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DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 
 

Speciale module ‘arbeidsmarktsituatie van migranten  en hun directe 
nakomelingen’ 

 
Tweede kwartaal 2008  (referentieweken 14 t.e.m. 26) 

 
BIJZONDERE INSTRUCTIES 

 
De ad hoc-modules 
Elk tweede kwartaal (referentieweken 14 t.e.m. 26) wordt aan de individuele vragenlijst (eerste bevraging) 
een “speciale module” (of korter “module”) toegevoegd; deze bestaat uit enkele aanvullende vragen voor een 
bepaald deel van de bevolking.  
 
De ad hoc-module 2008: 

Voor 2008 heeft EUROSTAT als thema ”arbeidsmarktsituatie van migranten en hun directe 
nakomelingen ” gekozen. Deze module is gebaseerd op de Verordening (EG) Nr. 102/2007 van de 
Commissie van 2 februari 2007 die rechtstreeks toepasselijk is op alle lidstaten en die het 
gemeenschappelijk kader vaststelt voor de te maken statistieken over dit onderwerp. 

 

Betrokken zijn alle personen: 

- van 15 tot en met 74 jaar (voor de eerste twee vragen) 

  

Enkel voor de derde vraag moet geverifieerd worden (met de individuele vragenlijst) of  

- M_ een betrekking heeft. 

 

Na de derde vraag moet voor alle personen van 15 – 74 jaar nagegaan worden of:  

- M_ geboren is in België of niet  

- M_ België als nationaliteitsland heeft of niet  

 

Het meest voorkomende zal zijn: in België geboren en België als nationaliteitsland. 

In dat geval blijft het aantal vragen zeer beperkt: 3 of 4 

In de andere gevallen (niet in België geboren en/of een nationaliteitsland verschillend van België) varieert het 
aantal vragen afhankelijk van de te volgen filters. 
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De resultaten van de ad hoc module moeten het mogelijk maken om op Europees niveau een duidelijker 
beeld te krijgen over de factoren die een invloed hebben op de arbeidsmarktsituatie van migranten en hun 
directe nakomelingen. 

     

Gelieve, voor ieder lid van het huishouden van 15 j aar tot en met 74 jaar , het groep/huishoudennummer 
(5 cijfers / 2 cijfers), evenals de naam en de voornaam van de persoon in het kader aan te duiden. 

 

Telefonisch interview 
 

U weet dat “proxy-intervieuws” (antwoorden van een ander lid van het huishouden) toegelaten zijn voor de 
basisvragenlijst (vragen 1 tot en met 93). Voor deze ad hoc module  is het echter onontbeerlijk dat de 
betrokken persoon zelf de informatie geeft (vragen 94 tot 105). Indien de persoon afwezig is wanneer de 
enquêteur langskomt, dan mogen de vragen later telefonisch gesteld worden. Noteer dus in het voorziene 
kader het telefoon- of GSM-nummer waarop de betrokken persoon kan bereikt worden en het beste moment 
(dag, uur) om de betrokkene op te bellen om de module af te werken. 

 

Zoals voor de individuele vragenlijst zijn hier eveneens telefonische enquêtes toegestaan voor huishoudens 
die uitsluitend bestaan uit personen ouder dan 64 jaar (met – eventueel - kinderen jonger dan 15 jaar) en 
zonder enige actieve persoon (met een betrekking) in het huishouden. 

VRAGEN 
 

94. Wat is het geboorteland van M_’s vader? 
 
95. Wat is het geboorteland van M_’s moeder? 
 
Deze vragen worden gesteld aan alle personen van 15 tot en met 74 jaar. 
 
De informatie die voorgedrukt is in het huishoudformulier bevat enkel de verwantschap met de 
referentiepersoon en is daarom beperkt om te weten wie de ouder is van wie. 
Bovendien heeft men enkel de informatie in het huishouden wanneer de ouders van M_ in het te bevragen 
huishouden wonen. 
 
Daarom dienen vragen 94 en 95 gesteld te worden.  
 

Bedoeling van de vraag: 

Een betere beschrijving kunnen geven van de integratie op de arbeidsmarkt.  

Het is belangrijk om het geboorteland van beide ouders te hebben omdat er een verschil kan zijn tussen de 
kinderen van wie één ouder in het buitenland geboren is en kinderen wiens beide ouders in het buitenland 
geboren zijn. 

Manier waarop de vraag wordt beantwoord: 

- In geval van twijfel moet het land van geboorte gedefinieerd worden als het land waar de moeder 
verbleef (woonde) op het ogenblik van de geboorte. Deze benadering kan gebruikt worden wanneer 
de persoon door uitzonderlijke omstandigheden in het buitenland geboren is. (bijvoorbeeld in 
buitenland geboren tijdens de vakantie) 

- Als landsgrenzen of namen moeten de huidige worden gebruikt en niet deze op het tijdstip van de 
geboorte. 

- Voor de Europese landen moet het individuele land aangeduid worden. Zo mogelijk moet ook voor 
de niet-Europese landen het land worden ingevuld; indien dit niet kan dient één van de algemene 
groeperingen (Noord Amerika, Noord Afrika, enz.) ingevuld te worden. De lijst van landen en 
groeperingen is terug te vinden in bijlage.  

- Hier wordt bedoeld de wettelijke ouders. Bij adoptie bedoelt men de adoptieouders. 

Code 0:  

Voor Europese landen: land  
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Niet-Europese landen: zo mogelijk land, anders groepering (in CAPI gebruik van “?” “weet niet” en u ziet de 
groepering) van landen (zie bijlage) 

Code 1: 

Weet niet maar in het buitenland 

Code 2:  

Weet niet of dit in het buitenland is (deze code proberen te vermijden, enkel te gebruiken wanneer de 
persoon het echt niet weet) 

 

                
96. Van wie in België kreeg M_ de belangrijkste hulp om de huidige baan te vinden of een 
eigen onderneming te beginnen?    
 

Deze vraag wordt gesteld aan alle personen van 15 tot en met 74 jaar met een betrekking (geantwoord op 
vraag 5 van de individuele vragenlijst). 

 

Bedoeling van de vraag: 

 

- Informatie krijgen over de manier waarop men de huidige betrekking gevonden heeft (netwerk van relaties, 
werkgeversorganisaties, enz.). 

Het doel is om te zien welke wegen gebruikt worden om werk te vinden en na te gaan of het aantal jaren dat 
men in België verblijft hierbij een rol speelt.  

 

Manier waarop de vraag wordt beantwoord: 

 

Indien er hulp was van verschillende personen of instanties dient de belangrijkste hulp te worden aangeduid. 

In code 1 tot 5 bedoelt men de hulp die wordt geboden door personen of organisaties die zich in België 
bevinden, ook wanneer M_ deze hulp gekregen heeft vóór hij/zij zich kwam vestigen in België. 

 

Code 1: familie/vrienden 

Code 2: publieke diensten voor arbeidsbemiddeling zoals de VDAB in Vlaanderen (Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), ACTIRIS (de vroegere BGDA/ORBEM) in Brussel, Forem in 
Wallonië (Office Communautaire et Régional de la Formation Professionnelle et de l' Emploi ) of ADG in het 
Duitse taalgebied (Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft), Mission Régionale de l’Emploi (in 
Waals Gewest) 

Code 3: onthaalbureaus 

Onthaalbureaus bevinden zich in Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. De gemeente 
waar de persoon (inburgeraar) zich inschrijft informeert de persoon over het inburgeringsbeleid en verwijst 
hem door naar het onthaalbureau.  

De taak van een onthaalbureau is het begeleiden van mensen - die sinds kort in België verblijven - bij 
hun inburgeringstraject. De aangeboden vormingsprogramma’s zijn in eerste instantie maatschappelijke 
oriëntatie, Nederlands als tweede taal en loopbaanoriëntatie (in samenwerking met de VDAB). Indien deze 
programma’s regelmatig gevolgd werden of indien men reeds de aangeboden kennis heeft, bekomt men een 
attest van inburgering. (Sommige inburgeraars worden vrijgesteld van de inburgeringsplicht.) 

(andere voorbeelden: Centres régionaux d’Intégration (in Waals Gewest), interculturele centra) 

 

Code 4: private diensten voor arbeidsbemiddeling 

Het gaat over activiteiten uitgeoefend door een tussenpersoon die erop gericht zijn 1° werknemers 
(werkzoekenden of zelfstandigen) bij te staan bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling 2° werkgevers bij 
te staan bij het zoeken van werknemers 3° het in dienst nemen van werknemers voor tijdelijke arbeid.  
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Voorbeelden van zulke private diensten zijn: uitzendbureaus, outplacementbureaus, selectiebureaus, project- 
en detacheringsbureaus, headhunterbureaus,…. 

 

 

Code 5: organisaties van migranten 

Het gaat over migrantenorganisaties in België. Verschillende gemeenschappen (bijvoorbeeld de Italiaanse, 
Spaanse …) hebben zich in België georganiseerd en hebben hun eigen organisaties die werken rond 
integratie, taalcursussen, opleiding, jongerenwerking, vrouwenproblematiek… 

Code 6: OCMW 

Code 7: andere 

Bijvoorbeeld: vakbonden, contacten in het bedrijfsleven, gemeenten, participatiefonds voor zelfstandigen…  

Code 8: geen hulp of geen hulp uit België 

Onder deze antwoordmogelijkheid vallen 

- de personen die geen hulp hebben gekregen of geen hulp nodig hadden of geen hulp gevraagd 
hebben 

- de personen die geen hulp uit België gekregen hebben maar hulp van personen of organisaties uit het 
land van herkomst 

 
 
 
97. Hoeveel jaar verblijft M_ al in België? 

 

Deze vraag wordt gesteld aan alle personen van 15 tot en met 74 jaar die niet in België geboren zijn. (zie 
huishoudformulier) 

Bedoeling van de vraag: 

Men wenst de totale duur dat men in België al verbleven heeft te meten. Het is belangrijk om iets te weten 
over het bestaan van een eerdere migratie naar België omdat het een invloed kan hebben op de integratie. 
Zo kan er bijvoorbeeld al kennis zijn van de taal, cultuur, eerdere werkervaring…). Bovendien verwacht men 
ook dat circulaire migratie (het land inkomen, uit, terug in…) zich meer en meer zal voordoen. 

 

De bedoeling is om een benadering te bekomen van het aantal jaren dat de persoon al in België heeft 
verbleven. 

 

Manier waarop de vraag gesteld wordt: 

De totale duur, alle perioden samengeteld vanaf het moment dat men zich voor het eerst is komen vestigen 
in België. 

 

- het aantal jaren dat de persoon zich in België heeft gevestigd. (kleine toeristische bezoeken of 
bezoek aan familie worden niet meegeteld) 

- onderbrekingen van meer dan 1 jaar (meer dan 1 jaar uit België) worden niet meegerekend 

Voorbeelden: 

- een persoon vestigde zich gedurende 6 maanden in België en ging terug naar zijn/haar land voor 2 jaar en 
kwam zich 2 jaar geleden weer in België vestigen: totale duur 2 ½ jaar 
- een persoon vestigde zich gedurende 6 maanden in België en ging terug naar zijn/haar land voor 9 
maanden en vestigde zich 5 jaar geleden terug in België: totale duur 6 jaar en 3 maanden 
 
 
98. Wat is de voornaamste reden voor migratie (laatste migratie)? 
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Deze vraag wordt gesteld  aan personen van 15 tot en met 74 jaar indien M_ niet in België geboren is en 
indien M_  15 jaar of ouder was wanneer hij/zij zich hier de laatste keer is komen vestigen. 

                                

 

 

Bedoeling van de vraag: 
 
Men wenst via deze vraag verschillende types van migratie te onderscheiden: personen die migreren voor 
werk, studies, familie,…. Dit is belangrijk om de samenstelling van de migrerende bevolking per land te 
kennen. Er zijn waarschijnlijk verschillen tussen de lidstaten op het vlak van de samenstelling van de 
migrerende bevolking wanneer men kijkt naar reden van migratie. Dit verschil in samenstelling kan een 
verklaring zijn voor de verschillen qua tewerkstelling in de lidstaten.  
 
Manier waarop de vraag gesteld wordt: 

- De geïnterviewde moet voor hij antwoordt eerst alle mogelijke antwoorden kennen (voorlezen of 
laten lezen) voor een meer geharmoniseerde inzameling van de antwoorden. 

- De belangrijkste reden van de laatste migratie (de meest recente) wordt gevraagd. 
- De individuele reden van de persoon wordt gevraagd. Dit kan verschillend zijn van de andere leden 

van het gezin (vb. Vader: werk/overplaatsing.   Moeder en kind: gezinshereniging.) 
- Indien er verschillende redenen zijn moet de belangrijkste worden gegeven (wat het meest spontaan 

gezegd wordt). Het gaat over de belangrijkste reden op het moment van de migratie 
- Het gaat over de echte reden (en niet de wettelijke). 
- Codes 1,2 en 3:  

in het land binnen komen met of zonder werk heeft waarschijnlijk een verschillende impact op de 
arbeidmarktintegratie. Het is belangrijk om deze 3 verschillen te kunnen maken. 
Code 1:  
werk, overplaatsing binnen de onderneming 
Code 2:  
werk in België gevonden vóór de migratie 

- Code 3: 
- Werk kan de reden zijn om naar België te komen. De persoon kan momenteel een job hebben maar 

de persoon kan ook   “zoeken naar een betrekking” of een zaak willen opstarten 
- Code 4: 

Personen die migreren voor studies of migreren om als leerling of stagiair te werken.  
Personen die naar hier kwamen omwille van studies en tegelijk werkten om deze studies te 
bekostigen vallen hier ook onder. 

- Code 5: 
Hier gaat het over“gedwongen migratie”. 
Voorbeelden: humanitaire migratie (politieke vluchtelingen, asielzoekers, andere bevolkingsgroepen 
onder bescherming) 
Het gaat over de situatie op het moment van de laatste migratie. 

- Code 6: 
Voorbeeld: de echtgenote of kinderen die een geïmmigreerde werknemer/student of inwoner 
vergezellen. 
Hier wordt vooral het reeds bestaande kerngezin bedoeld zoals de echtgeno(o)t(e) en de kinderen 
maar ook andere afhankelijke familieleden zoals ouders of schoonouders of andere dichte 
afhankelijke familie. 
Het belangrijkste criterium is de mate van afhankelijkheid. 

- Code 7: 
Gezinsvorming (huwelijk). Dit is verschillend van een gezinshereniging (code 6) waar het gezin al 
bestond. 

- Code 8: 
Andere: andere vrijwillige migratie.  
Voorbeelden: gepensioneerden die in het gastland kwamen voor hun pensioen, migratie omwille van 
het klimaat, voor gezondheidsredenen, voor (betere) medische zorgen, minder onzekerheid (andere 
dan in code 5), huisvestingsredenen voor grensarbeiders,… 

 
 
 

99. Heeft M_ in de 2 jaar na de laatste vestiging gebruikt gemaakt van de diensten voor 
arbeidsmarktintegratie? 
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Deze vraag wordt gesteld aan personen van 15 tot en met 74 jaar indien M_ niet in België geboren is en 
indien M_  15 jaar of ouder was wanneer hij/zij zich hier de laatste keer is komen vestigen en indien M_ 10 
jaar of minder in België woont (sinds de laatste vestiging) 
 
 
Bedoeling van de vraag: 
 
Er zijn twee doelstellingen: 

1. het gebruik analyseren van de diensten voor arbeidsmarktintegratie en in het bijzonder te weten of 
deze diensten de migranten bereiken 

2. nagaan in hoeverre deze maatregelen (diensten) bijdragen tot de arbeidsmarktintegratie 

De volgende maatregelen worden onderscheiden: 

- intens advies en hulp bij het zoeken van een job 

- professionele arbeidsmarktopleidingen (inclusief: beroepsopleiding, opleiding op de werkplaats, 
“werkervaringsplannen” en speciale ondersteuning voor leerlingen) 

- onderwijs of opleiding: leren spreken, lezen en schrijven van één van de Belgische talen 
(Nederlands, Frans of Duits) 

 

Men wenst te weten of de persoon gebruik gemaakt heeft van deze diensten en van welke.  
 
Manier waarop de vraag gesteld wordt: 
 
INDIEN JA 
 

- Alle mogelijkheden moeten doorlopen worden. 

- Meerdere antwoorden zijn mogelijk 

- Zowel overheidsdiensten als private diensten worden hier bedoeld.  

Voorbeelden van overheidsdiensten werden vermeld bij vraag 96: 

“publieke diensten voor arbeidsbemiddeling zoals de VDAB in Vlaanderen (Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), ACTIRIS (de vroegere BGDA/ORBEM) in Brussel, Forem 
in Wallonië (Office Communautaire et Régional de la Formation Professionnelle et de l' Emploi ) of 
ADG in het Duitse taalgebied (Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft).”, Mission 
Régionale de l’Emploi (in Waals Gewest ), Centres régionaux d’Intégration (in Waals Gewest) 

 

Private diensten werden eveneens bij vraag 96 aangehaald: 

Het gaat over activiteiten uitgeoefend door een tussenpersoon die erop gericht zijn 1° werknemers 
(werkzoekenden of zelfstandigen) bij te staan bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling 2° 
werkgevers bijstaan bij het zoeken van werknemers 3° het in dienst nemen van werknemers voor 
tijdelijke arbeid.  

Voorbeelden van zulke private diensten zijn: uitzendbureaus, outplacementbureaus, selectiebureaus, 
project- en detacheringsbureaus, headhunterbureaus,…. 

Ook diensten van werkgevers, vakbonden, onthaalbureaus  

 

- Gebruik maken van diensten voor arbeidsmarktintegratie houdt ook in: werkervaringsplannen, 
beroepsopleidingsprogramma’s, integratieprogramma’s. Opleidingsprogramma’s/maatregelen om te 
helpen bij de integratie op de arbeidsmarkt. 

- Volgen van een opleiding in de taal (talen) van het gastland (Nederlands, Frans of Duits): 
lezen/schrijven/spreken/verstaan 

- Code 3: volgen van een opleiding in de taal (talen) van het gastland via diensten voor 
arbeidsmarktintegratie lezen/schrijven/spreken/verstaan of via organisaties die werken rond 
alfabetisering 
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- Code 4: één of meerdere van deze diensten werden in het kader van een inburgeringstraject 
georganiseerd. In dat geval zijn het de onthaalbureaus (zie bij vraag 96, code 3) die doorverwijzen en 
zorgen voor de individuele begeleiding. 

INDIEN NEEN 

- Code 5 of 6: bijvoorbeeld studenten die nog op school zaten en die geen gebruik maakten van de 
diensten voor arbeidsmarktintegratie behoren niet tot de codes 1 tot en met 4. 

- Code 6: bijvoorbeeld personen die al werk hadden en geen nood hadden aan diensten voor 
arbeidsmarktintegratie 

 

100. Heeft M_ in de twee jaar na de laatste vestiging deelgenomen aan cursussen om 
één van de talen van het gastland te leren zonder hiervoor een beroep te doen op 
diensten voor arbeidsmarktintegratie? 
 
Deze vraag wordt gesteld aan personen van 15 tot en met 74 jaar indien M_ niet in België geboren is en 
indien M_  15 jaar of ouder was wanneer hij/zij zich hier de laatste keer is komen vestigen en indien M_ 10 
jaar of minder in België woont (sinds de laatste vestiging) en indien M_ niet heeft deelgenomen aan 
taalcursussen via diensten van arbeidsmarktintegratie(bij vraag 99 geen code 3 geantwoord) 
 
 
 
Bedoeling van de vraag: 
 
Men wenst te weten of men buiten de diensten voor arbeidsmarktintegratie een cursus gevolgd heeft om één 
van de talen van het gastland te leren. Deze cursussen kan men op eigen initiatief gevolgd hebben, op 
aanraden van de werkgever of iemand anders. Alfabetiseringscursussen komen eveneens in aanmerking. 
 
 

101. Heeft M_ gebruik gemaakt van systemen om te bepalen welke kwalificatie in België 
overeenkomt met het hoogste afgesloten onderwijsniveau? 
 
Indien M_ niet in België geboren is en 
Indien M_ een betrekking heeft (geantwoord op vraag 5) 

OF 

Indien M_ al een baan gevonden heeft die al dan niet binnen de 3 maanden begint (op vraag 45 0,1,2,3,4 
of 5 geantwoord) 

OF 

Indien M_ een baan zoekt (vraag 44=1) 

OF  
Indien M_ geen baan zoekt maar wel een baan wenst (vraag 44=2 en vraag 46=1) 
 
 
Bedoeling van de vraag: 
 
Erkenning van de kwalificaties is één van de belangrijke obstakels voor migranten die een baan willen of een 
baan die overeenkomt met hun vaardigheden of niveau van onderwijs. Met deze vraag wenst men te weten 
of migranten geprobeerd hebben om een getuigschrift (of een ander document) te bekomen dat bewijst 
waarmee hun hoogste kwalificaties overeenkomen in het gastland. 
 
Manier waarop de vraag gesteld wordt: 
 

- “het gebruik van systemen”: alle erkende nationale of internationale instanties die certificaten 
bezorgen waarin vermeld wordt wat de kwalificaties (die in het buitenland behaald werden ) waard 
zijn in het gastland. Bijvoorbeeld: de overheid, professionele instanties, universiteiten, NARIC 
(National Academic Recognition Information Centre)… 

- Kwalificaties: zowel onderwijskwalificaties (zoals in de ISCED codificatie) als beroepskwalificaties  
- Code 1: 

De persoon heeft een getuigschrift/document gekregen waarop vermeld staat wat zijn kwalificaties 
waard zijn in het gastland 
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- Code 5: 
Bijvoorbeeld de persoon heeft zo’n getuigschrift niet nodig voor zijn/haar werk of het werk dat hij/zij 
wenst te doen 

- Code 6: 
Bijvoorbeeld de persoon was niet op de hoogte van deze mogelijkheid of de persoon dacht dat de 
procedure te ingewikkeld of te duur was of te lang zou duren,….. 

 
 

102. Moe(s)t de kennis van (één van) de talen van het gastland verbeterd worden om een 
geschikte baan te vinden?    
Deze vraag wordt gesteld aan personen van 15 tot en met 74 jaar 
Indien M_ niet in België geboren is en 
Indien M_ een betrekking heeft (geantwoord op vraag 5) 

OF 

Indien M_ al een baan gevonden heeft die al dan niet binnen de 3 maanden begint (op vraag 45 code 
0,1,2,3,4 of 5 geantwoord) 

OF 

Indien M_ een baan zoekt (vraag 44=1) 

OF  
Indien M_ geen baan zoekt maar wel een baan wenst (vraag 44=2 en vraag 46=1) 
 
 
 
Bedoeling van de vraag: 
 
Gebrek aan kennis van de taal van het gastland vormt een belangrijke barrière om zich te integreren op de 
arbeidsmarkt. Talenkennis is één van de belangrijkste obstakels voor migranten die een betrekking wensen 
of een betrekking wensen die overeenkomt met hun vaardigheden of vorige werkervaringen. Met deze vraag 
wenst men te weten of de talenkennis een obstakel is bij de arbeidsmarktintegratie. 
 
Manier waarop de vraag gesteld wordt: 
 

- alle nationale talen moeten in beschouwing worden genomen (Nederlands, Frans en Duits) 
- tijdstip: op de huidige situatie toegepast 
- “geschikte baan”: baan die de persoon normaal zou doen/zoekt wanneer talenkennis geen probleem 

zou zijn 
- “moe(s)t”: het gaat over de noodzaak en niet over de bereidwilligheid 
- Code 1: de persoon vindt dat het nodig is of was om de kennis van één van de talen te verbeteren 

maar dit houdt niet noodzakelijk in dat de persoon zelf van plan is één van de talen te leren of dat hij 
dat gedaan heeft  

- Code 2: neen moe(s)t niet omdat de persoon al (één van) de talen voldoende kent 
- Code 3: neen moe(s)t niet omdat de persoon bijvoorbeeld al een passende baan heeft en vindt dat 

de kennis van (één van de talen) van het gastland hiervoor niet moe(s)t verbeteren of omdat de 
persoon vindt dat een verbetering van de talenkennis geen invloed zou hebben op het vinden van 
een passende baan 

 
 

 

103. In welk jaar kreeg M_ het Belgische staatsburgerschap (nationaliteit)?    
 
Deze vraag wordt gesteld aan personen van 15 tot en met 74 jaar die België als nationaliteitsland hebben. Het 
nationaliteitsland is vermeld op het huishoudformulier. 
 

Bedoeling van de vraag: 

 

Via deze informatie kan men onder andere nagaan of het verkrijgen van de nationaliteit een impact heeft op de 
integratie op de arbeidsmarkt. Via deze variabele kan men ook de Belgen die in het buitenland zijn geboren 
identificeren zoals bijvoorbeeld Belgen die in het buitenland zijn geboren omdat hun ouders in het buitenland 
werk(t)en. 
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Manier waarop de vraag wordt gesteld: 

Met nationaliteit bedoelt men de juridische band tussen een persoon en een land. Men kan Belg zijn ofwel 

• door geboorte 

• door de Belgische nationaliteit te verwerven en dit kan op 4 manieren:  

 

 

1. de nationaliteitsverklaring (bv. vreemdelingen die hun wettelijke en hoofdverblijfplaats al minstens 7 
jaar in België hebben en die op het ogenblik van hun verklaring de toelating hebben om voor 
onbeperkte tijd in België te verblijven of er zich te vestigen) 

2. de “gewone” nationaliteitskeuze (bv. kinderen die in België geboren zijn) 

3. het huwelijk (huwelijk met een Belg met wie men bv. al 3 jaar samenwoont in België)  

4. naturalisatie (bv. indien men sinds 3 jaar de hoofdverblijfplaats in België heeft (2 jaar voor staatlozen 
en erkende vluchtelingen).  

In geval van dubbele nationaliteit dient de men de vraag te beantwoorden met betrekking tot de Belgische 
nationaliteit. 

 

Voor de personen met de Belgische nationaliteit is de vragenlijst hier afgelopen.  
 

 

104. Is de geldigheidsduur van de huidige verblijfsvergunning/visum/woonplaatsverklaring 
beperkt? 

 

Deze vraag wordt gesteld aan personen van 15 tot en met 74 jaar die een ander nationaliteitsland hebben 
dan België. 

 

Bedoeling van de vraag: 

De geldigheidsduur van een verblijfsvergunning kan van belang zijn voor het type werknemerscontract dat 
kan worden afgesloten. De geldigheidsduur kan ook een invloed hebben op de bereidwilligheid van de 
werkgever om te investeren in de migrant of op de bereidheid om de migrant al dan niet een 
verantwoordelijke functie te geven. 

Wanneer men het sociale inclusiebeleid bestudeert is het eveneens belangrijk om te weten of een persoon 
een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning heeft. 

 

Manier waarop de vraag gesteld wordt: 

- Het gaat zowel over verblijfsvergunningen, visa als attesten 

- Met geldigheidsduur bedoelt men de totale duur en niet de periode die nog rest 

- Het gaat over de huidige toelating 

- Indien de duur van bepaalde vergunningen formeel beperkt is maar in de praktijk automatisch 
verlengd wordt moet de formele duur worden genoteerd 

 

Men moet niet de aard van de vergunning kennen maar enkel de geldigheidsduur van de 
verblijfsvergunning. In bijlage vindt u uitleg over de aard van de verblijfsstatuten. Dit overzicht kan eventueel 
helpen bij het bepalen van de geldigheidsduur indien de persoon spontaan zegt welk document hij heeft.  

 

Code 0: minder dan 1 jaar 
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Opmerkingen:  

- vreemdelingen die hier minder dan een jaar verblijven zijn niet verplicht maar mogen vragen om zich 
te laten inschrijven in het vreemdelingenregister waardoor ze opgenomen worden in het Rijksregister 

- sommige personen doorlopen momenteel nog een bepaalde procedure en beschikken daarom nog 
over een “minder sterk” attest dat in afwachting van een betere verblijfsvergunning wordt afgeleverd  

vb. oranje kaart voor niet-EU-vreemdelingen, paarse kaart voor EU/EER-vreemdelingen 

 

1 jaar en meer 

Vb. visum D, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van beperkte duur (BIVR) (= witte kaart 
van beperkte duur die een machtiging is tot voorlopig verblijf) = 1 jaar geldig (verlengbaar) 

 

 

Code 99 is bedoeld voor EU burgers of anderen die in België kunnen blijven voor onbeperkte duur. 

 

Vb. bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van onbepaalde duur (BIVR) (= witte kaart van 
onbepaalde duur die een machtiging is tot verblijf voor onbepaalde duur.) De kaart is 5 jaar geldig en dient 
jaarlijks verlengd te worden. 

 

Vb. gele kaart (identiteitskaart voor vreemdelingen) of blauwe kaart (verblijfskaart van een onderdaan van 
een lidstaat der EEG) die 5 jaar geldig is maar automatisch, zonder voorwaarden verlengd wordt) 

Zowel de gele als de blauwe kaart zijn een machtiging tot vestiging van onbepaalde duur 

Vallen onder het principe van het vrije verkeer van personen binnen de EU: 

- De onderdanen (niet de inwoners) van de volgende landen van de EU: Denemarken, Duitsland, 
Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, het Groot Hertogdom Luxemburg, Ierland, Italië, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden 

- De onderdanen van de nieuwe lidstaten:Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Estland, 
Letland, Litouwen, Cyprus, Malta Bulgarije en Roemenië maar met een beperking tot de toegang tot 
de arbeidsmarkt (deze beperking is enkel van belang bij vraag 105) 

Sinds 1 mei 2004 kan aldus een onderdaan - met uitzondering van werknemers - van een nieuwe 
lidstaat net als elke andere Europese burger naar België afreizen en er zich vestigen op vertoon van 
zijn identiteitskaart of paspoort.    

 

Opmerking: enkel de personen die opgenomen zijn in het Rijksregister (zonder het wachtregister) 
worden bevraagd. 

 

 

 

 
105. Is de legale toegang tot de arbeidsmarkt op dit moment aan beperkingen 
onderhevig? 
 
Deze vraag wordt gesteld aan personen van 15 tot en met 74 jaar die een ander nationaliteitsland hebben 
dan België 
en 
Indien M_ een betrekking heeft (geantwoord op vraag 5) 

OF 

Indien M_ al een baan gevonden heeft die al dan niet binnen de 3 maanden begint (op vraag 45 code 
0,1,2,3,4 of 5 geantwoord) 

OF 

Indien M_ een baan zoekt (vraag 44=1) 

OF  
Indien M_ geen baan zoekt maar wel een baan wenst (vraag 44=2 en vraag 46=1) 
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Bedoeling van de vraag: 

Bij het analyseren van barrières bij de integratie op de Belgische arbeidsmarkt is het belangrijk om de 
mogelijke beperkingen wat betreft werkvergunningen te kennen. 

Via de vraag wenst men de wettelijke beperkingen  te kennen. 

 

 

 

Manier waarop de vraag gesteld wordt: 

OPMERKING: DE BEPERKING OP EEN STATUTAIR AMBT BIJ DE OVERHEID WORDT BIJ VRAAG 105 
NIET OPGENOMEN 

 

Niet-Europese werknemers (van buiten de Europese Economische Ruimte) komen niet in aanmerking voor 
een statutair ambt bij de overheid (behalve sinds kort bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij de 
diensten van de Franstalige Gemeenschapscommissie).  

! Naar deze beperking wordt niet gevraagd omdat we hier al informatie hebben via de nationaliteit vermeld in 
het huishoudformulier. 

 

De beperkingen die in deze vraag wel aan bod komen zijn beperkingen op het vlak van werkgevers, 
bedrijfstakken, beroepen of andere beperkingen. Beperkingen qua duur worden hier ook niet bedoeld. 

 

Overzicht van de regelgeving : (deze informatie komt vooral van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg)  

 

Onderdanen (niet de inwoners maar de onderdanen) van landen behorende tot de Europese Economische 
Ruimte hebben vrij toegang tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen onvoorwaardelijk arbeid als loontrekkende of als 
niet-loontrekkende uitoefenen.  

De onderdanen van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, zijn:  

- de onderdanen van de landen van de Europese Unie: Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Groot-Brittannië, het Groot Hertogdom Luxemburg, Ierland, Italië, Nederland, 
Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden 

- IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland 

- De nieuwe EU-lidstaten, maar… 

 

! Voor de nieuwe EU-lidstaten geldt tijdelijk een uitzondering m.b.t. arbeid als loontrekkende. De toegang tot 
de arbeidsmarkt is voor hen nog beperkt. Slechts voor een aantal knelpuntberoepen is er een versoepeling 
van de procedure. De onderdanen van de nieuwe lidstaten hebben dus nog een arbeidskaart nodig om hier 
arbeid in loondienst te verrichten. 

De nieuwe lidstaten zijn: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus, 
Malta Bulgarije en Roemenië 

Er is een uitzondering voor Cyprus en Malta: de onderdanen van deze landen hebben volledige en vrije 
toegang tot de Belgische arbeidsmarkt en zijn vrijgesteld van arbeidskaarten 

 

Niet-Europese werknemers (van buiten de Europese Economische Ruimte = De Europese Unie + IJsland + 
Liechtenstein + Noorwegen + Zwitserland) die in België wensen te werken hebben dus een arbeidskaart 
nodig voor arbeid in loondienst of hebben een beroepskaart nodig voor arbeid als niet-loontrekkende. (in 
bepaalde gevallen vrijstelling) 

 

Code 1: “de toegang is beperkt tot het werken voor specifieke werkgevers / bedrijfstakken / beroepen”  

             Personen die houder zijn van een arbeidskaart B bevinden zich in deze situatie. 

Code 2: personen die enkel mogen werken als zelfstandige  

Code 3: men mag werken als werknemer  maar niet als zelfstandige  
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Code 4: combinatie van code 1 en 2 

Code 5: combinatie van code 1 en 3  

Code 6:  

- bevat personen die geen wettelijke toegang hebben tot de arbeidsmarkt  

- ook personen die andere wettelijke beperkingen hebben op de toegang tot de arbeidsmarkt. Enkel 
wettelijke beperkingen komen in aanmerking, naar discriminatie wordt in deze enquête niet 
gevraagd.  

- In sommige gevallen heeft de persoon alle nodige documenten maar is het soms de administratie die 
de specifieke regelgeving niet kent waardoor de persoon toch nog beperkingen ondervindt. Deze 
gevallen worden ook niet bedoeld. 

- Beperkingen qua duur worden in vraag 105 ook niet opgenomen, bijvoorbeeld wanneer de 
geldigheidsduur van arbeidskaart C afhangt van de duur van de verblijfsvergunning. Dit soort 
beperking wordt hier niet bedoeld omdat dit gaat over een beperking van de duur van de 
verblijfsvergunning en in 104 al werd weergegeven. 

 

Code 7: helemaal geen beperkingen.  

Vb. personen die zowel vrijgesteld zijn van arbeidskaarten als beroepskaarten, onderdanen van de oude EU-
lidstaten, Cyprus en Malta. Voor de nieuwe lidstaten zijn er nog beperkingen (zie hierboven).  

 

EINDE 

 

Bijlage 1 
Overzicht: VERBLIJFSSTATUTEN/attesten: 

Kort verblijf: maximum 3 maanden verblijven in België 

Bijvoorbeeld voor: toeristen, EU- werknemers met een contract van minder dan 3 maanden, mensen die 
hier zijn voor een zakenverblijf  

 

Tijdelijk of beperkt verblijf: 3 maanden of meer en verlengbaar 

 

Oranje kaart= Attest van immatriculatie model A 

Geldigheidsduur:varieert van 3 tot 9 maanden en kan in bepaalde gevallen verlengd worden. 

 

Wordt bijvoorbeeld gegeven in het kader van een gezinsherenigingsprocedure met een niet-EU onderdaan. 

De persoon kan ingeschreven worden in het Rijksregister (uitzondering: asielzoekers worden in het 
wachtregister ingeschreven. Dit register maakt geen deel uit van de bevolkingscijfers en daarom maken 
asielzoekers geen deel uit van de te bevragen populatie) 

 

Paarse kaart= Attest van immatriculatie (A.v.l. of A.l), model B 

 Geldigheidsduur:5 maanden en soms verlengbaar met 1 maand 

 

 Wordt bijvoorbeeld gegeven aan: EU/EER-onderdaan die in België komt werken als werknemer of 
zelfstandige gedurende minimum één jaar maar over wiens aanvraag tot permanent verblijf nog niet is 
beslist.  

De persoon kan ingeschreven worden in het Rijksregister. 

Witte kaart   

Een persoon kan met een visum type D (verblijf in België van meer dan 3 maanden) naar België komen en 
zich laten registreren in het vreemdelingenregister. De persoon krijgt dan een “bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister” (BIVR) (=witte kaart) ,  

*witte kaart van beperkte duur 

Deze kaart is 1 jaar geldig en in bepaalde gevallen verlengbaar 
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Deze kaart kan afgeleverd worden in het kader van een regularisatie, gezinshereniging, aan een student 
buiten EU/EER, een vreemdelingen buiten de EU/EER die in België werken… 

Onbeperkt  

* witte kaart voor onbeperkte duur: 

De kaart is 5 jaar geldig maar wordt daarna verlengd. 

De vreemdeling heeft een “bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister” (BIVR). Hij heeft een 
permanent verblijfsrecht.  

Dit document wordt afgegeven in het kader van een groot aantal verblijfsprocedures van niet-EU 
onderdanen. Men krijgt deze kaart wanneer de procedure definitief is doorlopen en men een onbeperkt 
verblijfsrecht in België heeft bekomen. 

  

*gele kaart= een identiteitskaart voor vreemdelingen  

Zij mogen zich hier voor onbepaalde duur vestigen. De kaart is 5 jaar geldig en wordt zonder voorwaarden 
verlengd. 

Deze kaart wordt bijvoorbeeld afgegeven aan vreemdeling van buiten EU/EER met permanent verblijf in 
België ( die al een 'witte kaart' voor onbeperkte duur hebben) wiens aanvraag tot vestiging goedgekeurd 
wordt. 

De personen worden ingeschreven in het bevolkingsregister. De Zwitsers worden in het 
vreemdelingenregister ingeschreven. 

 

* blauwe kaart= is eigenlijk een verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der EEG 

Zij hebben onbeperkt verblijfsrecht. De kaart is 5 jaar geldig en wordt zonder voorwaarden verlengd. Voor 
studenten is ze 1 jaar geldig en verlengbaar per academiejaar.  

Deze kaart wordt afgegeven aan bijvoorbeeld: een EU/EER-onderdaan die in België werkt als 
werknemer of zelfstandige gedurende minimum één jaar én wiens aanvraag tot permanent verblijf is 
goedgekeurd of aan een EU/EER-onderdaan die gedurende minimum één jaar in België verblijft als 
'rentenier', gepensioneerde, invalide of arbeidsongeschikte persoon of aan een EU/EER-onderdaan die in 
België studeert 

 

Deze personen worden ingeschreven in het bevolkingsregister en in het geval van studenten in het 
vreemdelingenregister. 

 Verlenging kan wanneer de persoon aantoont dat hij tijdens deze periode gewerkt heeft. 

Bijvoorbeeld voor: verblijf als student, verblijf in het kader van een duurzame relatie, verblijf als werknemer 
of zelfstandige 

 

Meer uitleg over onbepaalde duur:  

- Vreemdelingen die hier voor onbepaalde duur mogen verblijven. Zij hebben een “bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister” (BIVR) (= eveneens witte kaart maar voor onbepaalde 
duur). Dit is een minder sterk statuut dan het volgende omdat de witte kaart jaarlijks dient verlengd te 
worden. 

Bijvoorbeeld voor: sommige categorieën van arbeidsmigranten die een aantal jaren tijdelijk in België 
hebben verbleven, erkende vluchtelingen, vreemdelingen die geregulariseerd werden voor 
onbepaalde duur, de familieleden van niet-EU/EER-onderdanen met vast verblijf in België 

  

- Vreemdelingen die zich hier voor onbepaalde duur mogen vestigen. Zij hebben ofwel een 
identiteitskaart voor vreemdelingen (=gele kaart) ofwel een verblijfskaart van een onderdaan van een 
staat der EEG (= blauwe kaart). Zowel de gele als de blauwe kaart zijn 5 jaar geldig en worden 
automatisch verlengd. 

Bijvoorbeeld voor: familieleden van Belgen of EU/EER-vreemdelingen die een procedure voor 
gezinshereniging hebben doorlopen, vreemdelingen die reeds in het bezit zijn van een witte kaart 
(voor onbepaalde duur) 

 

Mensen in procedure: 

Voorbeelden van mogelijke attesten:  
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immatriculatieattest (model A, oranje kaart voor niet-EU/EER-vreemdelingen; model B, paarse kaart, voor 
EU/EER-vreemdelingen) Dit attest is 5 maanden tot 1 jaar geldig. 

“Bijlage 35” voor gezinsherenigers van wie de aanvraag voorlopig werd afgewezen: tijdelijk attest dat 
maandelijks verlengd kan worden in afwachting van een definitieve beslissing. 

 

Personen zonder wettig verblijf: 

Clandestiene migranten of uitgeprocedeerden worden niet bevraagd voor deze enquête. Zij zijn niet 
opgenomen in het Rijksregister. 

 

 

Bijlage 2 
ARBEIDSKAARTEN voor arbeid in loondienst  

 

Arbeidskaart A: 

De arbeidskaart A geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit 
te oefenen bij om het even welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur. In principe wordt deze kaart 
aangevraagd door de kandidaat-werknemer zelf. 

Sinds 2003 wordt deze kaart afgeleverd aan niet-Belgen die sinds 3 of 4 jaar hebben gewerkt met een 
arbeidskaart B  

 

Arbeidskaart B: 

Deze geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gedurende een bepaalde periode van ten 
hoogste 12 maanden (verlengbaar), te werken voor één welbepaalde werkgever die hiertoe vooraf een 
arbeidsvergunning heeft bekomen. Een arbeidsvergunning wordt slechts aan de werkgever verleend indien 
na een arbeidsmarktonderzoek is komen vast te staan dat voor de job geen Belgische of Europese 
werknemers beschikbaar zijn. Bovendien wordt die vergunning slechts afgegeven voor werknemers uit 
landen waarmee België een internationale overeenkomst heeft gesloten. (Algerije, ex-Joegoslavië, Marokko, 
Tunesië, Turkije en de nieuwe EU-Lidstaten) 

De arbeidskaart B is beperkt tot één baan bij één werkgever. (arbeidskaart A en C niet) 

 

Arbeidskaart C: 

Deze soort kaarten hebben een beperkte geldigheidsduur van maximum 1 jaar (verlengbaar) en gelden 
voor om het even welke werkgever, sector of beroep. Zij worden afgegeven aan wettelijk en tijdelijk in 
België verblijvende vreemdelingen van wie het verblijfsrecht op een andere reden dan hun baan is 
gebaseerd. (bijvoorbeeld asielzoekers van wie de aanvraag ontvankelijk is verklaard of aan studenten die 
tijdens het schooljaar wensen te werken) 

De geldigheidsduur van arbeidskaart C hangt af van de duur van de verblijfsvergunning en kan dus minder 
zijn dan 1 jaar indien de verblijfsvergunning minder dan 1 jaar geldig is. 

 

Vrijstelling van arbeidskaart:  

- zoals eerder vermeld gaat het om de onderdanen van landen behorende tot de Europese 
Economische Ruimte + Cyprus en Malta 

- op voorwaarde dat zij zich met hem vestigen: de echtgenoot, kinderen, ouders of grootouders ten 
laste 

- de echtgenoot van een Belg 

- buitenlandse onderdanen die in het bezit zijn van een vestigingsvergunning. Dit zijn de personen die 
ingeschreven zijn in het Vreemdelingenregister en over een identiteitskaart voor vreemdelingen 
(“gele” identiteitskaart) beschikken 

- buitenlandse onderdanen die beschikken over een “bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister” (afgekort BIVR) zonder vermelding van enige beperking  

- e.a.  

 

 



 15

 

Beroepskaart voor arbeid als niet-loontrekkende. 

Elke vreemdeling (van buiten de Europese Economische Ruimte) die op het Belgische grondgebied een 
beroepsactiviteit uitoefent als zelfstandige moet houder zijn van een beroepskaart. Een beroepskaart 
wordt afgegeven door de FOD Economie, KMO’s, Middenstand en Energie voor een maximumduur van 5 
jaar (verlengbaar). Zij is persoonlijk en er staat precies op omschreven welke activiteit(en) door de houder 
ervan mag/mogen worden uitgeoefend.  

De geldigheid van de beroepskaart is verbonden aan het recht op verblijf.  

 

Vrijstelling van beroepskaart: 

- de vreemdelingen die titularis zijn van een geldige IKV (identiteitskaart voor vreemdelingen) of van 
een geldig BIVR (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister) voor onbeperkte duur 

- de onderdanen van landen behorende tot de Europese Economische Ruimte + Cyprus en Malta en 
ook hun echtgenoot, kinderen of ouders mits zij zich hier vestigen,  … 

- echtgenoot van een Belg  

- de door België erkende vluchtelingen 

- de echtgenoten die hun echtgenoot/echtgenote bijstaan of vervangen bij de uitoefening van hun 
zelfstandige beroepsactiviteit 

- e.a. 

 

Bijlage 3 
Rijksregister: 

Voor de enquête naar de arbeidskrachten wordt een steekproef getrokken uit de bevolking die is opgenomen 
in het Rijksregister. Het Rijksregister  bevat de wettelijke bevolking zoals geregistreerd in de registers van de 
burgerlijke stand van de gemeenten. Er zijn 4 deelregisters: 

1. het bevolkingsregister (mbt. Belgen woonachtig in een Belgische gemeente + vreemdelingen met 
een permanente verblijfsvergunning) 

2. het vreemdelingenregister (vreemdelingen met tijdelijke verblijfsvergunning) met eveneens erkende 
vluchtelingen en geregulariseerde asielzoekers 

3. het register van de ambtenaren van de Europese Unie 

4. geprivilegieerde vreemdelingen van de NATO of van SHAPE 

 

 

5. het wachtregister van de asielzoekers ➨ wordt niet bijgeteld bij het bevolkingscijfer en komt ook niet 
in aanmerking voor de steekproeftrekking. De personen uit dit register worden dus niet bevraagd. 

 

  Komen ook niet in aanmerking:  

- Belgen in het buitenland (ingeschreven in de consulaire registers van de diplomatieke zendingen en 
consulaire posten in het buitenland) 

- Ambassadepersoneel en gevolg 
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Bijlage 4,  ISO country classification 
 
EUROPEAN UNION 
 
BE  Belgium 
CZ  Czech Republic 
DK  Denmark 
DE  Germany 
EE  Estonia 
GR  Greece 
ES  Spain 
FR  France 
IE  Ireland 
IT  Italy 
CY  Cyprus 
LV  Latvia 
LT  Lithuania 
LU  Luxembourg 
HU  Hungary 
MT  Malta 
NL  Netherlands 
AT  Austria 
PL  Poland 
PT  Portugal 
SI  Slovenia 
SK  Slovak Republic 
FI  Finland 
SE  Sweden 
UK  United Kingdom 
 
CANDIDATE COUNTRIES 
 
BG   Bulgaria 
HR  Croatia 
RO  Romania 
TR  Turkey 
 
EFTA 
 
CH  Switzerland 
IS  Iceland 
LI  Liechtenstein 
NO  Norway 
 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
 
AD  Andorra 
AL  Albania 
BA  Bosnia Herzegovina 
BY  Belarus 
MC  Monaco   
MD  Republic of Moldova 
MK  FYRMacedonia 
RU  Russian Federation 
SM  San Marino 
UA  Ukraine 
VA  Vatican City 
XK  Kosovo (UNSCR1244) 
XM  Montenegro 
XS  Serbia 
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05  NORTH AFRICA 
DZ  Algeria 
EG  Egypt 
LY  Libya 
MA  Morocco 
TN  Tunisia 
 
06  OTHER AFRICA 
AO  Angola 
BF  Burkina Faso 
BI  Burundi 
BJ  Benin 
BW  Botswana 
CD  Republic Democratic of Congo 
CF  Central African Republic 
CG  Congo 
CI  Ivory Coast 
CM  Cameroon 
CV  Cape Verde 
DJ  Djibouti 
ER  Eritrea 
ET  Ethiopia 
GA  Gabon 
GH  Ghana 
GM  Gambia 
GN  Guinea 
GQ  Equatorial Guinea 
GW  Guinea-Bissau 
KE  Kenya 
LR  Liberia 
LS  Lesotho 
MG  Madagascar 
ML  Mali 
MR  Mauritania 
MU  Mauritius 
MW  Malawi 
MZ  Mozambique 
NA  Namibia 
NE  Niger 
NU  Nigeria 
RW  Rwanda 
SC  Seychelles 
SD  Sudan  
SL  Sierra Leone 
SN  Senegal 
SO  Somalia 
ST  Sao Tome and Principe 
SZ  Swaziland 
TD  Chad  
TG  Togo 
TZ  Tanzania 
UG  Uganda 
ZA  South Africa 
ZM  Zambia 
ZW  Zimbabwe 
 
07  NORTH AMERICA 
BM  Bermuda 
CA  Canada 
GL  Greenland 
PM  Saint Pierre and Miquelon 
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US  United States of America 
 
08  CENTRAL AMERICA AND CARRIBEAN 
AG  Antigua and Barbuda 
AN  Netherlands Antilles 
BB  Barbados 
BS  Bahamas 
BZ  Belize 
CR  Costa Rica 
CU  Cuba 
DO  Dominican Republic 
DM  Dominica 
GD  Grenada 
GT  Guatemala 
HN  Honduras 
HT  Haiti 
JM  Jamaica 
MX  Mexico 
NI  Nicaragua 
PA  Panama 
PR  Puerto Rico 
SV  El Salvador 
TT  Trinidad and Tobago 
 
09  SOUTH AMERICA 
AR  Argentina 
BO  Bolivia 
BR  Brazil 
CL  Chile 
CO  Colombia 
EC  Ecuador 
GY  Guyana 
PE  Peru 
PY  Paraguay 
SR  Surinam 
UY  Uruguay 
VE  Venezuela 
 
10  EAST ASIA 
CN  China 
JP  Japan 
TW  Taiwan 
 
11  NEAR AND MIDDLE EAST  
AE  United Arab Emirates 
AM  Armenia  
AZ  Azerbaijan  
BH  Bahrein 
GE  Georgia  
IL  Israel 
IQ  Iraq 
IR  Iran 
JO  Jordan 
KG  Kyrgyzstan  
KW  Kuwait 
KZ  Kazakhstan  
LB  Lebanon 
OM  Oman 
PS  Palestine 
QA  Qatar 
SA  Saudi Arabia 
SY  Syria 
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TJ  Tajikistan  
TM  Turkmenistan  
UZ  Uzbeksitan  
YE  Yemen 
 
12  SOUTH AND SOUTH EAST ASIA 
AF  Afghanistan 
BD  Bangladesh 
BN  Brunei 
BT  Bhutan 
ID  Indonesia 
IN  India 
KH  Cambodia 
KP  Dem. People's Republic of Korea(North) 
KR  Republic of Korea (South) 
LA  Laos 
LK  Sri Lanka 
MM  Myanmar 
MN  Mongolia 
MV  Maldives 
MY  Malaysia 
NP  Nepal 
PH  Philippines 
PK  Pakistan 
SG  Singapore 
TH  Thailand 
TL  East Timor 
VN  Vietnam 
 
13  AUSTRALIA, OCEANIA AND OTHER TERRITORIES 
AU  Australia 
FJ  Fiji 
FM  Micronesia 
NC  New Caledonia 
NZ  New Zealand 
PF  French Polynesia 
PG  Papua New Guinea 
SB  Solomon Islands 
VU  Vanuatu 
 
14  OTHER + STATELESS 
 
Blank  No answer 
 

 


