar deze is afgestudeerd. Sommige scholen zijn gelegen in 

gebieden die worden gekenmerkt door een hoger aantal inwoners van een andere etnische 

afkomst. De kans is dan groter dat de kandidaat tot één van deze bevolkingsgroepen behoort. 

Een louter vermoeden van de beoordelaar dat die kandidaat tot die etnische bevolkingsgroepen 

kan behoren, kan hem/haar ervan weerhouden de kandidaat te selecteren. Elk formulier werd 

naderhand eerst nog gecontroleerd alvorens deze werd doorgestuurd naar de verschillende 

managers zodat deze zeker geen element bevat die iets kan verraden over het gender of de 

afkomst.  

 

159. Het sterke aan dit onderzoek is dat er gepoogd werd om de bijna ideale kandidaat op 

papier te vinden voor de desbetreffende functie. Naast de vacature werd ook extra informatie 

gevraagd aan de managers, aan de sollicitanten, aan de verschillende overheidsdiensten om zo 

een volledig beeld te vormen over de job.283 Op deze manier wou men zoveel mogelijk inspelen 

op de functievereisten van de job om zo de kans te verkleinen dat de managers zouden 

struikelen over kleine elementen die in hun ogen negatief zouden kunnen zijn zoals het gender 

of de afkomst. De onderzoekers gaven zelf een score aan de sollicitant die aangaf hoe geschikt 

deze was voor de functie op grond van alle informatie die men van beide partijen heeft 

verzameld.  

 

160. Om te bepalen wie onder de kwetsbare groep valt, baseerde men zich in principe op de 

geboorteplaats van de sollicitant.284 Indien echter de sollicitant een vreemde moedertaal opgaf 

of een vreemde nationaliteit, werd de origine bepaald aan de hand van dat vreemde criterium. 

Onder de sollicitanten waren 81% van Zweedse origine, van de overige 19% solliciteren is 

16% afkomstig van een niet-Westers land.  

 

                                                           
283 O. ASLUND en O. NORDSTRÖM SKANS (2012), Do anonymous job application procedures level the playing 
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284 Ibid, 12. 
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161. Het is belangrijk op te merken dat ¾ van de kandidaten een hogere opleiding genoten.285 

Waarom is dit belangrijk? Vaak wordt als argument voor discriminatie aangereikt dat 

sollicitanten van een vreemde origine minder hoog zijn opgeleid. Op deze manier probeert men 

de discriminerende behandeling te rechtvaardigen. 64% van de sollicitanten had daarnaast de 

gewenste opleiding voor de job. Dit verhoogt dus de kans op een objectieve vergelijking van 

de kandidaten.  

 

162. Bij dit onderzoek werd het duidelijk dat het heel moeilijk is om via geen enkel element 

de origine van de kandidaat te onthullen. Sommige sollicitanten nemen zelf rechtstreeks 

contact op met de HR-manager waardoor via het gesprek de zwakke talenkennis van de 

sollicitant onthuld wordt.286 Het vreemde is wel dat de onderzoekers zelf toegeven dat ze niet 

elk cv volledig anoniem hebben kunnen maken.287 Het valt te begrijpen dat na het bekijken van 

honderden cv’s er sommige elementen waaruit de etniciteit van de kandidaat afgeleid wordt, 

over het hoofd worden gezien. Echter voor een onderzoek is dergelijke nonchalance 

uitgesloten. 

  

Resultaten  
 

163. In dit onderzoek vertrekt men vanuit de hypothese dat door een minimum aan relevante 

informatie, beoordelaars meer geneigd zullen zijn om sneller sollicitanten te selecteren die op 

het eerste zicht voldoen aan de vereiste criteria. Dit doel leek men ook bereikt te hebben. Er 

werden meer mensen uitgenodigd voor een eerste gesprek in vergelijking met sollicitaties met 

de niet-geanonimiseerde cv’s.288 De beoordelaars raken geprikkeld door dat beetje aan 

informatie en willen meer te weten komen over de geschiktheid van de kandidaat. Het is echter 

duidelijk dat dit effect samenhangt met het aantal kandidaten die solliciteren voor de job. Hoe 

minder kandidaten solliciteerden, hoe groter het resultaat achteraf. Bijvoorbeeld: 10 kandidaten 

solliciteren via een anoniem cv. Daarvan worden 3 personen geselecteerd om op gesprek te 

komen. Indien 5 kandidaten solliciteren en er worden opnieuw 3 personen geselecteerd, geeft 

het de indruk dat het gebruik van anoniem solliciteren ervoor zorgt dat er veel meer kandidaten 
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worden geselecteerd aangezien hier meer dan de helft op gesprek mogen. Echter zijn er in beide 

gevallen een gelijk aantal personen voor een gesprek uitgenodigd, nl. 3. Anoniem solliciteren 

zorgt op het eerste zicht dus niet voor een grotere kans op een eerste gesprek.  

 

164. Naderhand heeft men deze cijfers beter bekijken en kan er geconcludeerd worden dat 

sollicitanten met een andere etnische achtergrond juist wel voordeel halen uit het gebruik van 

een anoniem cv. Om verder te gaan op het voorbeeld hierboven, kan er gezegd worden dat 

indien de meerderheid van die 10 of 5 personen van een andere origine zijn er een grotere kans 

is voor die minderhedengroep om voor een eerste gesprek uitgenodigd te worden.289 Uit een 

grondige vergelijking tussen de jobs waarvoor enkel anoniem is gesolliciteerd en de jobs 

waarvoor met het gebruikelijke cv is gesolliciteerd, wordt een significante stijging van 8% 

waargenomen om door de eerste selectiefase te geraken.290 Éénzelfde effect werd 

geconstateerd voor de vrouwelijke sollicitanten.  

 

165. Dit positieve resultaat blijft echter beperkt tot het eerste gesprek. Wat betreft 

jobaanbiedingen voor allochtone kandidaten wordt de hogere kans op de job weggeveegd eens 

de kandidaat oog in oog komt te staan met de beoordelaar en de selectie dus niet meer anoniem 

is. Kandidaten met een niet-Westerse afkomst blijven benadeeld wat betreft de 

jobaanbiedingen. Anoniem solliciteren heeft hier geen positief effect op.291 Er is echter 

voorzichtigheid geboden bij de analyse van die resultaten. Er was een te klein aantal 

jobaanbiedingen in vergelijking met de openstaande vacatures om een statistisch significant 

resultaat weer te geven. Om die reden kunnen de nadelige resultaten uit het onderzoek wat 

betreft jobaanbiedingen na anonieme sollicitaties niet als betrouwbaar worden aangenomen in 

tegenstelling tot de resultaten wat betreft de uitnodigingen voor een eerste gesprek.  

 

166. Er is tevens nagegaan welke criteria op het cv doorslaggevend zijn voor bedrijven 

wanneer zij kandidaten selecteren. Uit het onderzoek is gebleken dat het ‘opleidingsniveau’ 

niet van belang is.292 Indien het dus gaat om een functie waarvoor geen specifieke opleiding 
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field?, Zweden, 20, http://conference.iza.org/conference_files/SPEAC2008/aslund_o2142.pdf. 
290 Ibid, 22. 
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vereist, maakt het niet uit of de sollicitant nog hoger onderwijs heeft genoten of niet. Wordt er 

een specifieke opleiding vereist, dan zal die kandidaat echter wel de voorkeur krijgen. 

 

167. Een volgend aspect is de ‘werkervaring’. Zowel de relevante als niet-relevante ervaring 

worden als positieve factoren onthaald door de beoordelaars.293 Dit geeft een idee over de 

persoonlijkheid van de kandidaat. Indien een persoon gedurende jaren één job heeft beoefend 

bij éénzelfde bedrijf ongeacht de sector, zegt dat veel over de stabiliteit van die persoon. Indien 

de sollicitant verschillende jobs heeft gehad gedurende een korte periode, kan dit als negatief 

ervaren worden.  

 

168. In het onderzoek heeft men ondervonden dat sollicitanten de kost om anoniem te 

solliciteren hoger vinden dan de voordelen die men eruit haalt.294 Indien zij niet helemaal 

overtuigd zijn van de functie zullen ze minder snel de neiging hebben om te solliciteren. De 

oorzaak daarvan is dat anoniem solliciteren meer tijd in beslag neemt dan solliciteren via een 

gebruikelijk cv. Indien je volgens de normale procedure solliciteert, beschikt de werkgever 

reeds over de meeste info en is het sollicitatiegesprek zelf louter een aanvulling op het cv. Door 

middel van een anoniem cv heeft de werkgever een minimum aan informatie en primeert in 

principe het gesprek zelf. De sollicitanten kunnen dan dus niet louter hun cv online of per post 

versturen om dan meteen een repliek te krijgen van de beoordelaar. Bij het solliciteren via een 

anoniem cv moet de sollicitant zich naar de beoordelaar verplaatsen, wat dus meer tijd in beslag 

neemt. Daarom wil de sollicitant 100% zeker zijn van de vacature alvorens men die extra 

moeite doet. 

 

169. Volgens de resultaten uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat anoniem solliciteren 

wel degelijk een maatregel is die bevolkingsgroepen die vaker gediscrimineerd worden een 

hogere kans bieden op het vinden van een job. De cijfers geven een significante stijging voor 

een eerste gesprek aan wat aanduidt dat het onderzoek met 95% zekerheid niet berust op toeval.  

 

 

 

                                                           
293 O. ASLUND en O. NORDSTRÖM SKANS (2012), Do anonymous job application procedures level the playing 
field?, Zweden, 23, http://conference.iza.org/conference_files/SPEAC2008/aslund_o2142.pdf. 
294 Ibid, 22. 

http://conference.iza.org/conference_files/SPEAC2008/aslund_o2142.pdf
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VI.3.4. Nederland 
 

170. De gemeente Den Haag is erg begaan met de werkloosheid van vooral jonge niet-

Westerse allochtonen die hun bevolking kenmerkt. Gelijke kansen voor alle burgers draagt 

men hoog in ’t vaandel. Om die reden werd op vraag van de gemeente door het Sociaal en 

Cultureel Planbureau een onderzoek verricht naar discriminatie op de arbeidsmarkt specifiek 

in de gemeente Den Haag.295 Er werd vooral gefocust op de Hindoestaans- en Marokkaans-

Nederlandse allochtonen die rijkelijk vertegenwoordigd zijn in de gemeente. Door middel van 

praktijktests trachtte men te achterhalen hoe en waarom er gediscrimineerd wordt.296 Er werden 

verschillende cv’s verzonden naar verschillende werkgevers om na te gaan of de kans om 

uitgenodigd te worden op een eerste gesprek groter is voor autochtone Nederlanders.  

 

171. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn de volgende297:  

 Discriminatie door beoordelaars is gelinkt aan het beeld dat deze hebben over 

deze bevolkingsgroepen. Van Marokkanen wordt verwacht dat zij niet evenveel 

economisch potentieel hebben als autochtonen. Ten opzichte van de 

Hindoestanen speelt vooral het psychologische. Deze groep allochtoonse 

Nederlanders staan in de ogen van de beoordelaars op een verdere sociale en 

culturele afstand dan de Nederlandse waarden.298  

 Autochtoon Nederlandse sollicitanten hebben een kans van 34% op een eerste 

gesprek ten opzichte van 23% voor Hindoestanen en 19% voor Marokkanen.  

 Door het gebruik van praktijktests kon men voorzichtig besluiten dat kenmerken 

betreffende de functie, de beoordelaar of het selectieproces niet samenhangen 

met de discriminatie.299  

 

172. Deze bevindingen gaven aanleiding tot het pilootonderzoek ‘Effecten van anoniem 

solliciteren’ in opdracht van de gemeente Den Haag uitgevoerd door Motivaction. Dit project 

                                                           
295 Sociaal en Cultureel Planbureau (2015), Op afkomst afgewezen. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse 
arbeidsmarkt, Den Haag, 6, 
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Op_afkomst_afgewezen. 
296 Ibid, 7. 
297 Ibid, 25. 
298 Motivaction (2016), Effecten van anoniem solliciteren. Gemeente Den Haag, Den Haag, 9, 
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrap
portage13_VoorPublicatie.pdf. 
299 Ibid, 25. 

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Op_afkomst_afgewezen
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
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was uniek aangezien het de eerste keer was dat op zo een grote schaal in Nederland onderzoek 

werd gevoerd naar de idee van anoniem solliciteren.300 Tussen januari en juni 2016 werden 

verschillende cv’s uitgestuurd naar beoordelaars-werkgevers.301 Zo’n 1880 sollicitanten deden 

mee aan het onderzoek. Met het onderzoek wordt gepoogd een antwoord te zoeken op twee 

vragen: draagt anoniem solliciteren eraan bij dat er meer biculturelen solliciteren en worden er 

als gevolg daarvan meer biculturelen uitgenodigd voor een eerste gesprek?302  

 

Onderzoeksmethode  

 

173. In het onderzoek ging men als volgt te werk. Er werd een vergelijking gemaakt tussen 

twee periodes: het eerste halfjaar van 2016 en het eerste halfjaar van 2015 waarbij het tijdens 

de periode in 2016 enkel mogelijk was om anoniem te solliciteren voor functies van de schaal 

10-14.303 De methodiek die in dit onderzoek werd gehanteerd, was de schrapping. Uit alle cv’s 

en motivatiebrieven worden volgende elementen verwijderd zodat de etniciteit van de 

sollicitanten niet kan worden opgemaakt: achternaam, voornaam, e-mailadres, geboorteplaats, 

nationaliteit, foto en af en toe de talenkennis. Het is het eerste onderzoek waar ook het 

onderdeel ‘e-mailadres’ wordt weggelaten. Indien je over een professioneel e-mailadres 

beschikt, bevat deze vaak de naam van de houder. Opmerkelijk is wel dat de onderzoekers niet 

alles hebben verwijderd. Externe activiteiten zoals het zetelen in het bestuur van een Turkse of 

Marokkaanse vereniging.304  

 

174. Tijdens dit onderzoek werd gepoogd om niet enkel cijfermatig de resultaten te 

presenteren maar trachtte men de ervaringen met anoniem solliciteren weer te geven, net zoals 

in het Brusselse onderzoek. Er waren echter slechts 18 van de 41 beoordelaars-werkgevers die 

                                                           
300 Motivaction (2016), Effecten van anoniem solliciteren. Gemeente Den Haag, Den Haag, 3, 
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrap
portage13_VoorPublicatie.pdf. 
301 Ibid. 
302 Motivaction (2016), Effecten van anoniem solliciteren. Gemeente Den Haag, Den Haag, 2, 

http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindra
pportage13_VoorPublicatie.pdf. 

303 Ibid, 11. 
304 Motivaction (2016), Effecten van anoniem solliciteren. Gemeente Den Haag, Den Haag, 56, 
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrap
portage13_VoorPublicatie.pdf. 

http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
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aan de vragenlijst betreffende hun ervaringen met het onderzoek hebben deelgenomen. Van de 

sollicitanten hebben 329 van de totale 1880 de enquête ingevuld.305 

  

175. Wat het onderzoek zo ideaal maakt, is de vergelijking die men kon maken tussen 2015 

en 2016. De gemeente wordt geacht tijdens beide periodes dezelfde werkzoekenden aantrekken 

en stuurt gelijkaardige vacatures uit dezelfde sectoren.306 Dit maakt de toetsing meer adequaat. 

Bij andere onderzoeken gevoerd in Europa worden de resultaten met anoniem solliciteren enkel 

vergeleken met algemene cijfers over de werkzaamheid van allochtonen. Vaak is die groep van 

allochtonen anders samengesteld, gaat het om openstaande vacatures voor andere sectoren enz.  

 

Resultaten 

 

176. Deze pilot heeft ertoe geleid dat anoniem solliciteren positief heeft bijgedragen tot het 

diversiteitsbeleid van de gemeente. In de eerste plaats leidt anoniem solliciteren ertoe dat meer 

biculturelen gesolliciteerd hebben. Er was een stijging van 24,1% in 2015 naar 31,4% in 

2016.307 De toename werd vastgesteld voor de hele reeks aan vacatures en niet specifiek voor 

bepaalde sectoren.308 De sollicitanten verwachten dat zij een grotere kans krijgen aangezien de 

gemeente een duidelijk signaal geeft dat zij een divers mogelijk personeelsbestand wensen.309 

De gemeente wilt een zo objectief mogelijk selectieproces. Gelijke kansen voor eenieder.310 

Dit is eigenlijk een neveneffect van anonieme sollicitatie. Het primordiale doel van deze 

maatregel is eerder het selectieproces te verbeteren voor deze kandidaten en de discriminerende 

behandeling door beoordelaars niet mogelijk te maken. Toch is het feit dat sollicitanten meer 

genegen zijn om te solliciteren een belangrijk neveneffect. Op deze manier wordt een positief 

effect waargenomen langs beide kanten van het selectieproces. 

 

                                                           
305 Motivaction (2016), Effecten van anoniem solliciteren. Gemeente Den Haag, Den Haag, 17, 
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrap
portage13_VoorPublicatie.pdf. 
306 Ibid, 16. 
307 Ibid, 19. 
308 Motivaction (2016), Effecten van anoniem solliciteren. Gemeente Den Haag, Den Haag, 58-62, 
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrap
portage13_VoorPublicatie.pdf. 
309 Ibid, 15. 
310 Ibid, 5. 

http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf


85 
 

177. Ten tweede werden bijna dubbel zoveel (stijging van 12,9% naar 23,5%) biculturelen 

uitgenodigd voor een eerste gesprek.311 Net zoals bij de Zweedse proef waren er meer 

biculturele sollicitanten die gesolliciteerd hadden wat de kans op selectie van één van die 

etnische bevolkingsgroepen voor een eerste gesprek groter maakt. Daarnaast heeft de 

anonimisering ervoor gezorgd dat beoordelaars geen beroep kunnen doen op de vooroordelen 

die zij hebben over die verschillende groepen. Deze twee elementen zorgden voor een 

significante hogere kans voor vooral de TSMA-groep (Turken, Surinamen, Marokkanen en 

Antilianen). In vergelijking met de autochtone Nederlanders blijft de kans voor etnische 

bevolkingsgroepen kleiner.312  Er kan besloten worden dat er een positief effect kan worden 

geconstateerd voor de eerste selectiefase in het wervingsproces. 

 

178. Ten derde werden meer biculturelen aangeworven.313 Het aandeel biculturelen in de 

hogere functieschalen 10-14 steeg van 4 naar 14 medewerkers. Hiermee kon geen beter 

resultaat worden bekomen. In tegenstelling tot andere studies blijft het effect van anoniem 

solliciteren vaak beperkt tot de eerste selectieronde. Aangezien bij het eerste interview de 

etnische achtergrond van de kandidaat niet meer kan geheim worden gehouden. In dit geval 

was de verdere uitkomst voor de etnische bevolkingsgroepen meer dan verwacht kon worden. 

Dit resultaat kan verklaard worden door verschillende factoren. Enerzijds waren er meer 

biculturele sollicitanten, anderzijds zorgt anoniem solliciteren ervoor dat beoordelaars zich 

meer bewust zijn van hun diversiteitsbeleid.314 

 

179. Zoals eerder aangehaald werd in het onderzoek niet enkel gefocust op cijfermatige 

resultaten. Uit de enquêtes die zowel de beoordelaars als de sollicitanten dienden in te vullen, 

werd de pilot over de effecten van anoniem solliciteren vooral positief ervaren. Het is 

opmerkelijk dat de beoordelaars voor de start van het onderzoek de mening waren toegedaan 

dat anoniem solliciteren niet zoveel effect ging hebben op de selectie van kandidaten met een 

andere etnische afkomst. Volgens hen waren zij professioneel genoeg om zich niet door 

vooroordelen over de verschillende bevolkingsgroepen te laten leiden bij het nemen van een 

                                                           
311 Motivaction (2016), Effecten van anoniem solliciteren. Gemeente Den Haag, Den Haag, 20, 
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrap
portage13_VoorPublicatie.pdf. 
312 Ibid, 6. 
313 Ibid, 21. 
314 Motivaction (2016), Effecten van anoniem solliciteren. Gemeente Den Haag, Den Haag, 7, 
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrap
portage13_VoorPublicatie.pdf. 
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beslissing. Achteraf waren zij aldus verbaasd door de stijging aan biculturele medewerkers 

louter omwille van de anonimisering. Vele beoordelaars zijn zich dus niet bewust van de 

vooroordelen.  

 

VI.4. IN DE PRAKTIJK 

 

180. In verschillende landen werden reeds enkele systemen opgezet om anoniem solliciteren 

of meer bepaald anoniem selecteren mogelijk te maken. Deze geven weer hoe anoniem 

solliciteren in de praktijk kan worden toegepast. Welk methode zij hiervoor hanteren en wat 

de bevindingen zijn van de werking hiervan. In het volgende onderdeel zal ik enkele daarvan 

toelichten. 

 

VI.4.1. Selor  

 

181. Sinds 2004 werd een selectiebureau opgericht voor overheidsfuncties genaamd Selor. 

Via dit bureau kan je bij verschillende overheidsdiensten solliciteren of kunnen verschillende 

diensten in de database een hele resem aan cv’s inkijken indien zij op zoek zijn naar een extra 

werkkracht.315 De uitvoering van deze e-recruiting heeft een totale kost gehad van 30 miljoen 

euro. Sinds februari 2005 tracht men via Selor de selectieprocedure zo anoniem mogelijk te 

maken. Op deze manier probeert men aan iedereen dezelfde kansen te bieden en de 

hindernissen op te heffen die zich kunnen voordoen.316 Na een raadpleging bij Selor is mij 

bekend geraakt dat de screeningsprocedure volgens 3 fasen verloopt. In een eerste ronde 

worden de kandidaten automatisch geselecteerd door de computer. Elke kandidaat vult een 

standaardformulier in waarop éénzelfde elementen vermeld staan als op een gebruikelijk cv. 

Er worden dus geen persoonlijke gegevens achterwege gelaten. Volgens het systeem worden 

vervolgens competenties gekoppeld met competentieprofielen. Indien een overheidsdienst 

vereist dat de sollicitant beschikt over een academische bachelor, worden enkel die personen 

die over dat diploma beschikken automatisch geselecteerd. Door de automatische selectie is 

het een zeer objectieve screeningprocedure aangezien de computer geen voorkeuren kan 

hebben. De computer selecteert op basis van volgende elementen: behaald diploma, ICT-

                                                           
315 Vr. en Antw. Senaat 2005-06, 6 juni 2006, 3-68, (Vr. nr. 3-4976 ANSEEUW). 
316 Vr. en Antw. Senaat 2005-06, 6 juni 2006, 3-68, (Vr. nr. 3-4976 ANSEEUW). 
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vaardigheden, gekozen regio van tewerkstelling en professionele ervaring.317 Indien er toch 

inhoudelijke ervaringsvereisten zijn, wordt de procedure minder anoniem. Twee 

onafhankelijke personen zullen, onder het toeziend oog van een begeleider die een certificaat 

behaalde aan de Selor Academy, de geselecteerde kandidaten beoordelen. Aan de Selor 

Academy worden deze personen opgeleid om zo objectief mogelijk te handelen en oordelen.  

 

182.  Een volgende fase zijn de testen die afgelegd dienen te worden. Om voor een job bij de 

overheid in aanmerking te komen, dienen verschillende testen afgelegd te worden waarbij 

enkel diegene die slagen verder gaan naar de volgende ronde. Deze tests verlopen volledig 

anoniem. De verbetering gebeurt opnieuw met de computer. Elke kandidaat vermeldt op de 

test enkel een nummer dat hem of haar wordt toegewezen opdat de identificatie achteraf 

gemakkelijk zou verlopen. De overheidsdienst die op zoek is naar een kandidaat krijgt dan een 

lijst toegestuurd van alle geslaagde kandidaten. Op deze lijst worden echter alle gegevens 

meegedeeld van de kandidaat. De anonimiteit wordt dus enkel gewaarborgd tot aan het 

interview.318 Het daadwerkelijke solliciteren verloopt niet anoniem. 

 

183. Het gaat hier dus eerder om anoniem selecteren dan anoniem solliciteren. Toch is het 

selectiebureau al meerdere malen onderwerp geweest van een onderzoek naar fraude rond deze 

gewaarborgde anonimiteit. Het is duidelijk dat hier en daar de anonimiteit tijdens de selectie 

vervaagt en de weg naar discriminatie of het favoriseren van bepaalde personen wordt open 

gezet. Zo verscheen enkele jaren geleden een artikel in De Morgen ‘Gesjoemel bij Selor? 

Onderzoek gestart’.319 Er waren aanwijzingen dat managers van de verschillende 

overheidsdiensten toch personen voortrekken eens de persoonlijke gegevens openbaar zijn. 

Daarnaast was er mogelijks sprake van fraude wat betreft de resultaten van de tests die de 

kandidaten dienen af te nemen. Er werden met opzet verkeerde resultaten gestuurd waardoor 

kandidaten die toch geslaagd waren niet verder geraakten in de selectieprocedure in de 

veronderstelling dat zij te laag scoorden op deze tests. Dit geeft stof tot nadenken over hoe die 

selectieprocedure toch meer geanonimiseerd kan worden om dergelijke praktijken te 

vermijden.  

 

                                                           
317 Vr. en Antw. Senaat 2005-06, 6 juni 2006, 3-68, (Vr. nr. 3-4976 ANSEEUW). 
318 Vr. en Antw. Senaat 2005-06, 6 juni 2006, 3-68, (Vr. nr. 3-4976 ANSEEUW). 
319 AJ, “Gesjoemel bij Selor? Onderzoek gestart”, De Morgen, 11 juni 2015. 
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VI.4.2. AXA France 
 

184. Sinds 2005 maakt één van de grootste bank- en verzekeringskantoren in Frankrijk 

gebruik van ‘le CV anonyme’. Vanaf 2009 werd het gebruik hiervan uitgebreid naar alle 

functies binnen AXA. Het was de voorzitter van de Raad van Bestuur van Axa, Claude Bébéar, 

die het anonieme cv introduceerde.320 Om het cv te anonimiseren ontbraken volgende 

onderdelen: de naam, de geboortedatum, de nationaliteit, het gender en het adres van de 

kandidaten.321 Zo werd bij de eerste stap in de selectieprocedure de kans op discriminatie 

herleidt tot nihil. Bij AXA zijn ze er zich van bewust dat het anonieme cv geen wondermiddel 

is.322 Om die reden voert men ook een diversiteitsbeleid uit in de onderneming. Alle recruiters 

worden zo opgeleid dat zij diversiteit omarmen. Door gebruik te maken van het anonieme cv 

geeft AXA naar de buitenwereld toe een duidelijk signaal dat zij staan voor gelijke kansen voor 

iedereen en kandidaten of klanten of eender wie waarmee zij in contact komen gelijk zullen 

behandelen.  

 

185. Sinds het gebruik van het anonieme cv heeft men twee veranderingen opgemerkt.323 

Enerzijds is er een stijging van aanwervingen van kandidaten die anders mogelijk 

gediscrimineerd zouden worden. Anderzijds heeft men waargenomen dat de leeftijd van de 

kandidaten veel jonger ligt dan anders. Door het gebruik van het anonieme cv gaan jonge 

kandidaten toch de poging wagen door te solliciteren voor de functie die zij wensen. Wanneer 

een onderneming naar de buitenwereld toe klaar en duidelijk open staat voor diversiteit, stelt 

het de kandidaten gerust dat zij een gelijke kans krijgen.  

 

VI.4.3. Den Haag  
 

186. Vanaf 1 januari 2017 is het bij de gemeente Den Haag mogelijk om anoniem te 

solliciteren.324 De aanleiding hiertoe was het in het vorige onderdeel besproken onderzoek naar 

anonieme sollicitaties in opdracht van de gemeente. Door dit onderzoek is men ervan overtuigd 

                                                           
320 L. VAN EECKHOUT, “ Relance du CV anonyme, outil de lutte contre la discrimination à l’embauche”, Le 
Monde.fr¸ 3 november 2009.  
321 B. BERTRAND, "CV anonyme: Axa joue les pionniers’, Lexpress, 18 februari 2010. 

322 L. VAN EECKHOUT, “ Relance du CV anonyme, outil de lutte contre la discrimination à l’embauche”, Le 
Monde.fr¸ 3 november 2009. 
323 Interview met Muriel Nicou, Verantwoordelijke Recrutering AXA France, www.talentsunivercite.com. 
324 X, “Den Haag voert anoniem solliciteren in”, RTL Nieuws, 2 november 2016. 

http://www.talentsunivercite.com/pages/temoignages/id-2825
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dat door middel van anonieme sollicitaties biculturelen325 een boost krijgen wat betreft hun 

toegang tot de arbeidsmarkt. De uitkomst van de proef  bestond erin dat meer sollicitanten met 

een andere etnische afkomst de poging wagen en solliciteren voor de job. Uiteindelijk worden 

ook meer kandidaten met een etnische afkomst aangeworven. Hiermee werd de doelstelling 

achter anoniem solliciteren bereikt. De kans om door de eerste selectie te geraken, die vaak een 

obstakel is voor deze biculturelen, wordt vergroot.  

 

187. Om anoniem solliciteren mogelijk te maken, worden volgende elementen intern 

verwijderd tijdens de proef uit zowel het cv als de motivatiebrief: voor- en achternaam, 

emailadres, geboorteplaats, nationaliteit, foto en soms de talenkennis indien de etniciteit van 

de kandidaat eruit zou kunnen worden afgeleid.326 Nu anoniem solliciteren verplicht wordt 

gesteld, gaat nog één extra onderdeel worden verwijderd, nl. de leeftijd. 327  Op deze manier 

wilt de gemeente de problematiek rond leeftijdsdiscriminatie ook meteen aanpakken. De 

gemeente is zich er wel van bewust dat anoniem solliciteren niet voor alle functies mogelijk 

is.328 Het wordt enkel verplicht gesteld voor banen van de schalen 10 – 14.329 Dit houdt in dat 

anoniem solliciteren verplicht is bij banen met een salaris van 3000 euro bruto of meer.330  

 

188. Er werd getracht om zoveel mogelijk elementen te verwijderen die de etniciteit van de 

kandidaat zouden kunnen verhullen. Echter worden externe activiteiten zoals bijvoorbeeld het 

bestuur bij lokale Turkse of Marokkaanse verenigingen niet verwijderd.331 De onderzoekers 

van Motivaction beseffen dat zij hiermee de weg naar discriminatie open zetten indien een 

beoordelaar dit zou opmerken in een cv. Zij zijn er echter van overtuigd dat deze activiteit ook 

blijft geeft van de motivatie van de kandidaat.332 Wie zich vrijwillig inzet voor een vereniging 

waarvoor geen vergoeding in de plaats komt, zal zich zeker wel inzetten indien er een 

tegenprestatie wordt geleverd voor de arbeid dat de sollicitant verricht.  

                                                           
325 Dit is een eigen term gehanteerd door de gemeente Den Haag waarmee wordt gewezen op de andere dan 
de Nederlandse afkomst van de kandidaat, zoals daar vooral zijn: de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en 
Antiliaanse Nederlanders. 
326 Motivaction (2016), Effecten van anoniem solliciteren. Gemeente Den Haag, Den Haag, 56. 
327 Commissie Samenleving Den Haag, Voortgangsrapportage strategisch personeelsbeleid, 22 november 2016, 
295670, https://denhaag.raadsinformatie.nl, 3. 
328 X, “Den Haag voert anoniem solliciteren in”, RTL Nieuws, 2 november 2016. 
329 Commissie Samenleving Den Haag, Voortgangsrapportage strategisch personeelsbeleid, 22 november 2016, 
295670, https://denhaag.raadsinformatie.nl, 3.  
330 X, “Den Haag voert anoniem solliciteren in”, RTL Nieuws, 2 november 2016. 
331 Motivaction (2016), Effecten van anoniem solliciteren. Gemeente Den Haag, Den Haag, 56. 
332 Motivaction (2016), Effecten van anoniem solliciteren. Gemeente Den Haag, Den Haag, 57. 

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4606679/2/RIS295670%20Voortgangsrapportage%20strategisch%20personeelsbeleid
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4606679/2/RIS295670%20Voortgangsrapportage%20strategisch%20personeelsbeleid
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189. Ondanks alle moeite die Den Haag heeft geleverd door zowel een onderzoek te voeren 

naar discriminatie als naar een mogelijke maatregel om deze te bestrijden, nl. anoniem 

solliciteren en het dan implementeren in hun selectieprocedure, is er nog veel tegenkant in 

Nederland. Premier Rutte heeft zich recent nog fel uitgelaten tegen het invoeren van anoniem 

solliciteren.333 Volgens hem dienen die etnische minderheden heel eenvoudig telkens opnieuw 

en opnieuw de tegenslag van niet geselecteerd te worden te doorstaan totdat zij worden 

aangeworven. Op deze manier is de premier de mening toegedaan dat er inderdaad 

gediscrimineerd wordt maar dat het aan die gediscrimineerde groepen is om dat probleem op 

te lossen. Verschillende politici pleiten echter voor een proef over het hele Rijk zodat de idee 

van anoniem solliciteren volledig terzijde kan worden gelegd of integendeel kan overgegaan 

worden tot de implementering ervan bij een positief resulterend onderzoek.334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
333 X, “Rutte noemt anoniem solliciteren ‘vreselijk’ “, Telegraaf, 2 maart 2017. 
334 E. ISITMAN, “ Anoniem solliciteren tegen discriminatie? ‘Vreselijk. Houd toch op,’ zegt Rutte”, Elsevier, 2 
maart 2017. 
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VII. Anoniem cv: de ideale oplossing?  
 

190. Na een analyse van verschillende proeven naar de effecten van anoniem solliciteren, is 

het mogelijk om de voor- en nadelen ervan tegen elkaar af te wegen. Op deze manier kunnen 

we een beredeneerde conclusie maken betreffende het gebruik van anoniem solliciteren in de 

praktijk. In het volgende onderdeel ga ik deze één voor één bespreken voor zowel de 

werknemers- als de werkgeverszijde.  

 

VII.1 Voordelen 
 

191. Ten eerste kan anoniem solliciteren  discriminatie voorkomen in de eerste selectieronde 

tijdens het wervingsproces.335 Doordat de beoordelaar (bijna) niet de mogelijkheid heeft om de 

etniciteit van de kandidaat te achterhalen, kan deze zich daar dan ook niet op beroepen om de 

kandidaat uit te sluiten. Verschillende studies (Baert S. 2013336; Andriessen 2012337) hebben 

aangetoond dat er wel degelijk wordt gediscrimineerd louter omwille van de etnische afkomst 

van de kandidaat. In sommige gevallen gebeurt dit zelfs onbewust. Men gaat een groepsgevoel 

over die etnische bevolkingsgroep waartoe de kandidaat behoort, individualiseren tot 

karaktertrekken behorende tot die persoon.   

 

192. Dit voordeel komt niet alleen de werknemer ten goede. Doordat de werkgever niet op 

irrationele gronden de keuze maakt tussen verschillende kandidaten, wordt de objectiviteit van 

zijn beslissing verhoogd waardoor het selectieproces tot een veel beter resultaat leidt, nl. 

productievere werknemers.338 Elke werkgever is op zoek naar de best mogelijke kandidaat. 

Door het gebruik van een anonieme selectiewijze wordt de focus herleidt naar de kwaliteiten 

van de kandidaat en de inhoud van het cv. Enkel de meest geschikte kandidaat zal op deze 

manier eruit gepikt worden. 

                                                           
335 U. RINNE, IZA World of Labor (2014), Anonymous job applications and hiring discrimination, Duitsland, 6, 
https://wol.iza.org/articles/anonymous-job-applications-and-hiring-discrimination/long. 
336 S. BAERT, B. COCKX, N. GHEYLE en C. VANDAMME, “Etnische discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt voor 
schoolverlaters. Liever Jonas dan Okan?”, Tijdschrift van het Steunpunt WSE 2013, 12-16. 
337 I. ANDRIESSEN, E. NIEVERS en J. DAGEVOS, “ Uitzendbureaus geven autochtone werkzoekenden de 
voorkeur”, Tijdschrift van het Steunpunt WSE 2013, 8-11. 
338 U. RINNE, IZA World of Labor (2014), Anonymous job applications and hiring discrimination, Duitsland,2, 
https://wol.iza.org/articles/anonymous-job-applications-and-hiring-discrimination/long. ; S. BAERT en B. 
COCKX (2016), Discriminatie op de Arbeidsmarkt. Lespresentaties Actuele Economische Problemen., Universiteit 
Gent, Gent. 

https://wol.iza.org/articles/anonymous-job-applications-and-hiring-discrimination/long
https://wol.iza.org/articles/anonymous-job-applications-and-hiring-discrimination/long
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193. Echter indien het gaat om het invullen van een vacature voor knelpuntberoepen gaan 

werkgevers uit zichzelf veel objectiever handelen. Hoe langer de vacature open blijft, hoe meer 

kosten de werkgever heeft om die periode te compenseren. De kost om een allochtone 

kandidaat aan te werven en hun vooroordelen over die bevolkingsgroepen opzij te schuiven is 

veel kleiner dan het verlies aan productie.339 Om die reden kijkt men verder dan de etniciteit 

van de kandidaat en focust men zich op de kwaliteiten van de kandidaat. 

 

194. Ten tweede kan anoniem solliciteren ervoor zorgen dat minderhedengroepen vaker 

uitgenodigd worden op een eerste gesprek, wat kan leiden tot meer jobaanbiedingen. De 

hiervoor besproken studies (Aslund & Nordström Skans, 2012; Motivaction, 2016) hebben dit 

voordeel aangetoond. Bij beide studies was er een stijging in aantal allochtone medewerkers 

na afloop van het project. Ook in de praktijk, bij AXA France werd een hoger aantal allochtone 

medewerkers aangeworven. Dit is de ideale uitkomst van deze maatregel tegen raciale 

discriminatie. Toch dient dit voordeel genuanceerd te worden. Het aantal jobaanbiedingen voor 

allochtonen blijft nog steeds lager dan het aantal voor autochtone kandidaten. 

 

195. De Franse studie (Beghahel et al., 2011) toonde echter het omgekeerde aan. In die studie 

hadden etnische minderhedengroepen door het gebruik van anonieme cv’s net minder kans op 

een eerste gesprek dan door middel van gebruikelijke cv’s. Dit kan echter wel verklaard worden 

door het feit dat andere elementen die op het cv vermeld stonden de etniciteit van de kandidaat 

verhullen. Zaken zoals ‘talenkennis’, ‘de onderwijsinstelling’ waarop de kandidaat zijn 

opleiding heeft afgerond, waren zichtbaar. Allochtonen zullen vaak indien het relevant is, 

vermelden dat zij Arabisch of Turks spreken. Daarnaast was het onderzoek gericht op bepaalde 

wijken die net gekenmerkt worden door een groot aantal allochtone inwoners. Indien de 

onderwijsinstelling gelegen is in één van die wijken, is de kans groter dat de kandidaat tot die 

bevolkingsgroepen behoort. Het kleinste vermoeden kan ervoor zorgen dat de kandidaat niet 

wordt geselecteerd. Dit tegengestelde effect van anoniem solliciteren kan volgens mij dus 

eerder verklaard worden door de onderzoeksmethode dan de maatregel op zich.  

 

196. Ten derde  stuurt de onderneming een signaal naar de buitenwereld dat zij elke kandidaat 

die bij hen solliciteert éénzelfde kans bieden tijdens het selectieproces. Door de nadruk te 

leggen op het diversiteitsbeleid dat zij voeren, zullen kandidaten van etnische 

                                                           
339 S. BAERT, B. COCKX, N. GHEYLE en C. VANDAMME, “Etnische discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt voor 
schoolverlaters. Liever Jonas dan Okan?”, Tijdschrift van het Steunpunt WSE 2013, 15. 
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minderhedengroepen meer genegen zijn bij zo’n onderneming te solliciteren. Hoe meer 

allochtone kandidaten solliciteren, hoe groter de kans dat één van hen wordt geselecteerd. 

Vooral indien de onderneming zo’n divers mogelijk personeelsbestand beoogt. Daarnaast is de 

arbeidsmarkt een economisch proces van vraag en aanbod. Doordat meer kandidaten 

solliciteren is er een groter aanbod voor de werkgever, wat hem dus in een bevoordeelde positie 

stelt. Een divers personeelsbestand zorgt tevens voor meer productiviteit. Diverse inzichten 

van personen uit andere leefwerelden zorgen voor meer ideeën op de werkvloer, voor een 

optimaler beleid zodat beter kan voldaan worden aan de wensen van werknemers, klanten enz. 

 

197. Ten vierde kan de methode waarop anoniem solliciteren wordt geïmplementeerd in het 

werving- en selectiebeleid ook een voordeel bieden voor de onderneming. Indien er gebruik 

wordt gemaakt van een gestandaardiseerd formulier, verloopt de eerste selectieronde veel 

vlotter. Elk formulier ziet er hetzelfde uit. De onderneming bepaalt zelf hoe het formulier eruit 

ziet en wat zij zelf dus belangrijk achten. De lay-out van het formulier wordt volledig door de 

werkgever bepaalt zodat zij zelf meer relevante zaken hoger of lager kunnen plaatsen. 

Werkgevers laten zich in principe eerst leiden door ‘werkervaring’, gevolgd door de 

‘opleiding’ en als laatste ‘andere relevante criteria’ specifiek voor die functie.340 Het 

standaardformulier kan dan zodanig worden ingesteld volgens hun vereisten. Dit zorgt voor 

een minder tijdrovend selectieproces. Indien elk cv er hetzelfde uitziet, dient de beoordelaar 

niet meer te zoeken naar hetgeen hij relevant vindt.  

 

VII.2 Nadelen 
 
198. Het is ook belangrijk stil te staan bij de mogelijke nadelen van anoniem solliciteren. 

Tijdens de verschillende onderzoeken was het duidelijk dat de testvoorwaarden werkgevers 

ervan weerhouden om mee te doen aan het onderzoek. Ondernemingen zullen deze ervaring 

koppelen aan het idee van anoniem solliciteren. Als gevolg daarvan zouden zij niet (meer) 

achter deze maatregel kunnen staan. Het is dus belangrijk om goed na te denken hoe anoniem 

solliciteren het best kan werken in het diversiteitsbeleid van de onderneming opdat het geen 

rompslomp wordt.  

 

                                                           
340 TNS NIPO (2007), Anoniem solliciteren: zinvol en wenselijk? Onderzoek onder werkgevers en consumenten, 
Amsterdam, 13, http://docs.minszw.nl/pdf/188/2007/188_2007_11_833.pdf. 

http://docs.minszw.nl/pdf/188/2007/188_2007_11_833.pdf
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199. Ten eerste het effect van anoniem solliciteren blijft vaak beperkt tot de eerste fase van 

de selectie. Het is een feit dat het voordeel dat mogelijk gediscrimineerde groepen verkrijgen 

door anoniem te solliciteren verkleint van zodra men voorbij die eerste selectieronde is en er 

een één op één gesprek plaatsvindt met de beoordelaar. Anoniem solliciteren zou dus enkel een 

handige tool zijn voor werkgevers die niet willen discrimineren maar dit onbewust doen. De 

werkgevers die zich bewust schuldig maken aan dit misdrijf, zullen van zodra het eerste 

interview heeft plaatsgevonden, hun gewone gangetje kunnen gaan. Dit nadeel is naar voor 

gekomen in enkele van de studies (Beghahel et al., 2011; Aslund & Nordström Skans, 2012). 

Toch is er met deze resultaten voorzichtigheid geboden zoals ik reeds hiervoor heb aangehaald. 

In het Den Haagse onderzoek was er absoluut geen sprake van dit nadeel en waren er meer dan 

dubbel zoveel allochtone medewerkers aangeworven in tegenstelling tot het jaar voordien. 

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat de kandidaat tijdens het eerste gesprek net de kans 

heeft, die hij anders niet zou verkrijgen indien de beoordelaar wel weet had van de afkomst, 

om de vooroordelen die de beoordelaar heeft, te weerleggen.  

 

200. Ten tweede speelt vooral de investeringskost een rol om ‘nee’ te zeggen tegen anoniem 

solliciteren.341 Anonieme cv’s kan zorgen voor een langere sollicitatieprocedure. Op basis van 

een stuk papier dat enorm veel info bevat over de kandidaat, kan de werkgever in een kwinkslag 

beslissen of de kandidaat geschikt zou kunnen zijn. Door heel wat persoonlijke elementen weg 

te laten, valt dat aspect weg. Dit is van belang voor functies die gepaard gaan met 

klantencontact. De culturele achtergrond, de leeftijd, de thuissituatie, eventuele hobby’s of 

externe activiteiten kunnen een kader schetsen over het karakter van de kandidaat. De 

werkgever kan aan de hand van die ontbrekende elementen eventueel nagaan of je als kandidaat 

past binnen de onderneming en haar doelstellingen. Bij anonieme cv’s is dit absoluut niet 

mogelijk. En kan de werkgever pas bij het eerste gesprek die persoonlijke informatie bekomen 

die relevant kan zijn voor het uitoefenen van de functie.  

 

201. Daarnaast kan de selectiefase meer tijd in  beslag nemen dan anders. Zowel werkgevers 

als werknemers dienen meer tijd vrij te maken aangezien op het eerste gesprek pas duidelijk 

wordt of de kandidaat enige kans maakt. De werkgever zal door het minimum aan informatie 

meer kandidaten uitnodigen op een gesprek. Dit vergt meer tijd. In normale omstandigheden 

kan op basis van het cv al een nauwkeurige eerste selectie gemaakt worden. Een eenvoudige 

                                                           
341 BELGA, “Solliciteren met een anoniem cv? Werkgevers zeggen neen”, deredactie.be, 16 januari 2013.   
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mail waarin gesteld wordt dat de kandidatuur wordt weerhouden, is dan voldoende. Daarnaast 

krijgt ook de werknemer door het verzoek om op een eerste gesprek te komen valse 

verwachtingen. In een normale procedure is dit net een teken dat de werkgever toch in redelijke 

mate geïnteresseerd is in de kandidaat. Een goede indruk tijdens het interview kan de 

werkgever dan overtuigen. Indien er anoniem gesolliciteerd wordt, sta je eigenlijk al een stap 

achter bij het eerste interview. De werkgever weet helemaal niets over je persoonlijkheid. Op 

het eerste gesprek komt de werkgever pas veel meer over je te weten, zaken die hij al kon weten 

indien er werd gesolliciteerd volgens de gebruikelijke procedure. De werknemer zal ook pas 

overgaan tot solliciteren indien hij volledig overtuigd is van de functieomschrijving, net omdat 

een anonieme sollicitatie meer tijd in beslag neemt. Voor beide partijen is dit dus een nadeel 

dat speelt.  

 

202. De administratieve rompslomp die anoniem solliciteren met zich meebrengt, valt hier 

ook onder. Afhankelijk van de methode waarop de onderneming anoniem solliciteren wenst in 

te werken in het beleid, is er meer of minder administratief werk. Indien de onderneming 

gebruik zou maken van de techniek ‘schrapping’, zou telkens opnieuw door iemand die binnen 

het bedrijf daartoe is aangesteld per binnenkomend cv elk aspect dat mogelijks de etniciteit van 

de kandidaat kan doen achterhalen, moeten schrappen. Dit is zonder meer een tijdrovend 

proces. Bij een gestandaardiseerd formulier daarentegen is het ontwikkelen van dergelijk 

formulier, de voorbereidingsfase van de implementering van anoniem solliciteren, net de meest 

tijdrovende periode. Eens er gebruik wordt gemaakt van het formulier, vergemakkelijkt dit net 

de selectie voor de werkgever.  

 

203. Er is echter te weinig onderzoek gedaan naar de economische kost die gepaard gaat met 

anoniem solliciteren. Het Franse onderzoek gevoerd door Pôle Emploi is het enige waarin werd 

getracht na te gaan welke invloed anonieme cv’s hebben op het selectieproces. Uit de resultaten 

die daar werden bekomen, had men geen extra economische kost. Er waren evenveel recruiters 

die een gelijke hoeveelheid tijd besteed hebben aan het zoeken van een geschikte werkkracht. 

De anonimisering had dus geen effect op de kosten van het selectieproces.  

 

204. Ten derde wordt net het onpersoonlijke karakter dat anoniem solliciteren met zich 

meebrengt als nadeel beschouwd. Standaardisatie zorgt ervoor dat je als kandidaat niet meer je 

creativiteit in de kijker kan zetten. Dit kan voor jobs in de kunstsector zoals bijvoorbeeld een 

grafisch vormgever nadelig zijn. Van die personen wordt verwacht dat zij zo origineel mogelijk 
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zijn wat betreft de lay-out en inhoud van hun cv. Indien je een gestandaardiseerd formulier 

dient in te vullen, is er daar geen kans meer toe. Standaardisatie maakt het ook moeilijker om 

talenten te onderscheiden. Door extra aanbevelingsbrieven aan het cv toe te voegen, door 

vermelding van extra relevante elementen op je cv kan een werkzoekende zich onderscheiden. 

Indien een gestandaardiseerd formulier daartoe niet de mogelijkheid voorziet, kan de 

werkgever de kans verliezen om een getalenteerde werkkracht aan te werven. 

  

205. Ten vierde wordt aangehaald dat andere informatie die wel wordt meegedeeld anders 

kunnen worden geïnterpreteerd. Zo zouden factoren als een moeilijke schoolperiode, een 

geringe werkervaring of een zwakke talenkennis door de beoordelaar worden verklaard door 

de familiesituatie, de migratieachtergrond van de kandidaat of de probleemwijk waarin hij 

woonachtig is.  

  

206. Een vijfde en laatste nadeel is dat positieve actie niet meer mogelijk is.342 Werkgevers 

die de ene sollicitant boven de andere wil verkiezen net omwille van zijn/haar afkomst, in 

situaties waarin er geen andere verschillen zijn tussen de kandidaten, hebben hier geen 

mogelijkheid toe. Stel bijvoorbeeld dat een werkgever toevallig enkel blanke werknemers in 

dienst heeft en op zoek is naar een nieuwe werkkracht. Hij zou graag een allochtone werknemer 

aanwerven om meer diversiteit te hebben. Met anonieme cv’s kan de werkgever hier niet op 

inspelen.  

 

207. Als laatste dient nog één opmerking gemaakt te worden. Volgens tegenstanders werkt 

anoniem solliciteren op zich niet in op de oorzaken van discriminatie maar wordt enkel een 

maatregel getroffen tegen de gevolgen ervan.343 Dit is een logisch argument. Echter, 

discriminatie is een maatschappelijk probleem dat al tientallen jaren meegaat. Het is moeilijk 

om dat probleem met één maatregel van vandaag op morgen weg te werken uit de samenleving. 

Daarvoor zijn verschillende middelen en vooral tijd nodig. Beleidscampagnes zijn daarvoor 

dan het ideale kanaal om in te spelen op het denkvermogen van de mens. Op die manier kunnen 

                                                           
342 Motivaction (2016), Effecten van anoniem solliciteren. Gemeente Den Haag, Den Haag, 30, 
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrap
portage13_VoorPublicatie.pdf. 
343 Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2011), Verslag van de 
testperiode rond anoniem cv in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 16, http://docplayer.nl/25700809-
Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html. 

http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
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mensen gesensibiliseerd worden en zal raciale discriminatie op de arbeidsmarkt slechts 

sporadisch voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

VIII. Wetgevende initiatieven 
 

208. Er zijn in het verleden reeds enkele wetgevende initiatieven geweest om gelijke kansen 

te verzekeren voor elke werkzoekende ongeacht ras, geslacht, leeftijd enz. Ook anoniem 

solliciteren is reeds het onderwerp geweest van een wetgevend initiatief. Fatma Pehlivan heeft 

op 3 mei 2005 een wetsvoorstel ingediend die anoniem solliciteren verplicht stelt in de 

privésector.344 Dit is merkwaardig aangezien toen nog geen uitvoerig onderzoek werd gedaan 

naar de effecten van anoniem solliciteren. In haar wetsvoorstel stelt zij het volgende voor. CAO 

nr. 95345 behandelt de gelijke behandeling van werknemers. Artikel 2 somt de verschillende 

criteria op waarop niet mag gediscrimineerd worden. Deze zijn dezelfde zoals die van de 

antidiscriminatiewetten van 2007. Artikel 3 bepaalt de domeinen waarin gelijke behandeling 

gewaarborgd dient te worden. Zo wordt gesteld dat er absolute afwezigheid van discriminatie 

moet zijn gedurende de hele arbeidsrelatie. Dit omvat dus zowel de periode voorafgaand aan 

het betrekken van de functie als tijdens het uitoefenen van de functie.346 

 

 CAO nr. 38347 die de werving en selectie van werknemers behandelt, verwijst naar CAO nr. 

95 wat betreft de gelijke behandeling. Volgens mevrouw Pehlivan dient artikel 2bis van CAO 

nr. 38 te worden uitgebreid met volgend lid: ‘De aanwervende werkgever organiseert eerst een 

anonieme selectieprocedure teneinde de competenties van de sollicitanten met betrekking tot 

de vacature objectief te kunnen beoordelen.’ Dit artikel is dus zeer algemeen. Voor de manier 

waarop dat dient te gebeuren, wordt de keuze vrij overgelaten aan de werkgevers. Mevrouw 

Pehlivan was van mening dat de wijze van selectie gebaseerd moet zijn op de functievereisten. 

Werkgevers zouden geen onderscheid mogen maken op grond van persoonlijke elementen.348 

Echter, de ontbinding van de kamers, betekende ook de vervallenverklaring van dit 

wetsvoorstel.  

 

                                                           
344 Wetsvoorstel van 3 mei 2005 betreffende de werving en de selectie van werknemers ingediend door 
mevrouw F. PEHLIVAN, Parl. St. Senaat, 2004-05, 3-1179/1. 
345 CAO nr. 95 van 10 oktober 2008 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de 
arbeidsrelatie. 
346Art. 3 CAO nr. 95 van 10 oktober 2008 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de 
arbeidsrelatie.  
347 CAO nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers, gewijzigd door de 
collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 38bis van 29 oktober 1991, nr. 38ter van 17 juli 1998, nr. 38quater van 
14 juli 1999, nr. 38quinquies van 21 december 2004 en nr. 38sexies van 10 oktober 2008. 
348 Wetsvoorstel van 3 mei 2005 betreffende de werving en de selectie van werknemers ingediend door 
mevrouw F. PEHLIVAN, Parl. St. Senaat, 2004-05, 3-1179/1, 9. 
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209.  Hierna werden verder geen andere wetgevende initiatieven meer genomen. Op zich was 

het wetsvoorstel van mevrouw Pehlivan een goed voorstel. Het gevaar is echter dat éénzelfde 

probleem zou kunnen ontstaan zijn zoals in Frankrijk, nl. het uitblijven van een 

uitvoeringsbesluit. Aangezien mevrouw Pehlivan geen suggesties doet in haar voorstel, zou dit 

een hele tijd kunnen geduurd hebben alvorens een besluit zou worden genomen. Het lijkt wel 

of de Belgische regering de evenredige arbeidsparticipatie van de verschillende 

bevolkingsgroepen in de privé sector niet prioritair vindt. Ook de Nationale Arbeidsraad heeft 

zich daarover nog niet uitgesproken. Ondanks de vraag van toenmalig Minister Monica De 

Coninck om een advies uit te vaardigen wat betreft anoniem solliciteren of enige andere 

maatregel die effectief kan zijn voor discriminatie.349  

 

210. Het enige wetgevende initiatief dat België heeft met betrekking tot anoniem solliciteren, 

is het KB van 25 april 2005 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de 

indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten.350 Met dit Koninklijk 

Besluit werd een anonieme selectieprocedure ingevoerd voor de aanwerving van federaal 

contractueel personeel en de bevordering van statutaire ambtenaren. Dit inititiatief beoogde 

een objectieve selectieprocedure op te zetten in de publieke sector. Op deze manier neemt de 

overheid een voorbeeldpositie in. Voor de werving van deze personen wordt een beroep gedaan 

op het selectiebureau van de overheid Selor. Uit de databank van anonieme cv’s die ter 

beschikking wordt gesteld door Selor, worden werkzoekenden geselecteerd die voldoen aan de 

deelnemingsvoorwaarden voor de openstaande vacature.  

 

211. De cv-screening gebeurt deels automatisch op basis van diploma en aantal jaren ervaring 

indien dit vereist wordt. Hierin ligt het anonieme of anders gezegd de objectieve selectie. 

Afkomst, geslacht en leeftijd zijn niet van belang. Zo verkrijgt elke kandidaat een gelijke kans 

om deel te nemen aan de aanwervingsprocedure. Hierna weerhoudt enkel het slagen voor het 

vergelijkend examen (of bij ontstentenis daarvan, de selectietest) de kandidaat ervan om de 

functie te betrekken. Daarnaast is het mogelijk voor federale overheidsdiensten om zelf de 

databank raad te plegen indien er geen beschikbare geslaagde kandidaten zijn voor het 

vergelijkend wervingsexamen dat werd georganiseerd.351 De overheidsdienst krijgt een selectie 

                                                           
349 Handelingen commissie voor de Sociale Aangelegenheden, Parl. St. Senaat, 2012-2013, 5-220COM, 23. 
350 KB 25 april 2005 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij 
arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten, BS 6 oktober 2005. 
351 Art. 4 KB 25 april 2005 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij 
arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten, BS 6 oktober 2005. 
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van kandidaten onder ogen die in het verleden reeds geslaagd zijn geweest voor een 

vergelijkend examen of selectietest. Bij de weergave van deze cv’s worden geen 

persoonsgegevens openbaar gemaakt. De identiteit van de kandidaat blijft dus anoniem. Pas 

nadat de overheidsdienst enkele kandidaten wenst te selecteren voor de aanwervingsprocedure 

worden de gegevens bekendgemaakt opdat contact kan worden opgenomen. De kennisgeving 

van de selectie aan de kandidaten gebeurt door Selor zelf.352 Op deze manier wordt de 

objectiviteit van het aanwervingsproces gegarandeerd.  

 

212. Wordt met deze anonieme selectiewijze een diverser personeelsbestand gecreëerd voor 

overheidsdiensten? We kunnen volgende vaststellingen maken, als we de rapporten bekijken 

van de laatste jaren. In 2014 waren er 8431 kandidaten met een migratie-achtergrond die 

hebben gesolliciteerd bij Selor.353 Daarvan was er 8% geslaagd voor het vergelijkend examen. 

Voor het jaar 2015 waren er echter minder sollicitanten met een migratie-achtergrond. Van 

7110 sollicitanten was slechts 6% geslaagd voor de testen georganiseerd door Selor.354 In 2016 

was er plots een forse stijging van het aantal kandidaten. 13922 personen met een migratie-

achtergrond hebben zich kandidaat gesteld voor een functie van de overheid.355 Toch blijven 

de slaagkansen relatief laag. Opnieuw was slechts 8% geslaagd. Ter vergelijking is de 

slaagkans van sollicitanten zonder migratie-achtergrond 15%. 

 

213. Ondanks de lage slaagkansen is er jaar na jaar een toename van kandidaten met een 

migratie-achtergrond. Dit blijkt uit het aantal cv’s dat wordt geüpload op Selor. Deze personen 

kunnen bij de registrering op de website aanvinken dat zij een migratieverleden hebben. De 

stijging van het aantal kandidaten doet vermoeden dat anoniem solliciteren op zich een 

aantrekking vormt voor werkzoekenden met een migratie-achtergrond. Zoals eerder gezegd 

zullen werkzoekenden het gevoel hebben dat zij een gelijke kans krijgen zoals elke andere 

kandidaat. Ter vergelijking: in 2013 waren er slechts 10.008 kandidaten met een migratie-

achtergrond die zich hebben geregisteerd bij Selor.356 Voor 2014 werd er een verdubbeling 

geregistreerd van het aantal kandidaten (21.415).357 In het jaar 2016 waren er bijna 4x zoveel 

                                                           
352 Art. 4 KB 25 april 2005 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de indiensteneming bij 
arbeidsovereenkomst voor sommige overheidsdiensten, BS  6 oktober 2005. 
353 Selor, Rapportering 2014, 46, http://www.selor.be/media/416690/Rapportering-2014.pdf. 
354 Selor, Rapportering 2015, 39, http://www.selor.be/media/625978/Rapportering-2015_NL_DEF.pdf. 
355 Selor, Rapportering 2016, 43, http://www.selor.be/media/711429/Rapportering-2016.pdf. 
356 Selor, Rapportering 2013, 43, http://www.selor.be/media/349856/Rapport_2013_NL.pdf. 
357 Selor, Rapportering 2014, 45, http://www.selor.be/media/416690/Rapportering-2014.pdf. 

http://www.selor.be/media/416690/Rapportering-2014.pdf
http://www.selor.be/media/625978/Rapportering-2015_NL_DEF.pdf
http://www.selor.be/media/711429/Rapportering-2016.pdf
http://www.selor.be/media/349856/Rapport_2013_NL.pdf
http://www.selor.be/media/416690/Rapportering-2014.pdf
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kandidaten in vergelijking met het jaar 2013. 37.224 allochtoonse kandidaten.358 Deze 

resultaten zijn het gevolg van een open diversiteitsbeleid en een maatregel die objectieve en 

gelijke kansen verzekert voor elke kandidaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
358 Selor, Rapportering 2016, 42, http://www.selor.be/media/711429/Rapportering-2016.pdf. 

http://www.selor.be/media/711429/Rapportering-2016.pdf
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IX. Conclusie  
 

Nu ben ik aan het sluitstuk gekomen van deze thesis. Kan anoniem solliciteren de oplossing 

zijn voor de achterstelling van de etnische minderhedengroepen in België? Volgens mij kan 

daar volmondig ‘JA’ op worden geantwoord. Daarnaast raad ik de methode van een 

gestandaardiseerd formulier aan. Volgens het spreekwoord ‘vele handen maken licht werk’, 

ben ik van mening dat naast het invoeren van deze maatregel, tevens tegelijkertijd moet ingezet 

worden op sensibiliseringscampagnes zodat personen zich bewust worden van de nadelen die 

discriminatie met zich meebrengt. Discriminatie is en blijft illegaal, irrationeel en duur.  

Waarom kan anoniem solliciteren een effectieve maatregel zijn?  

In de eerste plaats past het anoniem selecteren als selectiemethode in de huidige cultuur van 

werving en selectie binnen België. Werkgevers willen dat het selectieproces zo vlot mogelijk 

verloopt zodat er zoveel mogelijk kosten worden bespaard.  Om tijdsbesparend te werken, 

gebeurt de eerste screening op grond van objectieve criteria, nl. werkervaring en opleiding. Dit 

zijn dezelfde elementen die zichtbaar blijven bij een anoniem cv. Zo kan dus het tegenargument 

dat anoniem solliciteren te weinig informatie beschikbaar stelt, van tafel worden geveegd 

aangezien de selectiepraktijk deze criteria voldoende beschouwd. Uit het Zweeds onderzoek 

bleek net dat dat minimum aan info, de werkgevers ertoe aanzet om meer kandidaten de kans 

te geven op een eerste gesprek te komen.  

Er is daarnaast de tendens om meer belang te hechten aan de soft skills van de kandidaat. Die 

kunnen enkel blijken uit een eerste gesprek met de werkzoekende. Op dit vlak wordt de selectie 

aldus niet beperkt. Aangezien de populariteit van sociale media als wervingskanaal ook stijgt, 

is een standaardformulier ideaal. Het voordeel van dit wervingskanaal is dat werkgevers een 

meer divers publiek aantrekken. Werkgevers wensen dus zelf meer diversiteit in de organisatie. 

Ondernemingen maken door deze nieuwe trend meer gebruik van online formulieren die 

ingevuld dienen te worden om zich kandidatuur te stellen voor de vacante betrekking. Ook 

indien een onderneming werft via de eigen website wordt vaker gewerkt met dergelijk 

formulier. De economische kost die aldus steeds als tegenargument wordt aangehaald,  kan dus 

enorm beperkt blijven.  

Arbeiders worden vooral aangeworven via interimkantoren en publieke bemiddelingsdiensten. 

Het personeel dat werkzaam is voor deze diensten zijn de tussenpersonen tussen een werkgever 

en een werkzoekende. Indien deze personen beseffen dat discriminatie de samenleving meer 

benadeeld dan goed doet, kunnen zij de weg naar de arbeidsmarkt voor allochtone 
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werkzoekenden open zetten. Weigeren in te gaan op de eis van de werkgever om enkel ‘blanke’ 

kandidaten door te sturen omdat ook klantendiscriminatie strafbaar is, is al een goede stap in de 

juiste richting. Hiervoor kunnen beleids- en sensibiliseringscampagnes een extra hulpmiddel 

zijn.  

 

Ten tweede is de arbeidsmarktparticipatie van etnische minderhedengroepen een groot 

probleem. De grootste aanwezige etnische bevolkingsgroepen in België (Maghrebijnen, 

kandidaat EU en andere Europeanen) worden gekenmerkt door de laagste werkzaamheidsgraad 

en de hoogste werkloosheidsgraad. Op deze manier zullen zij tot de zwakkeren van de 

samenleving blijven behoren. Daarom moet de poging gewaagd worden om met anoniem 

solliciteren deze cijfers omlaag te krijgen. Na 10 jaar ‘nieuwe’ antidiscriminatiewetten zijn er 

nog steeds teveel meldingen van discriminatie. Enkel een wetgevend kader is dus niet genoeg. 

Hiermee wordt enkel repressief opgetreden tegen discriminatie. Met een anonieme 

selectieprocedure wordt op een preventieve manier opgetreden. Werkgevers hebben op 

voorhand geen kans om te discrimineren. Op het moment dat zij oog in oog staan met de 

sollicitant, zal deze kandidaat de kans krijgen om aan te tonen dat hij gelijkwaardig is aan elke 

andere kandidaat van ongeacht welke afkomst. Uit het Zweedse en Nederlandse onderzoek 

bleek dat het werken met een anoniem cv de aantrekkingskracht vergroot voor allochtonen om 

bij die onderneming te solliciteren. Daarnaast werden ook meer allochtoonse kandidaten 

aangeworven. Ook in de praktijk zijn deze positieve resultaten bevestigd. Zowel bij Selor als 

bij AXA France was er een hoger aandeel allochtoonse sollicitanten dat heeft geleid tot een 

hoger aandeel allochtoonse medewerkers.  

 

De methode die het gemakkelijkst kan gehanteerd worden, is zoals ik zei het gebruik van een 

standaardformulier waarop volgende elementen niet worden vermeld:  

 Naam en voornaam;  

 Geboorteplaats;  

 Nationaliteit;  

 Vreemde irrelevante talenkennis. Enkel de talen die vereist worden voor de functie 

kunnen aangevinkt worden door de sollicitant.  

Op pagina 105 heb ik een voorbeeld standaardformulier opgesteld voor een functie in een 

internationale onderneming. Eénzelfde formulier kan gebruikt worden voor tal van andere 

functies. Mits aanpassing van de onderdelen ‘talenkennis’ en ‘computervaardigheden’ die 
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afhankelijk zijn van de soort functie. Bij het onderdeel ‘opleiding’ is er niet de mogelijk om aan 

te geven waar dit diploma is behaald. Op deze manier is het niet mogelijk voor de werkgever 

om de identiteit te achterhalen van de sollicitant. Volgens mij zorgt dit standaardformulier voor 

net genoeg informatie voor de werkgever om een eerste selectie te maken. Het feit dat voor 

creatieve jobs door middel van een anoniem cv niet kan nagegaan worden of die kandidaat 

getalenteerd genoeg is, vormt op zich geen probleem. Het talent van een sollicitant kan getest 

worden door assessments nadat de kandidaat op basis van een anoniem cv is geselecteerd 

geweest.  
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Voorbeeld standaardformulier 

Kandidatuur voor de functie: Secretaresse                      Identificatienr.: 3598 

Werkervaring:   

Functie  

Werkgever  

Periode   

Functie  

Werkgever  

Periode  

 

Opleiding:  

Diploma  

Datum  

Diploma  

Datum  

 

Talenkennis: □  Nederlands               □   Duits 

                          □  Frans                        □  Engels 

                           

Computervaardigheden: □  Word          □  Powerpoint 

                                                □   Excel  

Andere relevante competenties  

 

 



106 
 

Bibliografie 
 

AFP, “Lancement d’une campagne contre les discriminations à l’embauche”, RTL, 18 april 

2016.  

AJ, “Gesjoemel bij Selor? Onderzoek gestart”, De Morgen, 11 juni 2015. 

ANDRIESSEN I., NIEVERS E., DAGEVOS J., FAULK L. en IEDEMA J., “Voorkeur bij 

gelijke geschiktheid”, Sociologie 2011, 223-247. 

ASLUND O. en NORDSTRÖM SKANS O. (2012), Do anonymous job application procedures 

level the playing field?, Zweden,  

http://conference.iza.org/conference_files/SPEAC2008/aslund_o2142.pdf. 

BAERT S., COCKX B., GHEYLE N. en VANDAMME C., “Etnische discriminatie op de 

Vlaamse arbeidsmarkt voor schoolverlaters. Liever Jonas dan Okan?”, Tijdschrift van het 

Steunpunt WSE 2013, 12-16. 

BAERT S., “Etnische aanwervingsdiscriminatie in Vlaanderen: evidentie, mechanismen en 

aanpak”, in BENYAICH B. (ed.), Klokslag Twaalf, Leuven, Itinera Institute, 2014, 267-283. 

BAERT S., PENNINCK A. en VERHOFSTADT E., “Het gebruik van sociale media in 

sollicitatieprocedures, ESB 2015, 8-10. 

BAERT S. (2017), “Liever Jacob dan Yusuf? Veldonderzoek naar gelijke toegang tot de 

arbeidsmarkt, in de context van overheidsopdrachten door de lokale overheid”, 

http://users.ugent.be/~sbaert/LieverJacobDanYusuf.pdf, 26. 

BAYART C., “De discriminatie”, Or. 2003, 47-62. 

BAYART C., Discriminatie tegenover differentiatie: arbeidsverhoudingen na de 

discriminatiewet, arbeidsrecht na de Europese ras-en kaderrichtlijn, Gent, Larcier, 2004, 16. 

BEHAGHEL L., CRÉPON B. en LE BARBANCHON T. (2011), Evaluation de l’impact du 

CV anonyme, Parijs,  

http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/pageperso/rapport_eval_CVA_20110320.pdf . 

BERTRAND M. en MULLAINATHAN S., “Are Emily and Greg More Employable than 

Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination”,  AER 2004, 991-

1013. 

BELGA, “Hier geen bruine aap”, De Standaard¸ 20 februari 2006. 

BELGA, “Cv’s allochtonen op VDAB-databank worden niet geopend”, Gazet van Antwerpen, 

29 juni 2006. 

http://conference.iza.org/conference_files/SPEAC2008/aslund_o2142.pdf
http://users.ugent.be/~sbaert/LieverJacobDanYusuf.pdf
http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/pageperso/rapport_eval_CVA_20110320.pdf


107 
 

BELGA, “Anoniem solliciteren – Brussels gewest experimenteerde al met anonieme cv”, 

Knack, 16 januari 2013. 

BELGA, “Solliciteren met anonieme cv’s? Werkgevers zeggen neen.”, deredactie.be, 16 

januari 2013. 

BERTRAND B., "CV anonyme: Axa joue les pionniers’, Lexpress, 18 februari 2010. 

CARTON W. en VAN POUCKE S., “Allochtonen in ons land meest benadeeld op de 

arbeidsmarkt”, deredactie.be, 29 oktober 2013. 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (2009), Discriminatie op de 

arbeidsmarkt omwille van herkomst, huidskleur of nationaliteit. Wat is het en wat doe je eraan?, 

Brussel. 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (2012), Diversiteitsbarometer, 

Brussel. 

COLE M., RUBIN R. en FEILD H. en GILES W., “Recruiters’ Perceptions and Use of 

Applicant Résumé Information: Screening the Recent Graduate”, IAAP 2007, 319-343. 

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 95 van 10 oktober 2008 betreffende de gelijke behandeling 

gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie. 

College voor de rechten van de mens (2013), De juiste persoon op de juiste plaats. De rol van 

stereotypering bij de toegang tot de arbeidsmarkt, Utrecht,  

https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/18402 . 

Commissie Samenleving Den Haag, Voortgangsrapportage strategisch personeelsbeleid, 22 

november 2016, 295670, https://denhaag.raadsinformatie.nl. 

Conseil d’ État 9 juli 2014, nr. 345253, nr. 352987, nr.  373610, M. A. et autres, www.conseil-

etat.fr. 

CUIJERS D., “Getuigenbewijs en discriminatie: enkele kritische beschouwingen over de 

praktijktest en varianten” (noot onder Arbh. Antwerpen 25 juni 2008), T. Vreemd 2009, 25-30. 

DE MEIJER L., BORN M., VAN ZIELST J. en VAN DER MOLEN H., “ Analyzing 

Jugdments of Ethnically Diverse Applicants During Personnel Selection: A study at the Dutch 

police”, INT J SELECT ACCESS 2007, nr. 2, 139-142. 

DEROUS E., “Naamdiscriminatie bij cv-screening”, TVA 2007, 365-379. 

DEROUS E., “ Geen Baan voor een Marokkaan? Discriminatie bij CV-screening nader 

bekeken”, Gedrag & Organisatie 2011, 139-185. 

DEROUS E. en M. RYAN A., “Documenting the Adverse Impact of Résumé Screening: 

Degree of ethnic identification matters”, INT J SELECT ACCESS 2012, 464-474. 

DEROUS E., “Op de proef gesteld: uitdagingen voor werving en selectie”, in Van der Borght 

https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/18402
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4606679/2/RIS295670%20Voortgangsrapportage%20strategisch%20personeelsbeleid
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-9-juillet-2014-M.-A-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-9-juillet-2014-M.-A-et-autres


108 
 

M.  Handboek HR in de zorg – Beleid en praktijk, Brussel, Politeia, 2014, 1-26. 

DEROUS E., VAN DER VELDE M. en BORN M., “Werving en Selectie: Terug van nooit 

weggeweest”, Gedrag & Organisatie, 2011, 1-26. 

FEDERGON (2012), Instroom- en retentiebeleid van bedrijven, Brussel, 

http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-

Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf . 

FEDERGON (2012), Recrutering en Selectie in kaart: Huidige Tendensen en Uitdagingen voor 

Morgen, Brussel, http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-

Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf . 

FISCHER M., “Diversity management and the business case”, in KRAAL K., ROOSBLAD J. 

en WRENCH J. (eds.), Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labour 

Markets. Discrimination, Gender and Policies of Diversity, Amsterdam, Amsterdam University 

Press, 2009. 

FOD WASO en UNIA (2015), Socio-economische Monitoring. Arbeidsmarkt en origine., 

Brussel, 1-264, www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125. 

GOUTSMET D. en VANDERBIESEN W., “De (grote) kloof in arbeidsmarktpositie tussen 

bevolking van Belgische en niet-belgische herkomst”, Werk. Focus 2017, 2. 

HENDRICKX F., “Discriminatie” in HENDRICKX F. en ENGELS C. (eds.), Arbeidsrecht 

Deel 2, Brugge, Die Keure, 2015, (255) 263. 

HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (2011), De ‘Gatekeepers’ op de 

arbeidsmarkt, Leuven, 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeids

markt.pdf. 

HIVA- Onderzoeksinstuut voor Arbeid en Samenleving (2011), Wie heeft voorrang: jonge 

Turken, prille grijsaards of aanstaande moeders? Een experimenteel onderzoek naar 

discriminatie op basis van persoonskenmerken bij de eerste selectie van sollicitanten”, Leuven, 

https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/426240. 

Interview met Muriel Nicou, Verantwoordelijke Recrutering AXA France, 

www.talentsunivercite.com. 

ISITMAN E., “ Anoniem solliciteren tegen discriminatie? ‘Vreselijk. Houd toch op,’ zegt 

Rutte”, Elsevier, 2 maart 2017. 

JANSEN F. en JANSSEN D., “Fatale Spelfouten? Een experimenteel onderzoek naar de manier 

waarop spelfouten in sollicitatie- en sponsorbrieven de besluitvorming beïnvloeden”, TVT 

2016, 81-106. 

http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf
http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf
http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf
http://www.federgon.be/fileadmin/MEDIA/pdf/06-rss/Vlerick-Recruitment_en_Selectie_van_personeel.pdf
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44125
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/426236/3/R1466_Gatekeepers_op_de_arbeidsmarkt.pdf
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/426240
http://www.talentsunivercite.com/pages/temoignages/id-2825


109 
 

KALSHOVEN F., “Anoniem solliciteren, helpt dat?”, Vrij Nederland, 16 juni 2007. 

KRUISBERGEN E. en VELD T., Een gekleurd beeld, Rotterdam, Koninklijke Van Gorcum, 

2002, 76. 

KUL en ULB (2005), Etnische discriminatie op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, Brussel, 

http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/NL/Ethnische_discriminatie.pdf. 

LEROY F. “Maakt diversiteitsbeleid het verschil? De aanpak van de VDAB t.a.v. allochtone 

werkzoekenden”, in BENYACIH B. (ed.), Klokslag Twaalf, Leuven, Itinera Institute, 2014, 

243-267. 

LINKEDIN TALENT SOLUTIONS (2015), Recruiting Trends België, 

https://business.linkedin.com/content/dam/business/talent-

solutions/regional/nl_nl/site/pdf/playbooks/recruiting-trends-belgie.pdf 

LORRÉ J., “Facebook en arbeidsrecht: mysterium tremendum et fascinans”, RW 2011, 1498-

1510. 

LORRÉ J. Sociale media en werkgeverscontrole, Antwerpen, Kluwer, 2012. 

Motivaction (2016), Effecten van anoniem solliciteren. Gemeente Den Haag, Den Haag, 1-64, 

http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSoll

iciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf. 

Pôle Emploi (2011), Evaluation de l’expérimentation du CV anonyme, Paris, 1-4, 

http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/evaluation-de-l-experimentation-du-cv-

anonyme-@/563/view-article-14399.html. 

PREUMONT C., “Les médias sociaux à l’épreuve du droit du travail”, JTT 2011, (359) 360.   

RASKING J., “KISS groeit als wervingskanaal”, De Standaard, 13 juli 2000.  

RINNE U., IZA World of Labor (2014), Anonymous job applications and hiring 

discrimination, Duitsland, https://wol.iza.org/articles/anonymous-job-applications-and-hiring-

discrimination/long.  

RODIER A., “ La fin du CV anonyme”, Le monde, 19 mei 2015. 

Selor, Rapportering 2013, http://www.selor.be/media/349856/Rapport_2013_NL.pdf. 

Selor, Rapportering 2014, http://www.selor.be/media/416690/Rapportering-2014.pdf. 

Selor, Rapportering 2015, http://www.selor.be/media/625978/Rapportering-

2015_NL_DEF.pdf. 

Selor, Rapportering 2016, http://www.selor.be/media/711429/Rapportering-2016.pdf. 

SMETS M., Taal in CV. Onderzoek naar de relatie tussen spelfouten en succes in de eerste fase 

van de selectieprocedure, onuitg. masterproef Psychologie UGent, 2014, 28-30.  

http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/NL/Ethnische_discriminatie.pdf
https://business.linkedin.com/content/dam/business/talent-solutions/regional/nl_nl/site/pdf/playbooks/recruiting-trends-belgie.pdf
https://business.linkedin.com/content/dam/business/talent-solutions/regional/nl_nl/site/pdf/playbooks/recruiting-trends-belgie.pdf
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
http://west.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/GemeenteDenHaagPilotAnoniemSolliciterenEindrapportage13_VoorPublicatie.pdf
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/evaluation-de-l-experimentation-du-cv-anonyme-@/563/view-article-14399.html
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/evaluation-de-l-experimentation-du-cv-anonyme-@/563/view-article-14399.html
https://wol.iza.org/articles/anonymous-job-applications-and-hiring-discrimination/long
https://wol.iza.org/articles/anonymous-job-applications-and-hiring-discrimination/long
http://www.selor.be/media/349856/Rapport_2013_NL.pdf
http://www.selor.be/media/416690/Rapportering-2014.pdf
http://www.selor.be/media/625978/Rapportering-2015_NL_DEF.pdf
http://www.selor.be/media/625978/Rapportering-2015_NL_DEF.pdf
http://www.selor.be/media/711429/Rapportering-2016.pdf


110 
 

Sociaal en Cultureel Planbureau (2015), Op afkomst afgewezen. Onderzoek naar discriminatie 

op de Haagse arbeidsmarkt, Den Haag, 1-70, 

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Op_afkomst_afgewezen. 

Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2011), 

Verslag van de testperiode rond anoniem cv in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 

http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-

brussels-hoofdstedelijk-gewest.html. 

TNS NIPO (2007), Anoniem solliciteren: zinvol en wenselijk? Onderzoek onder werkgevers en 

consumenten, Amsterdam, http://docs.minszw.nl/pdf/188/2007/188_2007_11_833.pdf. 

Unia, Cijferverslag 2014, Brussel, 2015,  

http://unia.be/files/Z_ARCHIEF/cijferverslag_2014.pdf  

Unia, Cijferverslag 2015, Brussel, 2016, 

http://unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag_2015.pdf . 

Unia, Evaluatie antidiscriminatiewetgeving, Brussel, 2016. 

Unia, “Eerste cijfers van 2016”,  

http://unia.be/files/Documenten/Artikels/Eerste_cijfers_2016.pdf. 

Unia, “2016: nooit eerder klopten zoveel mensen aan bij Unia voor vermoedelijke discriminatie 

op de arbeidsmarkt en in het onderwijs”, 20 februari 2017, http://unia.be/nl/artikels/2016-

stijging-vermoedelijke-discriminatie. 

VAN EECKHOUT L., “ Relance du CV anonyme, outil de lutte contre la discrimination à 

l’embauche”, Le Monde.fr¸ 3 november 2009. 

 VAN HOYE G., LIEVENS F., “Rekrutering En Emplyer Branding.”, in LIEVENS F. (ed.), 

Human Resource Management: Back to Basics., Leuven, LannooCampus, 2015, 1-37. 

VAN IDDEKINGE C.H., LANIVICH S., ROTH P. en JUNCO E., “Social media for selection? 

Validity and adverse impact potential of a facebook-based assessment”, JOW 2016, 1811-1835. 

VANSTEENKISTE, S. (2017). Soft skills bij jongeren: cruciaal bij het vinden en behouden 

van werk, Werk.Focus, Leuven, nr. 8. 

VDAB (2010), VDAB ontcijfert. Rekrutering in Evolutie? (uitgebreide versie),  Brussel, 20 mei 

2010, https://www.vdab.be/trendsdoc/ontcijfert/. 

VERHAGHE P. en VAN DER BRACHT K., “Praktijktesten: Van onderzoeksmethode naar 

beleidsinstrument tegen discriminatie?”, Sociologos 2017, 182-200. 

VERHELST I. en RAETS S., “Discriminatie op de arbeidsmarkt: gewikt en gewogen. Een 

overzicht van de rechtspraak van de arbeidsgerechten betreffende de antidiscriminatiewetten 

van 10 mei 2007”, Or. 2011, 90-125. 

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Op_afkomst_afgewezen
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://docplayer.nl/25700809-Cva-verslag-van-de-testperiode-rond-anoniem-cv-in-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest.html
http://docs.minszw.nl/pdf/188/2007/188_2007_11_833.pdf
http://unia.be/files/Z_ARCHIEF/cijferverslag_2014.pdf
http://unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag_2015.pdf
http://unia.be/files/Documenten/Artikels/Eerste_cijfers_2016.pdf
http://unia.be/nl/artikels/2016-stijging-vermoedelijke-discriminatie
http://unia.be/nl/artikels/2016-stijging-vermoedelijke-discriminatie
https://www.vdab.be/trendsdoc/ontcijfert/ontcijfert2010nr20_uitgebreid.pdf


111 
 

VESOC (2009), Pact 2020: Een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen. 20 doelstellingen, 

www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/pact-2020-een-nieuw-toekomstpact-voor-

vlaanderen-20-doelstellingen. 

Vie-Publique, Interview met Mevr. Myriam El Khomri over de strijd tegen discriminatie, 

http://discours.vie-publique.fr/  

X, “Den Haag voert anoniem solliciteren in”, RTL Nieuws, 2 november 2016. 

X, “Rutte noemt anoniem solliciteren ‘vreselijk’ “, Telegraaf, 2 maart 2017. 

 

Rechtspraak  

 

Arbh. Antwerpen 25 juni 2008, A.R. 2060328. 

Arbrb. Gent, 27 maart 2007.  

Arbrb. Mechelen, 16 maart 2006.  

HvJ (2e kamer) 10 juli 2008, nr. C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en 

racismebestrijding t. firma Feryn NV. 

Vz. Arbh. Brussel (KG), 28 augustus 2009, nr. 09/1729. 

 

Wetgeving (en wetgevingsstukken) 

CAO nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers, 

gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 38bis van 29 oktober 1991, nr. 38ter 

van 17 juli 1998, nr. 38quater van 14 juli 1999, nr. 38quinquies van 21 december 2004 en nr. 

38sexies van 10 oktober 2008. 

CAO nr. 95 van 10 oktober 2008 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van 

de arbeidsrelatie. 

Handelingen commissie voor de Sociale Aangelegenheden, Parl. St. Senaat, 2012-2013, 5-

220COM, 23. 

KB 25 april 2005 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de indiensteneming bij 

arbeidsovereenkomst voor sommige overheidsdiensten, BS  6 oktober 2005. 

La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.  

Richtl. nr. 2000/43/EG 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke 

behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming. 

Richtl. nr. 2000/78/EG, 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 

behandeling in arbeid en beroep. 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/pact-2020-een-nieuw-toekomstpact-voor-vlaanderen-20-doelstellingen
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/pact-2020-een-nieuw-toekomstpact-voor-vlaanderen-20-doelstellingen
http://discours.vie-publique.fr/notices/163001177.html


112 
 

Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie, Parl. Vl. Parl. 

2005-06, Stuk 882/1, 1-14. 

Voorbereidende werken betreffende het anonieme curriculum vitae, Parl. St. Sénat 2009-10, 

nr. LC 203. 

Vr. en Antw. Kamer 2005-06, 27 maart 2006, 114, 22044 (Vr. nr. 189 A. STORMS). 

Vr. en Antw. Senaat 2005-06, 6 juni 2006, 3-68, (Vr. nr. 3-4976 ANSEEUW). 

Wet 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, B.S. 

8 augustus 1981, 9928. 

Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (hierna: 

Antidiscriminatiewet), B.S. 30 mei 2007, 29016. 

Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen, B.S. 30 mei 2007, 

29031. 

Wetsvoorstel van 3 mei 2005 betreffende de werving en de selectie van werknemers ingediend 

door mevrouw F. PEHLIVAN, Parl. St. Senaat, 2004-05, 3-1179/1, 9. 

 

 


