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Addendum bij advies van 4 juli 2014 

Monitoring van personen van allochtone afkomst op basis van 

administratieve databanken 

1. Situering 

Op 4 juli 2014 bracht de Commissie Diversiteit haar advies over monitoring van perso-

nen van allochtone afkomst op basis van administratieve databanken uit. Naar aanlei-

ding van dit advies vond er een overleg plaats tussen de Commissie Diversiteit, de 

dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid en de Studiedienst van de Vlaamse 

Regering (SVR). Daarnaast heeft de SVR een aantal wijzigingen in haar operationali-

satie van ‘personen van vreemde herkomst’ aangebracht. De Commissie Diversiteit 

apprecieert deze aanpassingen van de SVR ten zeerste. In navolging van het boven-

genoemde overleg en de wijzigingen die SVR doorvoerde wenst de Commissie Diver-

siteit haar advies van 4 juli 2014 te actualiseren met de aanvullingen in dit addendum. 

2. Addendum 

Voor de Commissie Diversiteit is er een belangrijk onderscheid tussen enerzijds de 

monitoring van personen van allochtone afkomst en anderzijds de beleidsfocus of de 

focus op een bepaalde groep die binnen een beleidsdomein wordt gehanteerd in func-

tie van een specifiek beleidskader.  

2.1. Eenvormige monitoring in Vlaanderen 

Voor de Commissie Diversiteit is een goede en systematische monitoring van de 

kansengroepen noodzakelijk voor een doeltreffend beleid inzake diversiteit en meer 

specifiek evenredige arbeidsdeelname te kunnen voeren. Dat vergt een accuraat beeld 

van de sociaaleconomische positie van de kansengroepen en de evoluties daarin, als-

ook de mogelijkheid om de impact van de genomen beleidsopties en de ingezette be-

leidsinstrumenten te evalueren en waar nodig bij te sturen. Het is daarbij belangrijk om 

monitoring van de kansengroepen zo fijnmazig mogelijk te maken, rekening houdend 

met de technische mogelijkheden en de kostprijs. 

Om een eenvormige monitoring van personen van allochtone afkomst te stimuleren, 

ondersteunt de Commissie Diversiteit de operationalisering die de SVR naar 

voor schuift, waarbij: 

 Het concept ‘origine’, zoals gebruikt door de FOD WASO en het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum, als uniforme definitie voor monitoring geldt; 
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 De volgende landenopdeling best bij het concept ‘origine’ wordt gehanteerd:  

België  

Buurlanden  

West-EU15-landen  

Zuid-EU15-landen  

EU+12-landen  

Niet-EU-landen Europa buiten de EU 

Turkije 

Magreb 

Andere landen 

Hierbij is een blijvende monitoring van het EU15-criterium mogelijk. 

 Er best wordt ingezet op gezamenlijke data-aanvragen om kosten en lasten te 

drukken. 

Voor de Commissie Diversiteit is het cruciaal dat cijfers binnen een monitoringscon-

text ook steeds op basis van bovenvermelde landenindeling worden gerappor-

teerd. Het kan niet dat binnen een monitoringscontext bijvoorbeeld enkel cijfers wor-

den gerapporteerd voor de categorieën ‘België’ en een totaal van alle andere 

categorieën als ‘personen van vreemde herkomst’. 

Voor de Commissie Diversiteit blijft het eveneens belangrijk om op termijn, wanneer dit 

op basis van administratieve databanken op een betrouwbare manier mogelijk is, ook 

de gegevens van de grootouders mee te nemen. De Commissie Diversiteit dringt ook 

blijvend aan om, los van de algemene monitoring, voor de subgroep van personen 

voor wie dat op een betrouwbare manier kan terug te gaan tot de generatie van 

de grootouders. Dit zou systematisch moeten gebeuren voor de groep vanaf het ge-

boortejaar 1978. We verwijzen daarbij naar aanbeveling 3.4 in het advies van 4 juli 

2014. 

2.2. EAD als richtinggevend kader voor het 

arbeidsmarktbeleid 

De operationalisering van ‘personen van allochtone afkomst’ voor monitoring houdt nog 

geen keuze in voor een bepaalde beleidsfocus. Wil een beleid doeltreffend zijn dan 

gebeurt de keuze van deze beleidsfocus best op basis van een duidelijk beleidskader 

en wordt ondersteund door een gedegen monitoring. Zo kan adhoc-beleid zoveel mo-

gelijk worden vermeden. 

Voor het arbeidsmarktbeleid moet evenredige arbeidsdeelname (EAD) het beleids-

kader blijven. Het beleid moet zich daarbij richten op de meest kwetsbare groepen en 

monitoring heeft tot doel dat beleid te ondersteunen. In het kader van EAD en op basis 

van de meest recent beschikbare monitoringsgegevens blijven personen die onder de 
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Vesoc-definitie vallen op basis van het EU15-criterium1 de meest kwetsbare groep. De 

Commissie Diversiteit vraagt dan ook om de beleidsfocus blijvend te richten op de 

personen van allochtone afkomst volgens het EU15-criterium. De Commissie Di-

versiteit vindt het bovendien cruciaal dat de monitoring van personen van allochtone 

afkomst en de beleidsfocus gelijk lopen voor de overheid en privésector. 

 

 

 

 

 

                                                

1  De Vesoc-definitie van personen van allochtone afkomst werd op 1 april 2003 door de Vlaamse rege-
ring en de Vlaamse sociale partners binnen VESOC vastgelegd. In het advies van de Commissie Di-
versiteit pleit de commissie ervoor om deze definitie te concretiseren om interpretatieverschillen ervan 
te vermijden. De geconcretiseerde Vesoc-definitie luidt als volgt: ‘Personen met een huidige nationali-
teit of een nationaliteit bij geboorte van een land van buiten de EU15-landen of een persoon van wie 
minstens één ouder of twee grootouders een huidige nationaliteit of een nationaliteit bij geboorte van 
een land van buiten de EU15-landen heeft.’ 
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