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Situering 

Op 26 april 2004 ontving de SERV een brief van minister Landuyt, toenmalige Vlaams minster 
van tewerkstelling en toerisme omtrent de mogelijke discriminatie van holebi’s op de arbeids-
markt. In de brief stelt minister Landuyt dat holebi’s in onze maatschappij geconfronteerd wor-
den met discriminatie en onbegrip. Aansluitend vroeg hij de SERV om te onderzoeken of – en 
zo ja op welke wijze – deze discriminatie zich uitstrekt tot de arbeidsmarkt. De minister stelde 
geen einddatum van het onderzoek voorop. De SERV besliste om tegen het najaar 2004 een 
literatuurstudie te maken die een antwoord moest geven op de vraag van de minister.  
 
De nota ‘Holebi’s en de arbeidsmarkt’ is de resultante van de uitgevoerde studie. Voor de 
sociale partners is de nota een basis voor verder overleg. Overleg die de sociale partners niet 
enkel intern maar ook met vertegenwoordigers van de holebi-gemeenschap wensen te voeren. 
De nota ‘Holebi’s en de arbeidsmarkt’ vormt dan ook het vertrekpunt van de hoorzitting van 13 
april 2005. Op de hoorzitting wensen de SERV-partners van vertegenwoordigers van de hole-
bi-gemeenschap te vernemen of de analyse gemaakt in de nota ‘Holebi’s en de arbeidsmarkt’ 
door hen wordt gedeeld. Bovendien is het ook de bedoeling om na te gaan op welke manier 
sociale partners een bijdrage kunnen leveren aan het aanpakken van de ervaren problemen.  
 
 

Samenvatting  

Uit onderzoek blijkt dat nog steeds een grote groep van holebi’s hun seksuele voorkeur ver-
zwijgen op het werk. Voor velen onder hen is dit eerder een negatieve keuze. De vraag al dan 
niet open te zijn over de eigen seksuele voorkeur neemt immers vaak de vorm van een dilem-
ma aan. Verzwijgen betekent constant leven met de schrik ontmaskerd te worden, open zijn 
levert in het ergste geval het risico op een baan te mislopen of kwijt te spelen. Daarenboven 
zijn vele holebi’s niet enkel onzichtbaar op de arbeidsmarkt, ook over holebi’s als maatschap-
pelijke groep is in Vlaanderen weinig gekend.  
 
In het decreet houdende evenredige arbeidsdeelname en diversiteit (8 mei 2002) is seksuele 
voorkeur opgenomen als één van de criteria waarop niet mag worden gediscrimineerd. Het 
decreet stoelt op twee principes: evenredige arbeidsdeelname en gelijke behandeling. Even-
redige arbeidsdeelname houdt in dat de deelname van een maatschappelijke groep aan de 
arbeidsmarkt in verhouding staat tot haar aanwezigheid in de beroepsbevolking. De in deze 
nota gemaakte analyse levert weinig indicaties op dat holebi’s op dit principe globaal slecht 
scoren en dus op basis van deze pijler als kansengroep dienen te worden beschouwd. Wel 
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moet rekening worden gehouden met de verschillen op vlak van de sectoren. Van de tweede 
pijler van het decreet, de gelijke behandeling, is er sprake wanneer iedere vorm van direct of 
indirecte discriminatie of intimidatie afwezig is. Dit principe, dat zijn basis vindt in twee Euro-
pese non-discriminatierichtlijnen namelijk 2000/43 en 2000/78, is ook wettelijk verankerd in de 
federale antidiscriminatie wet van 25 februari 2003 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
38 quater. In de nota wordt zowel voor het verwerven van een arbeidsplaats, het doorstromen 
binnen een job als bij het krijgen van ontslag nagegaan in welke mate holebi’s directe of indi-
recte discriminaties ervaren.  
 
De sollicitatie is het voorbeeld bij uitstek van een situatie waarin de persoon de afweging moet 
maken al dan niet uit te komen voor de seksuele voorkeur. Het open zijn, kan de kansen van 
de persoon hypothekeren. Het verzwijgen maakt dat de persoon op diverse vlakken een be-
perkt beeld van zichzelf schetst en op zijn hoede moet zijn voor versprekingen. Dit is niet be-
vorderlijk voor de kansen. Bovendien heeft dit tot gevolg dat, eenmaal aangenomen, de per-
soon ook geen aanspraak kan maken op voordelen voor inwonende partners. Belangrijk in 
deze, is dat holebi’s in sommige gevallen maar over beperkte startkwalificaties beschikken. De 
jeugdjaren zijn immers voor vele holebi’s de periode waarin ze geconfronteerd worden met de 
ontluikende seksuele voorkeur. De houding omtrent holebi-seksualiteit die er nog steeds 
heerst binnen een deel van het onderwijs in Vlaanderen maakt dat de problemen die deze 
jongeren ervaren een negatieve invloed kunnen hebben op hun schoolresultaten. 
 
Ook bij het doorstromen kunnen hobeli’s op specifieke barrières stoten. Deze barrières kunnen 
expliciet van aard zijn, zoals duidelijk discriminerend gedrag, maar ook impliciete factoren 
spelen hier een rol. In analogie met de achterstelling van vrouwen op de arbeidsmarkt kan ook 
hier gesproken worden van een “glazen plafond”. Bovendien is het belangrijk dat een werkne-
mer, om in aanmerking te komen voor promotie, zich volop kan ontplooien. Het ‘gedwongen 
verbergen’ van de eigen seksuele voorkeur kan dit zwaar belemmeren. 
 
Ontslagen worden omwille van de eigen seksuele voorkeur gaat in tegen de wettelijke bepa-
lingen. Dit betekent echter niet dat het niet gebeurt, zoals blijkt uit onderzoek. De moeilijkheid 
hierbij is dat er ondanks de sterke vermoedens van de werknemer meestal geen harde bewij-
zen voorhanden zijn om aan te tonen dat de seksuele voorkeur aan de basis van het ontslag 
ligt.  
 
Holebi’s dienen de afweging te maken of ze al dan niet open zijn over hun seksuele voorkeur. 
Beide opties kunnen een negatieve invloed hebben op het welzijn van de persoon. Het ge-
heimhouden kan stress veroorzaken. Opvallend is dat vele holebi’s stellen dat de reacties op 
de coming out uiteindelijke minder negatief waren dan verwacht. Toch zijn soms ook pesterijen 
en discriminatie het lot van werknemers die open zijn over hun seksuele voorkeur. Zo stelt één 
op de vier holebi’s ooit een vijandige houding te hebben ervaren op de werkplaats.  
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Wettelijk gezien mag het arbeidsreglement geen discriminaties bevatten op basis van de sek-
suele voorkeur van de persoon. Toch is het mogelijk dat holebi’s indirecte discriminaties erva-
ren. Deze situeren zich vooral op het vlak van voordelen voor de partner.  
 
Holebi’s hebben, en dat is ook het aanvoelen van de vertegenwoordigers van de holebi-
gemeenschap, geen lagere arbeidsdeelname dan de globale arbeidspopulatie. De analyse 
gemaakt in deze nota toont wel aan dat de holebi’s een doelgroep vormen van de tweede 
pijler van de wettelijk initiatieven, namelijk de gelijke behandeling. Zowel bij werving en selec-
tie, bij de doorstroom als bij ontslag worden ze geconfronteerd met directe of indirecte discri-
minaties en pesterijen. Ook het welzijn op het werk kan voor een deel van de holebi’s proble-
matisch zijn. De dwingende vraag over het al dan niet open zijn over de eigen seksuele 
voorkeur, en de gevolgen van de genomen beslissing, vormt voor een niet-gering aantal hole-
bi’s de oorzaak van een verminderd welzijn op het werk.  
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1.  In le iding 

Seksuele voorkeur was, voor de uitspraak van het Arbitragehof van 6 oktober 20041, in de 
recente federale antidiscriminatiewet (25 februari 2003) opgenomen als één van de gronden 
waarop niet mag worden gediscrimineerd. Dit wijst er op dat discriminatie omwille van seksue-
le voorkeur in Vlaanderen maatschappelijk niet wenselijk wordt geacht, maar dus wel gebeurt. 
Indien dit laatste niet het geval was, zou er immers geen noodzaak bestaan om seksuele 
voorkeur op te nemen in deze wet. De expliciete vermelding van seksuele voorkeur in het 
Vlaamse decreet op de evenredige arbeidsdeelname en gelijke behandeling (8 mei 2002) 
geeft aan dat holebi’s ook discriminaties op de arbeidsmarkt kunnen ervaren. 
 
Deze wettelijke initiatieven, die hun basis vonden in twee Europese richtlijnen, zijn dus een 
vertaling van een maatschappelijk fenomeen. Dat holebi’s in onze maatschappij inderdaad te 
maken krijgen met problemen op de arbeidsmarkt zullen weinigen betwisten. Deze nota heeft 
niet de ambitie de arbeidsmarktproblematiek van holebi’s van a tot z in kaart te brengen. Wel 
wordt gepoogd de problemen die holebi’s ervaren te kaderen in het huidige diversiteitsbeleid 
zodat deze nota een basis kan vormen voor de aanpak ervan.  
 
Wanneer het aankomt op het omschrijven van de problemen en vooral op de vertaling ervan 
naar overheidsinitiatieven dan wordt al snel duidelijk dat de problemen die holebi’s ervaren 
van een andere orde zijn dan die van andere achtergestelde groepen. De seksuele voorkeur 
van een persoon is immers niet te bepalen in een oogopslag. Op dit vlak verschillen holebi’s 
fundamenteel van personen met een handicap of van allochtonen. Holebi’s hebben bovendien 
niet enkel de mogelijkheid om individueel onzichtbaar te zijn, hun onzichtbaarheid in algemene 
beleidsstatistieken maakt de problematiek nog specifieker. In het eerste deel van de nota 
wordt hier dieper op ingegaan. Het Vlaamse beleid is momenteel gestoeld op twee onderling 
verbonden pijlers: het bevorderen van evenredige arbeidsmarktparticipatie en het waarborgen 
van de gelijke behandeling op de arbeidsmarkt. Welke problemen holebi’s ervaren met betrek-
king tot beide pijlers wordt nagegaan in het tweede deel van de nota. Daaropvolgend bekijkt 
deze nota ook de dagdagelijkse situatie van holebi’s op de werkplaats. De vraag hier is op 
welke barrières die een (negatieve) invloed hebben op hun welzijn op het werk holebi’s kun-
nen botsen. 
 

                                                           
1 arrest nr. 157/2004, voor de gevolgen van het arrest zie verder. 
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2.  Holebi ’s ,  een onzichtbare populat ie  

2 . 1 .  D e  i n d i v i d u e l e  c o m i n g  o u t :  t o  d o  o r  n o t  t o  d o  

Coming out is een vertrouwd begrip in de holebi-wereld en duidt op het proces waarbij holebi’s 
zelf uitkomen voor hun seksuele voorkeur2. De coming out is een proces, geen eenmalig ge-
beuren, waarbij men voortdurend moet afwegen in welke mate men open zal zijn over de ei-
gen seksuele voorkeur. Deze vraag rijst steeds wanneer de persoon toetreedt tot een voor 
hem of haar nieuwe omgeving. Hij of zij moet dan afwegen wat de voor- en nadelen kunnen 
zijn van een coming out in deze voor hem of haar soms nog onbekende omgeving (Delwaele, 
2004).  
 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er nog steeds een grote groep van holebi’s hun sek-
suele voorkeur verzwijgen op hun werk. In een onderzoek uitgevoerd door Vincke (1999) stelt 
‘slechts’ iets meer dan de helft van de bevraagde holebi’s zeker te zijn dat hun baas op de 
hoogte is van hun seksuele voorkeur. De coming out tegenover de collega’s ligt iets hoger. 
Ongeveer 60% van de respondenten is er zeker van dat de collega’s ‘het’ weten. Vincke 
neemt hieromtrent, tegenover zijn onderzoek in 1991, wel een positieve evolutie waar. Toen 
was maar één derde van de werkgevers en 40% van de collega’s op de hoogte (Vincke, 
1999).  
 
Een niet-geringe groep speelt dus nog steeds geen open kaart op het werk. Het is zeker niet 
zo dat dit voor iedere holebi in kwestie een probleem vormt. Sommigen kiezen hier expliciet 
voor. Voor hen is hun seksuele voorkeur een privé-zaak die ze niet wensen te delen met hun 
baas of collega’s. Toch is dit vermoedelijk maar een eerder beperkte groep. Voor de grote 
meerderheid van werknemers die niet open zijn over hun seksuele voorkeur is dit eerder een 
negatieve keuze met gevolgen voor het welzijn op het werk (zie verder). 
 
De vraag al dan niet open te zijn, is voor vele holebi’s een dilemma. Indien ze hun seksuele 
geaardheid blijven verbergen hebben ze het gevoel niet zich zelf te kunnen zijn en te moeten 
leven met een constante vrees ‘ontmaskerd’ te worden wat een negatieve invloed heeft op hun 
welzijn op het werk. Bovendien lopen ze op meerdere vlakken voordelen mis. Komen ze wel 
openlijk uit voor hun seksuele geaardheid dan vrezen ze pesterijen, gefnuikte promotiekansen 
of zelfs ontslag. Vele holebi’s anticiperen dan ook op de verwachte problemen door in eerste 
instantie hun seksuele voorkeur te verbergen. Ze proberen eerst te achterhalen wat de sfeer is 
op de werkplaats en hoe de collega’s en bazen staan tegenover holebiseksualiteit. 

                                                           
2 Het is essentieel dat het de persoon zelf is die openlijk uitkomt voor zijn seksuele voorkeur om te kunnen spre-

ken van een coming out. Indien iemand anders het holebi zijn van een persoon heeft onthuld, is er sprake van 
een outing.  
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Het is bovendien zo dat sommige holebi’s zich pas op latere leeftijd bewust worden van hun 
seksuele voorkeur. Deze personen maken dan niet enkel op persoonlijk vlak een omwenteling 
mee, wat kan gepaard gaan met serieuze familialeproblemen. Ook in de arbeidssituatie staan 
zij voor de vraag op welke manier met deze nieuwe situatie om te gaan. Indien de persoon op 
dat ogenblik werkzaam is in een minder holebi-vriendelijke omgeving, kan uitkomen voor de 
seksuele voorkeur drastische gevolgen hebben.  
 

2 . 2 .  E e n  s t a t i s t i s c h  o n z i c h t b a r e  g r o e p  

Niet enkel zijn vele holebi’s onzichtbaar op de werkvloer, ook als statistische groep blijven 
holebi’s onzichtbaar. Ze zijn als minderheidsgroep niet opgenomen in belangrijke overheids-
rapportages en ook in het algemeen statistisch beschrijvend bevolkingsonderzoek komen de 
holebi’s nauwelijks naar voor. Dit maakt dat de klassieke vraag naar het aantal holebi’s in 
Vlaanderen moeilijk kan worden beantwoord (Vincke, 1999). Bovendien bestaan in Vlaanderen 
weinig tot geen kwantitatieve gegevens betreffende de maatschappelijke positie van holebi’s. 
We beschikken dan ook nauwelijks over inzichten in de specifieke positie, en de bijhorende 
problemen, die holebi’s innemen op belangrijke maatschappelijke terreinen zoals welzijn, ge-
zondheidszorg, onderwijs of arbeid. Dergelijke inzichten zijn echter noodzakelijk om een ge-
richt en effectief beleid te kunnen voeren. Bij het afnemen en het interpreteren van enquêtes 
mag de vertekening omwille van sociaal wenselijke antwoorden niet uit het oog verloren wor-
den. Deze treedt in het bijzonder op bij ouderen, allochtone en kortgeschoolde holebi’s. 
 

3.  Evenredige part ic ipat ie  en gel i jke behandel ing 

In het decreet houdende de evenredige participatie op de arbeidsmarkt van 8 mei 2002 is 
seksuele geaardheid expliciet opgenomen als één van de criteria waarop niet mag worden 
gediscrimineerd. Dit decreet is van toepassing op de tewerkstelling bij de Vlaamse diensten, 
bij het Vlaams overheidspersoneel en onderwijspersoneel en ten derde bij de intermediaire 
organisaties en personen die zich bezig houden met beroepskeuzevoorlichting, beroepsoplei-
ding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling. Ter uitvoering van dit decreet vaardigde de 
Vlaamse regering een eerste besluit uit betreffende de beroepskeuzevoorlichting, beroepsop-
leiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling op 30 januari 2004. Een ander besluit, dat 
betreffende evenredige participatie bij het Vlaamse overheidspersoneel, werd definitief goed-
gekeurd door de Vlaamse regering op 24 december 2004. Voor het derde luik van het decreet, 
het Vlaams onderwijspersoneel kondigde minister Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming, op de samenkomst van de commissie Diversiteit (10 november 2004) 
aan werk te maken van een uitvoeringsbesluit. In de twee reeds opgemaakte besluiten zijn 
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holebi’s echter niet opgenomen als kansengroep waarvoor de besluiten inzonderheid van 
toepassing zijn.  
 
In wat volgt wordt nagegaan hoe de problemen die holebi’s ervaren, vertaald kunnen worden 
in beide pijlers van het decreet namelijk de evenredige arbeidsdeelname en de gelijke behan-
deling. 
 

3 . 1 .  E v e n r e d ig e  a r b e i d s d e e l n a me  

Het decreet van 8 mei 2002 vertrekt vanuit de idee dat het Vlaams werkgelegenheidsbeleid 
georganiseerd moet worden volgens het principe van evenredige participatie. Evenredige 
participatie houdt in dat de deelname aan de arbeidsmarkt in verhouding staat tot de samen-
stelling van de beroepsbevolking. Groepen van de bevolking die niet op een evenredige wijze 
vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt worden in het decreet gedefinieerd als kansengroe-
pen.  
 
Zoals reeds gesteld zijn holebi’s een statistisch onzichtbare groep. In tegenstelling tot andere 
kansengroepen zoals de allochtonen of personen met een arbeidshandicap zijn er nauwelijks 
gegevens beschikbaar betreffende de werkzaamheidsgraad van holebi’s. Uit onderzoek van 
Vincke bleek 75% van de ondervraagde holebi’s aan het werk te zijn (Vincke, 1999). Zonder al 
te veel waarde te hechten aan dit éne cijfer, kan toch gesteld worden dat er geen aanwijzingen 
zijn dat de werkzaamheidsgraad van holebi’s in Vlaanderen lager ligt dan die van de globale 
arbeidspopulatie. Dit is trouwens ook het aanvoelen van vertegenwoordigers van de holebi’s.  
 
Wel is het zo dat de tewerkstelling van holebi’s nogal verschilt naargelang de sector. In som-
mige sectoren zijn holebi’s veel beter vertegenwoordigd dan in andere waarin de tewerkstel-
ling van holebi’s nog steeds problematisch is, onder meer omwille van vooroordelen. Vooral in 
sectoren waar de werknemer morele superioriteit dient uit te stralen (bv leerkrachten, poli-
tie,…), er fysiek contact is (bv artsen, kinesisten, ….) of omgang met kinderen en jongeren 
(medewerkers kinderopvang, zwemleraars) is het nog steeds niet voor de handliggend om 
open te zijn. Voorbeelden van dergelijke sectoren in Vlaanderen zijn het onderwijs en de zorg-
sector waar het open zijn over de holebiseksuele voorkeur in een specifiek deel van de scho-
len en instellingen soms wordt ervaren als zijnde in tegenstrijd met de eigen waarden en nor-
men. Holebi’s hanteren dan ook vaak een vermijdingsgedrag. Dit betekent dat zij bewust een 
beroepstak kiezen waarin ze vermoeden minder weerstanden ten opzicht van holebi’s te on-
dervinden (zie verder).  
  



Holebi’s en de arbeidsmarkt  

10 

 

3 . 2 .  G e l i j k e  b e h a n d e l i n g  

3 . 2 . 1  D e  w e t t e l i j k e  b a s i s  

Het verbod om te discrimineren op basis van seksuele voorkeur wordt zowel gesteld in het 
Vlaamse decreet op de evenredige participatie op de arbeidsmarkt (8 mei 2002) als in de fede-
rale antidiscriminatie wet (25 februari 2003)3. Bovendien spreekt de CAO nr 38 quater zich 
expliciet uit tegen discriminatie op basis van seksuele voorkeur bij werving en selectie.  
 
Het decreet van 8 mei 2002 definieert het beginsel van gelijke behandeling als de afwezig-
heid van elke vorm van directe of indirecte discriminatie of intimidatie op de arbeidsmarkt. 
Toegepast op de discriminatiegrond seksuele voorkeur is er volgens dit decreet sprake van 
‘directe discriminatie’ wanneer iemand ongunstiger wordt of is behandeld dan een ander in 
een vergelijkbare situatie op grond van zijn seksuele voorkeur. ‘Indirecte discriminatie’ vindt 
onder meer plaats wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelswijze een 
persoon van een bepaalde seksuele voorkeur in vergelijking met andere personen bijzonder 
benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of handelswijze objectief wordt gerechtvaardigd door 
een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. 
‘Intimidatie’ tenslotte wordt omschreven als ongewenst gedrag dat met de seksuele voorkeur 
van het slachtoffer verband houdt, en tot gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon 
wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 
omgeving wordt gecreëerd. 
 
Het decreet verbiedt te verwijzen naar één van de discriminatiegronden, en dus ook naar de 
seksuele voorkeur, bij ondermeer de voorwaarden voor arbeidsbemiddeling, deze voor toela-
ting tot de selectie en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een betrekking. De 
toegang tot het arbeidsproces en de gelegenheid tot promotiekansen mogen niet ontzegd of 
belemmerd worden om redenen die expliciet of impliciet steunen op één van de discriminatie-
gronden. Ook voorwaarden, criteria of redenen van ontslag mogen niet verwijzen naar of ele-
menten bevatten die betrekking hebben op één van de discriminatiegronden. 
 
De federale antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 is eveneens gebaseerd op de con-
cepten directe en indirecte discriminatie. Seksuele voorkeur was ook in deze federale wet 
expliciet opgenomen als grond waarop niet mag worden gediscrimineerd. In het arrest 
157/2004 schrapt het Arbitragehof echter de 13 discriminatiegronden opgenomen in de wet. In 

                                                           
3 De federale wetgeving heeft enkel betrekking op materies waarvoor de Vlaamse overheid niet expliciet bevoegd 

is. Voor de privé arbeidsmarkt, geen Vlaamse bevoegdheid, geldt dus federale antidiscriminatie wet van 25 
februari 2003 en niet het Vlaamse decreet van 8 mei 2002. Voor de sector onderwijs is de Vlaamse wetgever 
wel bevoegd. Deze voor holebi’s eerder problematische sector (zie verder) valt dus wel onder het Vlaamse 
decreet van 8 mei 2002. Tot op heden is er echter voor deze sector nog geen uitvoeringsbesluit uitgevaardigd. 



Holebi’s en de arbeidsmarkt  

11 

 

principe betekent dit een verbreding van de wet vermits iedere grond nu een aanleiding kan 
zijn voor een gerechtelijke procedure. Ook discriminatie omwille van seksuele voorkeur kan 
dus nog steeds aangeklaagd worden aan de hand van de wet van 25 februari 20034. Verder 
beschouwt deze wet ‘pesterijen’ als een vorm van discriminatie wanneer er sprake is van on-
gewenst gedrag dat verband houdt met één van de discriminatiegronden en tot doel heeft of 
tot gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast en een bedreigende, 
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.  
 
De federale antidiscriminatiewet stelt expliciet dat een verschil in behandeling, gebaseerd op 
de in de wet opgesomde gronden en waarvoor geen redelijke rechtvaardiging bestaat, verbo-
den is bij : “de voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst, tot onbetaalde arbeid of als 
zelfstandige, met inbegrip van de selectie- en aanstellingscriteria, ongeacht de tak van activi-
teit en op alle niveaus van de beroepshiërarchie, met inbegrip van de bevorderingskansen, 
alsook de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en bezoldiging, 
zowel in de privé-sector als in de overheidssector.”  
 
Beide wettelijke initiatieven vinden onder meer hun basis in de Europese non-
discriminatierichtlijnen 2000/43 en 2000/78. Deze laatste richtlijn heeft tot doel het stellen 
van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep en de bestrijding van 
discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
zodat in de lidstaten het beginsel van gelijke behandeling toegepast kan worden. Ook de Eu-
ropese Unie heeft zich dus expliciet uitgesproken tegen directe en indirecte discriminatie ge-
baseerd op de seksuele voorkeur van een persoon. 
 
De gelijke behandeling, in termen van de afwezigheid van directe en indirecte discriminatie, 
focust dus hoofdzakelijk op het verwerven van een arbeidsplaats, het behouden er van en het 
doorstromen binnen de job. Wat het eerste aspect betreft, bevat ook de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 38 quater een duidelijk statement. CAO nr. 38 quater betreffende de wer-
ving en selectie van werknemers stelt in artikel 2bis dat de aanwervende werkgever de sollici-
tanten niet op een discriminerende wijze mag behandelen. De werkgever mag geen 
onderscheid maken op grond van persoonlijke elementen, wanneer deze geen verband hou-
den met de functie of met de aard van de onderneming, behalve indien dit wettelijk vereist of 
toegelaten is. Seksuele voorkeur is één van de persoonlijke elementen die worden opgesomd 
in de collectieve arbeidsovereenkomst.  
 
Seksuele voorkeur en handicap zijn echter pas recent, met de goedkeuring van de CAO nr. 38 
quater op 19 juli 1999, opgenomen als grond waarop geen onderscheid mag gemaakt worden 

                                                           
4 Wat de gevolgen zijn van het arrest van het Arbitragehof op middenlange termijn zal de toekomst moeten uitwij-

zen. Mogelijks komt er een nieuwe antidiscriminatiewet. Ook de gevolgen voor het decreet van 8 mei 2002, 
waarin eveneens expliciet gronden van discriminatie zijn in opgenomen, zijn niet duidelijk.  
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bij de werving en selectie van werknemers. De CAO nr. 38 quater is algemeen bindend ver-
klaard door KB van 31 augustus 1999. Dit betekent dat het normatieve artikel 2bis een af-
dwingbaar karakter heeft. Discriminatie bij werving en selectie op basis van seksuele voorkeur 
is niet enkel onaanvaardbaar voor de sociale partners, op basis van deze CAO nr. 38 quater 
(en ook op basis van de antidiscriminatiewet) wettelijk niet toegelaten.  
 
Toch is het belangrijk hier te wijzen op het feit dat het artikel 2bis stelt dat de werkgever geen 
onderscheid mag maken op basis van persoonlijke elementen ‘wanneer deze geen verband 
houden met de functie of met de aard van de onderneming’. Deze formulering laat duidelijk 
ruimte voor afweging. Hierbij is het aan de rechter om te oordelen over de relevantie van het 
gemaakte onderscheid. Belangrijk hierbij is dat aangezien de discriminatiewetgeving tot doel 
heeft om vooroordelen weg te werken, vooroordelen niet als rechtvaardiging voor discriminatie 
in aanmerking kunnen worden genomen (Hendrickx, 2000). Dit betekent bijvoorbeeld dat ie-
mand niet mag geweigerd worden omwille van vooroordelen die leven bij klanten of collega’s.  
 
In wat volgt wordt voor zowel het verwerven van een arbeidsplaats, het doorstromen binnen 
een job als het krijgen van ontslag nagegaan in welke mate holebi’s geconfronteerd worden 
met directe of indirecte discriminaties.  
 
3 . 2 . 2  H e t  v e r w e r v e n  v a n  e e n  a r b e i d s p l a a t s  

Zoals reeds gesteld, moet een holebi voortdurend afwegen om al dan niet uit te komen voor 
de seksuele voorkeur. In iedere nieuwe situatie moet hij of zij deze beslissing nemen. Een 
sollicitatie is het voorbeeld bij uitstek van een situatie waarin de persoon deze knoop dient 
door te hakken. Het verzwijgen van de seksuele voorkeur brengt met zich mee dat de sollici-
tant op diverse vlakken een beperkt beeld van zichzelf moet schetsen, wat de kansen om 
aangenomen te worden mogelijks verkleinen of wat eenmaal aan de slag gevolgen kan heb-
ben voor de werknemer. Open kaart spelen betreffende de seksuele voorkeur brengt dan weer 
het risico van volledige afwijzing met zich mee.  
 
Verscheidene wettelijke bepalingen stellen expliciet dat een werkgever bij werving en selectie 
geen onderscheid mag maken op basis van de seksuele voorkeur van de kandidaat (zie su-
pra). Dat dit toch meermaals gebeurt, blijkt onder meer uit het onderzoek van Vincke. Hierin 
stellen 9,4% van de mannelijke holebi’s en 5,6% van de vrouwelijke holebi’s dat zij ooit niet 
aangenomen zijn omwille van hun seksuele geaardheid. Het onderscheid tussen mannen en 
vrouwen is significant wat wil zeggen dat holebi mannen meer geconfronteerd worden met 
discriminatie bij aanwerving (Vincke, 1999). Een Nederlands onderzoek van 1995, met als 
focus de positie van homoseksuele werknemers in de industrie, geeft aan dat in 18% van de 
sollicitaties waarbij de seksuele voorkeur van de sollicitant bekend was, een afwijzing volgde 
op grond van de seksuele voorkeur (van de Meerendonck, 1995). Vooroordelen en onwetend-
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heid vormen hierbij in vele gevallen nog steeds de achterliggende verklaring. Een voorbeeld 
hiervan is het vooroordeel dat homorelaties vluchtig zijn en geen stabiele basis vormen om 
samen met de partner tewerkgesteld te worden in het buitenland (VDAB, 2002). 
 
Discriminaties bij werving en selectie blijken ook uit volgende klachten die binnenkwamen bij 
de Holebifederatie: 

• man meldt geweigerd te worden door de werkgever omdat hij ‘geen homo’s’ wil,  
• man meldt brutaal op de rooster te worden gelegd tijdens een sollicitatiegesprek 

met brutale vragen als ‘hoeveel vriendjes heb je al gehad’,  
• man wordt verplicht om een aids-test te ondergaan voor hij een vast contract 

krijgt bij een werkgever nadat hij zijn coming out deed. 
 
Kiest een sollicitant voor het verbergen van de seksuele voorkeur dan brengt dit diverse con-
sequenties met zich mee. Ten eerste moet de persoon op zijn hoede zijn en maken dat er 
geen versprekingen of verwijzingen naar de eigen seksuele geaardheid en eventueel relatie 
volgen. Op deze manier hangt de sollicitant een onvolledig beeld van zichzelf op. Verder moet 
de werkelijke gezinstoestand in de sollicitatiebrief of het gesprek verzwegen worden. Dit kan 
tot gevolg hebben dat de persoon, éénmaal aan de slag, mogelijke voordelen die er zijn voor 
inwonende partners (zoals een goedkope hospitalisatieverzekering, extra verlof dagen omwille 
van familiale moeilijkheden) niet kan inroepen. Uit Nederlands onderzoek bleek trouwens dat 
42% van de ondervraagde holebi’s tijdens de sollicitatieprocedure te maken kreeg met vragen 
over woon en/of burgerlijke staat (van de Meerendonk, 1995). Ook met het vermelden van 
sociale engagementen dient de sollicitant omzichtig te werk te gaan. Verwijzingen naar een 
engagement bij of lidmaatschap van een organisatie voor holebi’s kunnen de kansen van de 
sollicitant hypothekeren. Het kunnen aanbrengen van sociaal engagement is veelal een extra 
troef bij een sollicitatie die sommige holebi’s dan ook mislopen. 
 
Niet enkel de sollicitatieprocedure kan een barrière vormen voor het krijgen van een job. Ook 
de startkwalificaties kunnen voor holebi’s een probleem zijn. Het bezitten van de nodige start-
kwalificaties is belangrijk om een vlotte toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. De startkwali-
ficaties worden in eerste instantie verworven tijdens de jeugd bij het volgen van het reguliere 
onderwijs. Net hier wringt het schoentje voor een deel van de jonge holebi’s. De jeugdjaren 
zijn immers ook voor vele holebi’s de periode waarin ze geconfronteerd worden met de ontlui-
king van de eigen seksuele voorkeur. Ondanks de veranderende maatschappelijke houding is 
dit voor jonge holebi’s mogelijks een niet zo evidente periode waarin zij met vele vragen zitten. 
De relatieve hoge zelfmoordcijfers bij jonge holebi’s vormen hiervan het pijnlijke bewijs (Vinc-
ke, 2000). 
 
Bovendien hebben nogal wat holebi-jongeren het gevoel er alleen voor te staan en de mede-
leerlingen zijn voor hen niet steeds een bondgenoot, integendeel zelfs. Dit blijkt niet enkel uit 
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getuigenissen uit het verleden van volwassen holebi’s (Baert e.a., 2002). Ongeveer een op 
twee van de holebi-jongeren meldt in recent onderzoek een negatieve ervaring op school. Zij 
worden gepest, uitgelachen, uitgescholden, angst aangejaagd, pijn toegebracht. Voor 10% 
van de jongeren gaat het zo ver dat ze sociaal geïsoleerd geraken omwille van hun seksuele 
voorkeur (Vincke,1999).  
 
De veranderende maatschappelijke houding ten opzicht van holebi’s is trouwens ook niet 
steeds terug te vinden in de opstelling van de schooloverheden. Er is op dat vlak niet enkel de 
weerstand die holebi-leerkrachten ervaren (zie verder). In sommige scholen botsen holebi-
jongeren nog steeds op onbegrip of zelf expliciete afwijzing, ook van leerkrachten en directie. 
Volgens de holebi-jongeren is er op school bovendien duidelijk een gebrek aan informatie en 
voorlichting. Waar homoseksualiteit wel aanbod komt, gebeurt dit volgens de jongeren dan 
veelal ook nog op een incorrecte of negatieve wijze (Vincke, 1999). De Holebifederatie krijgt 
regelmatig klachten binnen van jongeren. Enkele voorbeelden: 

• pedagogisch directeur van school zegt in toespraak dat homo’s druggebruikers 
zijn,  

• jongen van 14 moest na coming out op school bij directie komen en kreeg de op-
dracht ‘erover te zwijgen’, 

• 18-jarige scholier wordt bij de studieperfect geroepen, die hem wil aanpraten dat 
zijn geaardheid nog niet zeker is en raadt hem aan het stil te houden. 

 
De moeilijke periode die holebi-jongeren doormaken in hun jeugd gekoppeld aan de manier 
waarop daar in het onderwijs soms mee omgegaan wordt, zorgt er dus voor dat sommige ho-
lebi-jongeren problemen ervaren op studievlak en met beperktere of minimale startkwalifica-
ties op de arbeidsmarkt verschijnen. 
 
3 . 2 . 3  D o o r s t r o o m  

In een Nederlands onderzoek meldt 10% van de holebi’s werkzaam in de industrie dat ze be-
lemmeringen hebben ervaren op het vlak van doorstroom. Enkele voorbeelden die gegeven 
worden zijn carrièrelijnen die plots worden stopgezet, geen toelating krijgen om deel te nemen 
aan cursussen, het onthouden worden van promoties, … (van Meerendonck, 1995). Een Ame-
rikaans onderzoek toont dan weer aan dat homomannen 17 tot 28% minder verdienen dan hun 
heteroseksuele collega’s met gelijkaardige diploma’s en ervaring. Dit loonverschil is volgens 
de onderzoekers deels te verklaren door het achterstellen van homomannen bij promoties.  
 
Niettemin andermaal harde cijfergegevens ontbreken, bestaat het sterke vermoeden dat dit 
ook in Vlaanderen voor holebi’s een probleem vormt. Zonder te willen spreken van systemati-
sche achterstelling, is het zo dat individuele holebi’s een grotere kans hebben om extra barriè-
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res te ondervinden bij het streven naar promotie. Deze barrières kunnen expliciet of impliciet 
zijn. 
 
Een eerste barrière is expliciet discriminerend gedrag. Dit kan zowel een bewuste handeling 
zijn van de personen die beslissen over de promotie als van de collega’s werknemers. Wan-
neer de persoon zijn coming out op het werk heeft gedaan, mogelijks na lang aarzelen, loopt 
hij of zij de kans geconfronteerd te worden met negatieve reacties en discriminerend gedrag 
van zijn (direct) leidinggevenden en collega’s. Indien de direct leidinggevende negatief rea-
geert op de coming out zal dat ook gevolgen hebben voor de kansen op promotie. Daarenbo-
ven kan ook expliciet gedrag van de collega’s de promotiekansen van een holebi fnuiken. Zo is 
het niet-denkbeeldig dat deze laatste groep aangeeft niet te willen werken onder persoon X of 
Y omdat deze persoon een holebi is.  
 
Zonder het voorkomen van expliciete discriminatie te minimaliseren, bestaat het vermoeden 
dat vooral impliciete factoren in deze een bepalende rol spelen. Bos en Sandfort spreken in dit 
kader, naar analogie met de achterstelling van vrouwen op de arbeidsmarkt, dan ook van een 
‘glazen plafond’: “ook zonder expliciete discriminatie zorgen een aantal impliciete achterstel-
lingsmechanismen er voor dat holebi’s beperkt worden in de uitbouw van een loopbaan” (Bos 
en Standfort, 1998). Zo blijkt uit dit Nederlands onderzoek in het ziekenhuiswezen dat holebi’s 
vaker dan hetero’s het gevoel hebben onvoldoende op de hoogte gehouden te worden van de 
gang van zaken in de organisatie. Zij stellen ook in mindere mate feedback te krijgen over de 
kwaliteit van het werk dat ze verrichten. Bovendien rapporteert dit onderzoek ook dat holebi’s 
vaker dan hetero’s vinden dat zij een slechte verstandhouding hebben met hun collega’s en 
met hun chef en dat zij in zowel alledaagse als in problematische werksituaties beduidend 
minder steun ervaren van collega’s dan de heteroseksuele collega’s (Bos en Standfort, 1998).  
 
Om in aanmerking te komen voor promotie moet de werknemer zich daarenboven volop kun-
nen ontplooien in zijn job. Een holebi die zijn seksuele voorkeur wenst te verbergen opteert in 
vele gevallen, bewust of onbewust om zich eerder lowprofile te gedragen en komt zo minder in 
beeld voor promotie. Zoals verder blijkt, is het welzijn op het werk voor een niet-gering aantal 
holebi’s bovendien een probleem. 
 
3 . 2 . 4  O n t s l a g  

Ontslagen worden omwille van seksuele voorkeur gaat in tegen de wettelijke bepalingen. Al 
wie doet blijken van belang kan bij de bevoegde rechterlijke instanties een rechtsvordering 
instellen als hij of zij van mening is onrechtmatig te zijn behandeld. Ondanks de omkering van 
de bewijslast in de recente regelgeving, zijn er op basis van deze regelgeving nog geen ge-
rechterlijke procedures opgestart naar aanleiding van discriminatie omwille van seksuele voor-
keur. Dit betekent echter niet dat er geen sprake is van ontslag omwille van seksuele voor-
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keur. Dit blijkt ondermeer uit het onderzoek van Vincke (Vincke, 1999). Hierin stelt 6,6% van 
de mannelijke en 5,7% van de vrouwelijke holebi’s ooit te zijn ontslagen omwille van hun sek-
suele voorkeur. Een zelfde percentage is terug te vinden in het onderzoek over de positie van 
homoseksuele werknemers in de industrie (van de Meerendonk, 1995). De moeilijkheid hierbij 
is dat er ondanks de sterke vermoedens van de werknemer, er net zoals bij de andere vormen 
van discriminatie, meestal geen keiharde bewijzen bestaan dat de seksuele voorkeur van de 
werknemer de redenen van ontslag vormt.  
 
Volgende klachten in de afgelopen jaren gemeld bij de Holebifederatie, maken deze problema-
tiek wel concreet: 

• Leerkracht godsdienst wordt ondanks een positieve evaluatie door de inspectie 
van het bisdom en de directie van de school verplicht om een contract in een an-
dere school te aanvaarden omdat hij in zijn school voor zijn seksuele voorkeur is 
uitgekomen. 

• Tijdelijke werknemer wordt ontslagen omdat een vorige werkgever hem onterecht 
beticht van seksuele intimidatie van een mannelijke collega. Interim kantoor geeft 
de persoon geen aanbiedingen meer en geeft toe dat dit is omdat persoon homo 
is. 

• Directrice van welzijnsinstelling wordt om dwingende redenen ontslagen omwille 
van haar lesbisch zijn.  

• Leerkracht komt er via een collega achter dat hij destijds uit de school werd gezet 
omwille van zijn homoseksualiteit. De directie kwam te weten dat hij homo is via 
een computerdiskette die hij aan een collega had meegeven. Deze diskette be-
vatte een brief van een holebi-organisatie waaraan de persoon meewerkte.  

• Interimcontract van een werknemer wordt niet verlengd omdat de persoon homo 
is en de werkgever daar problemen mee heeft.  

 
Zoals reeds is gesteld, zijn er op de Vlaamse arbeidsmarkt enkele sectoren waarin de tewerk-
stelling van holebi’s problematisch is. Vertegenwoordigers van de holebi-gemeenschap stellen 
dat dit vooral zo is in het onderwijs en de zorgsector. Diverse actoren in deze sectoren ervaren 
homoseksualiteit nog steeds als niet in overeenstemming te brengen met hun waarden en 
normen. Ze zijn dan ook van oordeel dat holebi’s niet openlijk voor hun seksuele voorkeur 
kunnen uitkomen of in het extreemste geval dat holebi’s er niet kunnen tewerkgesteld worden. 
Dit wordt veelal gemotiveerd vanuit de gedachte dat holebi’s geen morele superioriteit kunnen 
hebben over bijvoorbeeld leerlingen of patiënten. Holebi’s ervaren in bepaalde instellingen en 
scholen een heel sterke druk om niet uit te komen voor hun seksuele voorkeur. Doen ze dit 
wel, dan volgt niet zelden een ontslag, zoals ondermeer blijkt uit de klachten die de Holebife-
deratie ontvangt.  
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Homomannen krijgen het ook vaak moeilijk in beroepen met een traditioneel mannelijk profiel 
(bv leger, bouwbakkers). In deze sectoren moeten de holebi’s niet zozeer de directie maar wel 
de collega’s vrezen. De homomannen die in deze beroepen uitkomen voor hun seksuele voor-
keur worden vaak blootgesteld aan aanhoudende kwetsende opmerkingen en pestgedrag. 
Vooral hun mannelijkheid wordt in vraaggesteld. Zij mijden dan ook vaak dergelijke beroepen 
alhoewel ze mogelijks hier wel aanleg voor en interesse in hebben. Sommige werknemers 
hebben echter al een professionele richting gekozen voordat ze zich realiseren dat ze holebi 
zijn.  
 

4.  Op de werkvloer  

4 . 1 .  W e l z i j n  o p  h e t  w e r k  

Zoals reeds gesteld, staan holebi’s voor de vraag al dan niet open te zijn over hun seksuele 
voorkeur. Beide opties kunnen een negatieve invloed hebben op het welzijn van de persoon. 
 
Personen die hun seksuele voorkeur angstvallig geheimhouden beleven mogelijks moeilijke 
tijden op hun werk. Ze kunnen bij het verzwijgen zowel een passerende strategie als een af-
dekkende strategie hanteren. Bij de eerste strategie gaat de persoon liegen over de seksuele 
voorkeur bij de afdekkende strategie gaat men het onderwerp vermijden en er niet over praten. 
Slechts een minderheid van de holebi’s zou effectief liegen over hun seksuele voorkeur (Vinc-
ke, 1999). Het angstvallig geheimhouden van de seksuele voorkeur kan stress veroorzaken bij 
de holebi-werknemer en zorgen voor een lagere werksatisfactie. Dit resulteert in een hoger 
dan gemiddeld ziekteverzuim en het vaker melden van gezondheidsproblemen zoals gebrek 
aan eetlust, vermoeidheid, hoofdpijn, maagpijn en slaapproblemen.  
 
Opvallend is dat vele holebi’s stellen dat de reacties op de coming out uiteindelijk positiever, 
of minder negatief, waren dan wat ze hadden verwacht. Velen vinden het dan ook spijtig dat 
ze niet eerder de stap hebben gezegd. Bij een bevraging over de houding van de baas en de 
collega’s tegenover holebi’s plaats 75% van de bevraagde holebi’s de collega’s in de catego-
rieën ‘eerder aanvaardend’ of ‘zeer aanvaardend’. De bazen scoren iets minder, 65% komt in 
één van deze twee categorieën. Daarentegen zegt ‘slechts’ 13,2% van de holebi’s dat hun 
baas eerder niet tot helemaal niet aanvaardend staat ten opzichte van holebi’s, 8,3% van de 
collega’s is uitgesproken negatief (Vincke, 1999).  
 
Ondanks deze eerder bemoedigende ervaringen en cijfers worden de negatieve verwachtin-
gen van sommige holebi’s over hun coming out soms toch jammerlijk bewaarheid. Bovendien 
wordt de algemene negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit die er heerst bij 
sommige collega’s na een coming out soms effectief omgezet in concreet discriminerend ge-
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drag (van Meerendonck, 1995). Zo ervoer één holebi op vier op de werkplaats ooit een vijan-
dige opstelling ten opzichte holebi’s en stelt 16% de laatste vijf jaar het slachtoffer te zijn van 
fysisch of verbaal geweld (Vincke, 1999). Meerdere holebi’s zijn dus het slachtoffer van pest-
gedrag van collega’s en oversten. Onderzoek van Lucas, in het kader van het Viona-
onderzoeksprogramma, leert dat 1% van alle ondervraagde werknemers stelt het slachtoffer te 
zijn van mobbing omwille van de seksuele voorkeur5. Bij de slachtoffers van discriminatie via 
fysiek geweld en discriminatie via ongewenst seksueel gedrag wordt seksuele voorkeur in 3% 
van de gevallen opgegeven als de oorzaak, bij de slachtoffers van pesterijen is dat 1,6% (Op-
debeeck, 2002). Uit een recente evaluatie van de federale antipestwet, waaruit bleek dat in de 
periode juni 2002 – juli 2004 het aantal formele klachten 1.616 bedroeg, kan echter niet wor-
den afgeleid hoeveel maal de seksuele voorkeur van het slachtoffer het motief was voor het 
pestgedrag.  
 
Net als bij holebi’s die er voor kiezen om niet open te zijn over hun seksuele voorkeur, kunnen 
holebi’s die open zijn problemen ervaren met het welzijn op het werk. Aanhoudend pestgedrag 
of discriminerend gedrag kunnen het werkplezier serieus vergallen en aanleiding geven tot 
absentie. 
 

4 . 2 .  A r b e i d s vo o r w a a r d e n  

Wettelijke bepalingen maken dat het arbeidsreglement geen discriminaties mag bevatten op 
basis van de seksuele voorkeur van de persoon. Toch is het mogelijk dat holebi’s indirect 
discriminaties ervaren. Meerbepaald alle voordelen voorzien voor de partner van de werkne-
mer zijn niet weggelegd voor holebi’s die hun seksuele voorkeur wensen verborgen te houden. 
Voorbeelden hiervan zijn de aanvullende hospitalisatieverzekering, familiaal verlof, het gebruik 
van de bedrijfswagen of het bijwonen van het personeelsfeest. Ook bij de geboorte van een 
kind wordt de meemoeder, de tweede ouder in een lesbisch gezin, gediscrimineerd. Zij kan, in 
tegenstelling tot de vader in een heterorelatie, niet genieten van de formules van vader-
schapsverlof en ouderschapsverlof.  
 

5.  Conclusie:  een speci f ieke problemat iek  

Vermits holebi’s nog steeds hoofdzakelijk een onzichtbare minderheid vormen in de samenle-
ving, is het principe van evenredige arbeidsmarktdeelname voor deze kansengroep niet ge-
makkelijk invulbaar. Om de evenredige arbeidsdeelname, indien nodig, te kunnen bevorderen 
is het noodzakelijk te beschikken over kwantitatieve gegevens. Uit de beperkte beschikbare 
data kan momenteel niet worden afgeleid dat holebi’s een lagere arbeidsdeelname hebben 

                                                           
5 De respondenten hadden de mogelijkheid om meerdere gronden van discriminatie aan te geven. De effectieve 

aantallen waren te beperkt om verdere, statistisch verantwoorde, analyses op uit te voeren.  
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dan de globale arbeidspopulatie. Dit is ook het aanvoelen van vertegenwoordigers van de 
holebi-gemeenschap. Hierdoor vormen holebi’s met betrekking tot de pijler evenredige ar-
beidsdeelname globaal gezien geen kansengroep in de termen van het decreet van 8 mei 
2002. Wel is het zo dat de arbeidsdeelname van holebi’s sterk sector afhankelijk is. In sommi-
ge sectoren kunnen holebi’s grote problemen ervaren, zelf ontslagen worden, wanneer ze 
openlijk uitkomen voor hun seksuele voorkeur. Voorbeelden hiervan zijn het onderwijs en de 
zorgsector.  
 
Gelijke behandeling, zoals gedefinieerd in het decreet van 8 mei 2002, is wel eenduidig van 
toepassing op holebi’s. Het decreet stelt dat al wie doet blijken van een belang, bij het be-
voegde rechtscollege een rechtsvordering kan instellen ten einde de bepalingen, dus ook het 
opgenomen sanctiemechanisme, van het decreet te doen naleven. Net als bij de federale 
antidiscriminatie wet geldt ook hier het principe van de omgekeerde bewijslast. Het feit dat 
momenteel nog geen rechtzaak is aangespannen betekent niet dat holebi’s niet het slachtoffer 
zijn van discriminatie op de arbeidsmarkt. Zowel bij de werving en selectie, bij de doorstroom 
als bij ontslag worden zij geconfronteerd met directe of indirecte discriminatie. Dit blijkt duide-
lijk uit onderzoek, getuigenissen en de klachten die binnenkomen bij de Holebifederatie. Het is 
duidelijk dat holebi’s in deze weldegelijk een doelgroep vormen op het vlak van de tweede 
pijler van de wettelijke initiatieven.  
 
Het algemeen welzijn op het werk is voor een belangrijk deel van de holebi’s ook problema-
tisch. Sommige holebi’s die op het werk geen coming out doen, hebben het gevoel met een 
zwaar geheim rond te lopen. Anderen die wel open zijn, stellen zich mogelijks bloot aan dage-
lijkse opmerkingen en pesterijen omwille van hun seksuele voorkeur. In de termen van het 
Vlaams decreet van 8 mei 2002 en de federale antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 be-
treft het hier respectievelijk intimidaties en pesterijen. Beide situaties, het verzwijgen van of 
het open zijn over de seksuele voorkeur, kunnen nefast zijn voor het welzijn van de werkne-
mer.  
 
Deze eigenheid maakt dat holebi’s fundamenteel verschillen van allochtonen en personen met 
een handicap, twee kansengroepen vertegenwoordigd in de commissie Diversiteit. De proble-
men die holebi’s ervaren situeren zich op het vlak van ongelijke behandeling bij de scharnier-
momenten in een arbeidsloopbaan en op het vlak van het algemeen welzijn op het werk.  
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