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uitwisselen. De situatie verbaast mij immers, aangezien het niet nieuw 
is dat gepensioneerden kunnen werken. Dat was ook in het verleden 
al het geval. De regering heeft alleen beslist om de mogelijkheid te 
creëren voor gepensioneerden om vanaf de wettelijke pensioenleeftijd 
het pensioen met een betaalde loontrekkende activiteit te combineren 
en ook om die mogelijkheid te verruimen. Door het verruimen willen 
misschien meer mensen terug aan de slag. Misschien bestond het 
probleem ook vroeger al.

Ik heb mij op het terrein bevraagd over de administratie rond de 
tewerkstelling van gepensioneerden en naar verluidt is deze zelfs 
vereenvoudigd ingevolge de nieuwe wetgeving.

Inzake klachten werd door de sociale secretariaten op basis van mijn 
informatie — nogmaals, ik spreek met twee woorden en ik kijk uit 
naar de bijkomende informatie die u mij eventueel zult geven — niets 
schokkends ervaren. De sociale secretariaten hebben mij, toen ik bij 
hen naar aanleiding van uw vraag informeerde of er op dat vlak 
problemen waren, laten weten dat er niets schokkends naar boven 
was gekomen.

Alleen met de DmfA-aangifte moet er melding worden gemaakt van 
de tewerkstelling van gepensioneerden. Dit betreft een communicatie 
tussen de werkgever en de RSZ. Er blijven bovendien ook nog steeds 
uitzonderingssituaties. 

Indien de tewerkstelling van gepensioneerden wordt belemmerd door 
excessieve administratieve overlast, dan moet dat inderdaad worden 
aangepakt. Dat zou ik immers betreuren en ik wil mij ter zake verder 
informeren bij de minister van Pensioenen en bij de Dienst 
Administratieve Vereenvoudiging. Als u mij bijkomende informatie 
geeft, wil ik deze graag bekijken. Ik betreur het samen met u dat 
administratieve hinderpalen er zouden voor zorgen dat de 
gepensioneerde werknemer niet verder aan het werk kan of dat er 
zware belemmeringen zouden worden opgeworpen. 

possibilité de travailler en tant que 
retraité a seulement été élargie. 
Sur le terrain, j'ai même appris 
que la nouvelle législation avait 
simplifié l'administration. De même, 
les secrétariats sociaux ne signa-
lent aucun problème sur ce plan.

Le travail des pensionnés ne doit 
être signalé que par le biais de la 
DmfA.

S'il s'avérait toutefois que des
tracasseries administratives exa-
gérées font obstacle au travail des 
pensionnés, nous devrions assu-
rément traiter cette question, avec 
le ministre des Pensions et 
l'Agence pour la Simplification 
Administrative. 

12.03  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de minister, ik hoop dat de 
casussen die mij werden gemeld, uitzonderingen zijn. Ik zal de 
dossiers zeker overmaken. Voort het overige hoop ik dat u gelijk hebt 
en dat er zich ter zake geen grote problemen voordoen.

12.03  Jan Spooren (N-VA): 
J'espère, dès lors, que les cas 
dont j'ai connaissance constituent 
des exceptions. Je vous les 
communiquerai.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

13 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Karin Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de afwijzing van oudere sollicitanten" 
(nr. 13936)
- mevrouw Evita Willaert aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, 
belast met Buitenlandse Handel, over "maatregelen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te 
gaan" (nr. 13939)
- mevrouw Evita Willaert aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, 
belast met Buitenlandse Handel, over "de discriminatie van oudere werknemers" (nr. 13940)
- mevrouw Catherine Fonck aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "arbeidsdiscriminatie" (nr. 14062)
- de heer Frédéric Daerden aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "leeftijdsdiscriminatie" (nr. 14583)
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- mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de aanpak van discriminatie in de 
interimsector" (nr. 14658)
13 Questions jointes de
- Mme Karin Temmerman au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la mise à l'écart de postulants âgés" (n° 13936)
- Mme Evita Willaert au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les mesures visant à lutter contre la 
discrimination sur le marché du travail" (n° 13939)
- Mme Evita Willaert au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la discrimination des travailleurs âgés" 
(n° 13940)
- Mme Catherine Fonck au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la discrimination au travail" (n° 14062)
- M. Frédéric Daerden au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la discrimination liée à l'âge" (n° 14583)
- Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la lutte contre la discrimination dans le secteur 
intérimaire" (n° 14658)

13.01  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de minister, in 
tegenstelling tot wat de heer Spooren daarnet heeft gezegd, blijkt uit 
klachten die het gelijkekansencentrum Unia de voorbije maanden 
ontving dat er heel veel vooroordelen bestaan ten opzichte van 
oudere werknemers. Ondanks alle campagnes die in het verleden 
werden opgezet, raken zij zeer moeilijk aan een job. Ondanks hun 
ervaring en competenties worden zij meestal zelfs niet uitgenodigd op 
sollicitaties. Niet alleen Unia beweert dat. Er werden verschillende 
studies over gemaakt. Slechts 5 % wordt uitgenodigd of krijgt een 
antwoord op een sollicitatie.

Uit het onderzoek van Unia blijkt dat liefst 60 % van de sollicitanten 
leeftijdsdiscriminatie ervaart. Unia vreest dat dit aantal nog verder zal 
toenemen. Wat nog het meest verontrust, is dat het om 45-plussers 
gaat. Als men spreekt over oude mensen, 45-plussers…

13.01  Karin Temmerman (sp.a): 
Les plaintes déposées auprès du 
Centre pour l'égalité des Chances 
Unia montrent qu'il existe une 
foule de préjugés à l'égard des 
travailleurs âgés. En dépit de 
toutes les campagnes qui sont 
menées, ceux-ci ont beaucoup de 
mal à décrocher un emploi et 
malgré leur expérience et leurs 
compétences, ils ne sont géné-
ralement même pas conviés à des 
entretiens d'embauche.

Pas moins de 60 % des postulants 
ressentent une discrimination liée 
à l'âge, qui commence même dès 
45 ans. 

13.02 Minister Kris Peeters: Die zijn nog jong.

13.03  Karin Temmerman (sp.a): Voor ons zeker nog, mijnheer de 
minister, maar hoe ouder men wordt, hoe meer men vindt dat de 
anderen jong zijn. 45-plussers kan men echter moeilijk als oude 
mensen beschouwen. Dat is echt zeer verontrustend.

Ook in het pensioenrapport van de commissie-Vandenbroucke werd 
erop gewezen dat men ervoor moet zorgen dat mensen langer 
kunnen werken. Deze regering heeft de pensioenleeftijd opgetrokken 
tot 67 jaar, maar wij hebben al in verschillende discussies gezegd dat 
dit uiteraard niet voldoende is. Men moet ervoor zorgen dat mensen 
langer kunnen werken. Als zij dan bovendien niet aangenomen 
worden, dan hebben wij wel een probleem.

Mijn vraag dateert al van september 2016. In het Radio 1-programma 
De Ochtend erkende u toen het probleem. U zei dat u hieromtrent 
zeker een aantal acties zou ondernemen. Kunt u dan een tipje van de 
sluier oplichten en ons zeggen welke acties er in het vooruitzicht 

13.03  Karin Temmerman (sp.a): 
Le gouvernement a relevé l'âge du 
départ à la retraite à 67 ans mais il 
doit surtout faire en sorte que les 
citoyens puissent travailler plus 
longtemps.

Quelles sont les actions prévues 
pour lutter contre la discrimination 
à l'égard des aînés?
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worden gesteld om die oudere werknemers tenminste uit de 
discriminatie te halen.

13.04  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Ik had bijna exact dezelfde 
vraag als mevrouw Temmerman. U sprak over het aanpakken van die 
specifieke vorm van arbeidsdiscriminatie en daarvoor samen te 
werken met de werkgeversorganisaties en de sociale partners. U 
sprak heel duidelijk over actie ondernemen, mogelijke sancties en 
concrete maatregelen. Dat verheugt mij uiteraard.

Ik vroeg me af wat de stand van zaken hieromtrent is. Wanneer wordt 
dit op de agenda geplaatst voor bespreking met de sociale partners? 
Aan welke pistes denkt u, zowel op het vlak van concrete 
maatregelen als op het vlak van sancties, als die concrete 
maatregelen niet blijken te lukken?

Mijn tweede vraag gaat over de resolutie die wij ook mee 
goedgekeurd hebben over discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarover 
heb ik u in juni van dit jaar ondervraagd. Ondertussen zijn er gelukkig 
een aantal stappen vooruit gezet. U heeft toen op een aantal vragen 
niet geantwoord, daarom stel ik ze nu opnieuw. Wat we nu wel weten 
is dat er in het paritair comité 23.01 een akkoord gesloten is tussen de 
sociale partners. Dat hebben we allemaal ook al kunnen bekijken.

Er zijn ook nog tal van andere sectoren. Welke initiatieven heeft u 
voor hen al genomen? Hoever staat het daar? U vertelde me ook dat 
u wachtte op de evaluatie van de antidiscriminatiewet om te bekijken 
of de oprichting van een gelijkheidsagentschap noodzakelijk was. Is 
daarover al meer duidelijkheid?

Na de interne reorganisatie van Unia zou u met hen, met uw 
inspectiedienst Toezicht op de Sociale Wetten en met het Instituut 
voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen overleggen hoe men 
efficiënte controle zou kunnen organiseren. Is dat overleg intussen 
gestart? Heeft het al resultaat opgeleverd? Ik neem aan dat u het met 
mij eens bent dat het noodzakelijk is om in een systeem te voorzien 
waarbij gerichte controles bij bedrijven mogelijk zijn als laatste stap, 
als stok achter de deur, wanneer bedrijven ondanks zelfregulering 
hardnekkig blijven discrimineren. Dat is uiteindelijk ook één van de 
onderdelen van de resolutie.

Tot slot herinner ik me van mijn volgende vraag dat u er in juni geen 
antwoord op gegeven heeft. Toch is ze belangrijk, omdat ze over het 
eigen huis gaat. Voerde u al overleg met andere overheden om 
gerichte controles te houden in alle overheidsinstellingen en instanties 
die kunnen gerekend worden tot de openbare sector of in belangrijke 
mate worden gefinancierd met publieke middelen? Wat was het 
resultaat van dit overleg?

Hoe staat het met het systeem van gerichte controles bij de federale 
overheid als werkgever?

13.04  Evita Willaert (Ecolo-
Groen): Je me joins à la question 
de ma collègue Mme Temmer-
man.

Quand cette problématique sera-t-
elle mise à l’agenda pour 
discussion avec les partenaires 
sociaux? Quelles possibilités sont-
elles envisagées, tant au plan des 
mesures concrètes qu’au plan des 
sanctions? En ce qui concerne la 
résolution ayant trait à la 
discrimination sur le marché du 
travail, un accord a été conclu 
entre les partenaires sociaux au 
sein de la commission paritaire 
23.01. Il y a cependant encore une 
multitude d’autres secteurs. Où en 
est-on, de ce point de vue? Existe-
t-il déjà plus de clarté en ce qui 
concerne l’évaluation de la loi anti-
discrimination et l’institution éven-
tuelle d’une agence pour l’égalité? 
Une concertation au sujet de l’or-
ganisation d’un contrôle efficace a-
t-elle entre-temps démarré? A-t-
elle déjà donné des résultats?

S’est-on déjà concerté avec 
d’autres administrations pour ef-
fectuer des contrôles ciblés dans 
toutes les institutions et instances 
gouvernementales au sein du 
secteur public? Qu’a donné cette 
concertation?

13.05  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le 
ministre, le contexte a été retracé par mes collègues. Ce qui est 
interpellant, ce ne sont pas seulement les chiffres bruts, c'est leur 
évolution dans le temps. Il y a une hausse de 60 % par rapport à 
2015. Sont concernés les "jeunes", mais aussi et surtout les "plus 
âgés", les plus de 45 ans.

13.05  Catherine Fonck (cdH): 
De cijfers zijn verontrustend, maar 
ook de evolutie van de cijfers, met 
een stijging van 60 procent ten op-
zichte van 2015, is zorgwekkend. 
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En incitant les gens à travailler plus longtemps – jusqu'à 67 ans –, 
vous les encouragez à chercher un travail ou en tout cas à conserver 
celui qu'ils ont. Et, d'un autre côté, on constate des freins majeurs 
pour ceux-ci, en partie liés au salaire. Le coût à charge de l'employeur 
est effectivement plus élevé compte tenu des dispositions qui existent 
en Belgique. 

Mais il n'y a pas que cela. Vous avez annoncé que vous vouliez voir 
avec les partenaires sociaux comment aborder cette forme de 
discrimination à l'embauche. J'aimerais vous entendre sur le sujet, 
mais d'abord et avant tout sur les actions concrètes que vous 
comptez entreprendre. 

Vous avez également évoqué la création d'une agence de l'égalité. 
Maintenez-vous une telle mesure? À quoi servirait exactement cette 
agence de l'égalité? Devra-t-elle seulement faire des constats, avoir 
des chiffres et faire des rapports? Ou sera-t-elle réellement 
compétente et disposera-t-elle de leviers d'action? Je pense, par 
exemple, à pourvoir ses agents des prérogatives similaires à celles 
des inspecteurs sociaux. Je parle évidemment de moyens humains et 
de possibilités de contrôle. Pourquoi ne pas procéder, 
éventuellement, à des testings? Il faudra, me semble-t-il, prévoir une 
collaboration avec Unia et avec l'Institut pour l'égalité hommes-
femmes.

Monsieur le ministre, je vous remercie déjà pour vos réponses.

Men kan de mensen niet 
verplichten tot hun 67e te werken 
en hen terzelfder tijd blootstellen 
aan discriminatie en jobverlies. 
Voor de ouderen schuilen de 
obstakels in de hogere kosten 
voor de werkgever, maar dat is 
niet het enige: u erkent dat, 
aangezien u een gesprek met de 
sociale partners voorstelt over 
deze vorm van discriminatie bij de 
aanwerving. Welke acties bent u 
van plan te ondernemen?

Wat zal de rol zijn van het door u 
aangekondigde agentschap voor 
gelijkheid? Zal het enkel vast-
stellingen doen en verslagen 
schrijven? Of zal het over hef-
bomen tot actie beschikken, 
vergelijkbaar met die van de 
sociale inspecteurs? Moet er niet 
in samenwerking met Unia en het
Instituut voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen worden 
voorzien? 

13.06  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, monsieur le 
ministre, ma question rejoint évidemment celles de mes collègues. Le 
constat de la discrimination liée à l'âge est bien réel et le phénomène 
s'amplifie, ce qui influence évidemment le taux d'emploi des aînés.

Je me réjouis de votre sortie sur le thème, disant qu'il fallait prendre le 
problème à-bras-le-corps et discuter avec les partenaires sociaux afin 
de dégager des pistes en vue de combattre ce phénomène par des 
sanctions et des mesures concrètes.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le timing que vous envisagez? 
Avez-vous déjà entamé ces discussions ou pas? Des pistes ont-elles 
déjà pu être dégagées?

13.06  Frédéric Daerden (PS): 
Discriminatie op grond van leeftijd 
neemt toe en beïnvloedt de te-
werkstellingsgraad van de oudere 
werknemers. Het verheugt me dat 
u die discriminatie met sancties en 
concrete maatregelen wil aan-
pakken.

Welk tijdpad zal u daarbij volgen? 
Heeft u die besprekingen al aan-
gevat? Werden er al denksporen 
ontwikkeld?

13.07  Nahima Lanjri (CD&V): Ik wil deze vraag stellen in verband 
met de opvolging van de resolutie inzake discriminatie op de 
arbeidsmarkt die wij vorig jaar in de Kamer hebben goedgekeurd.

Wij spraken daarin af dat sectoren in eerste instantie discriminatie 
zouden tegengaan via initiatieven tot zelfregulering. Daarnaast was 
echter ook een tweede stap absoluut nodig. Wij vroegen aan de 
regering namelijk om een wettelijk instrument ter beschikking te 
stellen om discriminatie effectief vast te stellen en aan te pakken. 

De sociale partners van het paritair comité voor de uitzendsector 
hebben al een eerste initiatief genomen om actiepunten uit te werken. 
Dat overleg werd onlangs gesloten met een akkoord op 
27 september 2016 over de aanpak van discriminatie in hun sector. 
Het geldt voor alle wettelijk beschermde discriminatiegronden, zoals 
leeftijd, etnische herkomst enzovoort. 

13.07  Nahima Lanjri (CD&V): Un 
accord sur la gestion de la 
discrimination a été signé par le 
secteur du travail intérimaire le 
27 septembre 2016. À la lecture, il 
apparaît toutefois que les orga-
nisations patronales considèrent 
que les appels mystère doivent 
uniquement s'inscrire dans le 
cadre du régime d'autorégulation. 
En revanche, les organisations 
syndicales estiment que le 
gouvernement doit également 
organiser des contrôles ciblés et 
anonymes. La résolution adoptée 
à la Chambre préconise une 
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In het akkoord stellen wij echter vast dat mystery calls voor de 
werkgeversorganisaties enkel dienen te passen in het systeem van 
zelfregulering, wat wij in onze resolutie trouwens hadden voorgesteld 
als eerste stap. De werknemersorganisaties daarentegen menen dat 
mystery calls effectief ook moeten worden georganiseerd door de 
bevoegde overheden. 

Laat mij duidelijk zijn: in de resolutie die werd goedgekeurd door de 
meerderheid hebben wij alleszins gepleit voor beide, voor een en-
enverhaal. Wij pleiten niet alleen voor mystery calls die de sector zelf 
organiseert — dat is uiteraard een goed idee —, maar er is ook een 
sluitstuk nodig voor hardnekkige overtreders die door de sector 
worden doorgegeven aan de administratie. Daarom pleitten wij in de 
resolutie ook heel duidelijk voor gerichte anonieme controles door de 
overheid met het oog op een gerechtelijk onderzoek.

De inspectie moet de mogelijkheid krijgen om mystery calls uit te 
voeren. Er was aan u gevraagd om daarvoor in het wettelijk kader te 
voorzien, zodat achteraf ook, indien nodig, de bewijsstukken kunnen 
worden doorgegeven in het kader van het gerechtelijk onderzoek. 

Ik heb hierbij een aantal vragen, mijnheer de minister.

Op welke manier ziet u het akkoord als voorbeeld voor andere 
sectoren? Hebt u zicht op de stand van zaken van het sociaal overleg 
in andere sectoren? Hoe zult u het in de andere sectoren aanpakken?

In het kader van de eerste stap, op welke manier zal er transparantie 
zijn naar de overheid over de resultaten van de zelfregulering in de 
interimsector? 

Over welke resultaten zal de inspectie kunnen beschikken? Welke 
afspraken zijn daarover gemaakt en binnen welke termijn zullen de 
resultaten van de zelfregulering worden meegedeeld aan de 
overheid? 

Eens de resultaten gekend zijn, zou een potentiële overtreder een 
termijn krijgen om zich in regel te stellen. Wij hadden dit alvast op die 
manier voorgesteld in onze resolutie. De werkgever zou dan moeten 
bewijzen dat hij duidelijke maatregelen heeft genomen om 
discriminatie aan te pakken. Lukt dat niet, dan was de afspraak dat er 
gerichte anonieme controles zouden worden uitgevoerd met het oog 
op de opmaak van een proces-verbaal dat zou worden overgemaakt 
aan het gerecht. Deze passage uit het akkoord binnen het paritair 
comité moet daarom wellicht nog verfijnd of verder uitgewerkt worden. 
Welke rol zult u daarin spelen? Zult u wetgevende of administratieve 
initiatieven nemen teneinde deze gerichte anonieme controles via de 
inspectie mogelijk te maken? Zo ja, binnen welke timing?

Nogmaals, dit is een vraag vanuit de meerderheid. Ik kijk naar mijn
collega’s van de meerderheid die dit mede hebben ondertekend, net 
als de voorzitter. Wij hebben dit gevraagd en wij willen aandringen op 
een uitvoering van deze resolutie. Elke minister heeft hierin een 
pakket van verantwoordelijkheden. Het aspect van de mystery calls
behoort tot uw verantwoordelijkheid. Minister Vandeput is 
verantwoordelijk voor het aanpakken van discriminatie binnen de 
overheid. Mevrouw Sleurs is bezig met de evaluatie van de anti-

combinaison des deux systèmes.

Dans quelle mesure, l'accord 
conclu dans le secteur du travail 
intérimaire constitue-t-il un exem-
ple pour d'autres secteurs? Quelle 
est la situation dans d'autres 
secteurs? Comment le ministre 
va-t-il aborder les autres secteurs? 
Comment le gouvernement peut-il 
consulter les résultats de l'auto-
régulation obtenus dans le secteur 
du travail intérimaire? 

Qu'a-t-on convenu à ce sujet? 
Dans quel délai les résultats de 
l'autorégulation seront-ils commu-
niqués à l'administration?

Un contrevenant potentiel aurait 
également un certain délai pour se 
mettre en règle et prouver qu'il a 
pris des mesures fermes et claires 
pour lutter contre la discrimination. 
En cas d'échec, des contrôles 
anonymes seront effectués avec à 
la clef un procès-verbal. Le 
ministre compte-t-il prendre des 
initiatives législatives ou admi-
nistratives pour permettre ces 
contrôles? Quel est l'échéancier 
prévu à cet effet?

Nous insistons seulement pour 
que cette résolution soit mise en 
œuvre correctement. Plusieurs 
ministres portent en l'occurrence 
une responsabilité mais le volet 
des appels mystère relève de la 
compétence du ministre de 
l'Emploi.
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discriminatiewetten.

Het is zeker niet zo dat alleen u hiervoor bevoegd, maar u bent wel 
bevoegd voor dit aspect. Ik hoop dat u de nodige stappen zult willen 
zetten om vooruitgang te boeken.

13.08 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, conform het 
sporenbeleid dat ontwikkeld werd in de resolutie wordt er in de eerste 
plaats gewerkt aan zelfregulering binnen de relevante sectoren. De 
sociale partners van het paritair comité 322.01 hebben als eersten het 
initiatief genomen om over dit thema op diverse domeinen 
actiepunten uit te werken zodat er sprake is van een globale aanpak. 
Het betreft zowel initiatieven die de sociale partners zullen nemen in 
het kader van sectoraal overleg, alsook aanbevelingen ten opzichte 
van de betrokken overheden en andere instanties omtrent dit thema.

Dit overleg werd onlangs succesvol afgesloten. Op 27 september 
2016 sloten de sociale partners van het paritair comité 322.01 een 
alomvattend akkoord over de aanpak van discriminatie in hun sector. 
De sociale partners hebben uitdrukkelijk bevestigd dat dit van 
toepassing is op alle wettelijke beschermde gronden, zoals leeftijd, 
etnische herkomst enzovoort.

Ik zal dit akkoord via de voorzitters van de paritaire comités als een 
best practice overmaken aan de andere sectoren, om daar het sociaal 
overleg rond deze thematiek een impuls te geven. Via de FOD WASO 
kunnen wij dit verder opvolgen en evalueren. Toch wensen de sociale 
partners te herhalen dat acties in de dienstenchequesector enkel zin 
hebben wanneer het probleem van discriminatie in de maatschappij in 
het algemeen en op de arbeidsmarkt in het bijzonder in de breedte 
wordt aangepakt. Zonder een integrale aanpak zal er ten gronde 
weinig veranderen. Zij herinneren eraan dat in de 
dienstenchequesector het voornamelijk gaat over de manier van 
omgaan met discriminerende vragen van particuliere klanten ten 
aanzien van de dienstenchequewerknemers. 

13.08  Kris Peeters, ministre: 
Nous visons d'abord une auto-
régulation des secteurs pertinents. 
Le 27 septembre, les partenaires 
sociaux de la commission paritaire 
322.01 ont signé un accord global 
concernant la lutte contre la 
discrimination à l'égard de tous les 
motifs de discrimination protégés 
par la loi, tels que l'âge et l'origine 
ethnique.

Je présenterai cet accord aux 
autres secteurs comme étant une 
bonne pratique. Les partenaires 
sociaux répètent que des actions 
dans le secteur des titres-services 
ne seront utiles que lorsque le 
problème de la discrimination, 
dans la société en général et sur le 
marché du travail en particulier, 
fera l'objet d'une approche globale. 
Dans le secteur des titres-ser-
vices, il s'agit surtout d'apprendre 
à gérer les demandes discrimi-
natoires de clients particuliers. 

Les actions que les partenaires sociaux proposent ci-dessus visent 
une approche globale, qui s'inscrit aussi bien au niveau fédéral qu'aux 
autres niveaux. Les partenaires sociaux veulent ainsi donner la 
chance aux entreprises de mettre sur pied une politique anti-
discrimination cohérente, indépendamment des champs de 
compétences fédéraux ou régionaux.

De acties van de sociale partners 
zijn gericht op een globale 
benadering die zowel op federaal 
vlak als op de andere niveaus 
concreet gestalte moeten krijgen. 
Zo willen ze de bedrijven de kans 
geven een coherent antidiscrimi-
natiebeleid op poten te zetten dat 
de beleidsniveaus overstijgt.

Er zullen acties worden gehouden rond opleiding en vorming, 
bedrijfspolicy, clausules in klantenovereenkomsten, 
erkenningscriteria, mystery calls, georganiseerd door de sector zelf, 
en informatiecampagnes.

Inzake de mystery calls is er nog verder overleg gepland over de 
concrete modaliteiten van de overdracht van gegevens komende uit 
de zelfregulering. Zoals altijd zijn de sociale partners daarin eerst aan 
zet. Wij volgen het van zeer nabij op. Desgevallend staan wij klaar 
om, in nauwe samenwerking met de inspectiediensten, een akkoord 
daarover te faciliteren.

Des actions seront menées sur le 
plan de la formation, des straté-
gies d'entreprise, des clauses 
contenues dans les conventions 
avec les clients et des critères de 
reconnaissance. De plus, des 
appels mystère seront organisés 
par le secteur et des campagnes 
d'information seront mises sur 
pied. D'autres concertations sont 
prévues avec les partenaires 
sociaux concernant les modalités 
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Ik volg de verdere aanbevelingen van de sectorale sociale partners 
op. Wij blijven ondertussen verder werken aan de gefaseerde aanpak, 
die uiteindelijk kan uitmonden in een wettelijk initiatief, in zoverre dat 
nodig zou zijn, rekening houdend met de resultaten van het sociaal 
overleg op het sectorale niveau. Het wettelijk initiatief zal afhangen 
van de verdere uitkomst van het sociaal overleg en de wijze waarop 
de administratie Toezicht op de Sociale Wetten daarop kan inspelen, 
binnen haar wettelijk beschikbare onderzoeksmogelijkheden, zonder 
wetsaanpassing als het kan, met wetsaanpassing als het moet. 
Misschien is het nu nog iets te vroeg om dat te kunnen inschatten.

Mijn inspectiedienst Toezicht op de Sociale Wetten heeft intussen het 
overleg gestart met haar contactpersonen bij het vroegere Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, dat nu Unia 
heet, en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, om 
samen te bekijken hoe de uitvoering van gerichte en proactieve 
controles in de toekomst technisch opgevat zou kunnen worden en 
welke rol Unia en het Instituut daarbij ter ondersteuning of aansturing 
zouden kunnen spelen. Tevens zal het de gelegenheid vormen om 
het samenwerkingsprotocol tussen Toezicht op de Sociale Wetten en 
het vroegere centrum te evalueren en zo nodig bij te sturen, op basis 
van de uitkomst van de sectorale afspraken inzake regulering. 

Ook het recentere samenwerkingsakkoord tussen TSW en het 
Instituut kan in dat licht, zo nodig, verfijnd worden. Voor de methodiek 
van de gerichte controles is het uiteraard ook belangrijk dat de 
partners TSW, Unia en het Instituut rekening kunnen houden met de 
conclusies die uit de evaluatie van de antidiscriminatiewetten zullen 
volgen, welke de concrete modaliteiten zullen zijn van het systeem 
van zelfregulering en eventueel welke aanvullende wettelijke sancties 
wenselijk zullen zijn.

Inzake de evaluatie van de antidiscriminatiewet as such hebben uw 
collega’s al verwezen naar de initiatieven waarvan mijn collega Elke 
Sleurs werk maakt.

Over de proactieve controles in de overheidssector merk ik op dat de 
partners niet bij de pakken blijven zitten. Er werden reeds 
testcontroles of screenings opgezet. Het Toezicht op de Sociale 
Wetten met back-up van Unia heeft de voorbije maanden bijvoorbeeld 
een doorlichting van een lokale politiezone van een centrumstad 
beëindigd en is een nieuw onderzoek volop lopende in de 
brandweerdienst van een andere stad.

concrètes de la transmission des 
données des appels mystère.

Nous continuons à mettre en place 
un plan en plusieurs phases qui 
pourra en définitive déboucher sur 
une initiative légale prenant en 
considération les résultats de la 
concertation sociale sur le plan 
sectoriel.

Mon service d'inspection Contrôle 
des lois sociales a dans l'intervalle 
lancé une concertation avec Unia 
et avec l'Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes en vue 
d'examiner ensemble comment 
des contrôles ciblés pourraient 
être organisés. Si nécessaire, le 
protocole de collaboration entre le 
Contrôle des lois sociales et Unia 
sera évalué et adapté et l'accord 
de collaboration, plus récent, entre 
le Contrôle des lois sociales et 
l'institut pourra également être 
affiné.

En ce qui concerne l'évaluation de 
la loi antidiscrimination, je me 
permets de vous renvoyer aux 
initiatives prises par ma collègue 
Mme Sleurs.

Pour ce qui est des contrôles 
proactifs dans le secteur public, 
les partenaires ne restent pas 
inactifs. Des contrôles test ont 
déjà été organisés, à l'instar d'une 
radioscopie d'une zone de police 
locale d'un centre urbain et d'une 
enquête menée dans les services 
d'incendie d'une autre ville. 

13.09  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, door vele 
vragen over heel verschillende zaken samen te brengen, is het 
moeilijk een specifiek antwoord op één bepaald detail te krijgen.

Mijnheer de minister, ik heb echter begrepen dat er eigenlijk nog geen 
plan is. U wacht op de besprekingen of de eindconclusie van de 
sociale partners, wat op zich goed is. Ik heb het nu specifiek over de 
discriminatie bij ouderen, dus bij de 45-plussers.

Het is op zich goed dat u samen met Unia de gehele 
discriminatieproblematiek onder de loep neemt. Ik neem aan dat het 
probleem van de 45-plussers daarin ook zal voorkomen en dat u dat 
probleem ook bespreekt.

13.09  Karin Temmerman (sp.a): 
Il semble par conséquent qu'il n'y 
a pas encore de projet et que le 
ministre attend les conclusions 
des partenaires sociaux.

Nous ne pouvons que nous réjouir 
du fait que les différentes facettes 
du problème de la discrimination à 
l'emploi fasse l'objet d'un examen 
minutieux, en concertation avec 
Unia. Je suppose que le problème 
des plus de quarante-cinq ans 
sera aussi discuté à cette 
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Wat mij echter enigszins verwondert, is dat voor het verhogen van de 
leeftijd, die eigenlijk totaal niet met zich brengt dat mensen langer 
werken, maar alleen dat de leeftijd wordt verhoogd, waardoor er soms 
een verschuiving ontstaat van werken naar ziek zijn, alle 
overlegmomenten niet nodig waren. Het was voldoende hier in het 
Parlement op een knop te drukken. Wanneer het echter over het 
werkelijk langer laten werken van mensen alsook over het bieden van 
de mogelijkheid op en het installeren van wettelijke initiatieven in dat 
verband gaat, blijkt een en ander heel moeizaam te verlopen.

Dat is een contradictie op zich. De regering verhoogt, enerzijds, de 
leeftijd, maar moet, anderzijds, via een organisatie merken dat zij voor 
45-plussers die geen werk meer hebben, bijvoorbeeld omdat hun 
bedrijf sluit, momenteel ten opzichte van de werkgevers geen enkel 
initiatief heeft genomen.

occasion.

Je m'étonne néanmoins que cette 
concertation abondante n'ait pas 
été jugée utile au moment où le 
gouvernement a décidé de relever 
l'âge de la retraite. Cette décision 
a été adoptée par une simple 
pression sur un bouton, sans 
aucune initiative en faveur des 
plus de quarante-cinq ans sans 
emploi. 

13.10  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik moet mij 
in deze nogmaals aansluiten bij mevrouw Temmerman. 

Ten eerste, op het vlak van de timing, de resolutie was heel duidelijk. 
Eind dit jaar moest er toch wel reeds wat meer gebeurd zijn dan wat 
er nu op tafel ligt.

Mijnheer de minister, ik ga ervan uit dat u uw best doet, maar ik had 
toch meer verwacht dan wat er tot nu toe is gerealiseerd van de 
resolutie die wij mee hebben goedgekeurd. Met alle respect, maar ik 
hoop dat wij niet opnieuw en voor de zoveelste legislatuur op rij, dit 
thema beschouwen als een soort bezigheidstherapie. Ik hoop 
werkelijk dat wij ter zake effectief stappen voorwaarts zetten. Het 
akkoord in de sector van de dienstencheques is mooi maar de 
mensen zitten echt op meer dan dat te wachten. 

Sancties zijn zelden een taboe in deze regering. Gisteren nog hoorde 
ik u zeggen dat het gesprek over sancties voor langdurig zieken nog 
steeds aan de orde is. 

In deze aangelegenheid gaat men zo schoorvoetend te werk dat het 
mij doet vermoeden dat er meer aan de hand is. Ik hoop dat de wil er 
is om dit aan te pakken. Het is goed dat wij wachten op de sociale 
partners en dat wij hen aansporen om hier werk van te maken, maar 
dat moet niet uitsluiten dat er op het einde wetgevende initiatieven uit 
de bus komen, al heb ik dat nooit zo begrepen. Dit kan perfect 
samengaan, zoals u ook bewijst en net hebt toegelicht, met Unia 
enzovoort. Het mag echter allemaal wat meer, sneller en beter. 

Wij hebben Unia gehoord in de commissie voor de Volksgezondheid 
in verband met politie en brandweer. Er worden inderdaad goede 
stappen voorwaarts gezet en dat kunnen wij alleen maar toejuichen. 
Ik blijf echter wat op mijn honger. Zij om wie het gaat verdienen, na 
zoveel jaren en na zoveel legislaturen waarin dit thema werd 
behandeld, meer dan wat er tot op heden op tafel ligt. 

13.10  Evita Willaert (Ecolo-
Groen): Par rapport au calendrier, 
la résolution était très claire: les 
objectifs prévus pour la fin de cette 
année dépassaient de loin les 
mesures qui sont présentées 
aujourd'hui. J'espère que des 
avancées concrètes seront réali-
sées à bref délai. L'accord 
engrangé dans le secteur des 
titres-services est certes louable, 
mais les citoyens attendent davan-
tage.

Alors que les sanctions constituent 
rarement un tabou pour ce 
gouvernement, il se montre timoré 
dans ce dossier. J'espère que la 
volonté de le faire aboutir est bien 
présente. 

13.11  Catherine Fonck (cdH): Le chantier est ouvert mais le train 
d'atterrissage n'est pas encore visible! Monsieur le ministre, cela reste 
un enjeu important! Lorsque l'on voit le nombre de licenciements 
collectifs – vous nous en avez récemment rappelé les chiffres –, il est 
interpellant de constater que ce sont avant tout les plus âgés (ce qui 
est un grand mot lorsque l'on considère l'âge auquel ces situations 

13.11  Catherine Fonck (cdH): 
Het hoge aantal oudere werk-
nemers die bij een collectief 
ontslag op straat gezet worden, 
verontrust mij. Dat verschijnsel 
moet worden onderzocht, met als 
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arrivent!) qui en sont les victimes. Il me semble que ces sujets doivent 
être analysés au-delà des contrôles et des éléments que vous avez 
évoqués, en ce compris sur la prise de mesures plus fortes et plus 
courageuses.

Par ailleurs, un autre volet non abordé mais qui est existentiel pour 
moi, est celui de la formation tout au long de la carrière 
professionnelle. Compte tenu de l'obligation de travailler plus 
longtemps, cet élément sera demain plus important encore. Il faudra 
maintenir une attractivité professionnelle, notamment grâce au volet 
de la formation.

doel doortastendere en moedigere 
maatregelen te nemen. 

Het aspect opleiding gedurende de 
hele loopbaan werd niet aange-
stipt, maar het is nochtans essen-
tieel, want een goed opgeleide 
werknemer blijft zijn hele loopbaan 
lang aantrekkelijk op de arbeids-
markt.

13.12  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, je serai bref 
malgré une longue réponse de M. le ministre qui ne nous a présenté 
que peu d'éléments concrets par rapport à cette forme de 
discrimination contre laquelle il faut lutter et qui est importante. 
Comme pour toute autre discrimination, cela doit s'aborder de 
manière multidisciplinaire et par les différents niveaux de pouvoir, en 
ce compris le fédéral. J'insiste pour que vous et vos collègues 
avanciez sur ce thème.

13.12  Frédéric Daerden (PS): 
Zoals elke andere vorm van dis-
criminatie moet ook leeftijdsdis-
criminatie met een multidiscipli-
naire insteek en door de ver-
schillende bevoegdheidsniveaus, 
met inbegrip van het federale, 
worden aangepakt.

13.13  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, mensen van 
allochtone origine maken deel uit van onze samenleving. Het is 
logisch dat zij dan dezelfde rechten en verantwoordelijkheden hebben 
en dus ook dezelfde mogelijkheden krijgen en op geen enkele manier 
worden gediscrimineerd, ook niet op de arbeidsmarkt. Wij stellen vast 
dat dit wel gebeurt.

Als mensen minder mogelijkheden krijgen omdat zij niet de juiste 
scholing hebben, is dat iets heel anders. Daarmee heeft niemand een 
probleem. Het is de juiste man of vrouw voor de juiste functie. Er is 
echter heel vaak sprake van regelrechte discriminatie, soms wat 
verbloemd. Dat is het probleem. Het zijn mensen die wij nodig hebben 
in onze samenleving, mensen die aan het werk moeten, zodat zij de 
kosten van de vergrijzing en de sociale zekerheid mee kunnen 
dragen. Onze sociale zekerheid is een heel mooi en sterk model. Wij 
moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan de kar van de 
sociale zekerheid trekken, en dat slechts een beperkt aantal mensen 
op de kar gaat zitten. Wij moeten werk maken van alle obstakels die 
bepaalde groepen van de arbeidsmarkt uitsluiten en dus ook het 
obstakel discriminatie.

Het siert u dat u de eerste was, twee jaar geleden, die het daarvoor 
opnam en dat u voor mystery calls hebt gepleit. In het begin was er 
weerwerk, maar uiteindelijk is het Parlement u gevolgd met de 
resolutie. Onze resolutie werd anderhalf jaar geleden goedgekeurd. 
Het signaal van het Parlement is er.

Mijnheer de minister, u hebt stappen gezet met de sociale partners, 
vooral met de sector die al het verst stond, de interimsector, maar de 
andere sectoren moeten volgen. Het is goed dat er stappen worden 
ondernomen.

Een punt blijft essentieel. In onze resolutie hebben wij voor een en-
enverhaal gepleit, namelijk zelfregulering en de mogelijkheid tot 
optreden van de overheid. Dat zijn dan de mystery calls, waarvoor u 
zelf hebt gepleit, binnen een welbepaald kader, zowel voor bedrijven 
die willens nillens blijven discrimineren en voor sectoren die niet 

13.13  Nahima Lanjri (CD&V): 
Les personnes d'origine allochtone 
ne peuvent pas être la cible de 
discrimination, y compris sur le 
marché du travail. Le problème est 
complètement différent lorsqu'il 
s'agit de personnes qui, faute 
d'une formation correcte, dis-
posent d'une offre d'emploi plus 
réduite. La discrimination déguisée 
est cependant fréquente.

Dans notre résolution, nous avons 
plaidé en faveur de l'autorégulation 
et d'une possible intervention des 
pouvoirs publics. Les appels mys-
tère seraient utilisés dans les 
entreprises qui s'entêtent à 
pratiquer la discrimination et dans 
les secteurs qui refusent d'adhérer 
au système d'autorégulation. 
Même si chacun espère que ce 
système restera simplement un 
instrument dissuasif qui devra être 
utilisé le moins possible, le mi-
nistre doit le mettre en place, sans 
attendre évaluations ni conclu-
sions.
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meegaan in het systeem van zelfregulering en het aanpakken van de 
problemen.

Dit moet u eigenlijk al opzetten, al hopen wij allemaal dat het een stok 
achter de deur blijft die men zo weinig mogelijk moet gebruiken. U 
moet niet wachten op een evaluatie, want het kan zijn dat u dit 
instrument vroeg of laat nodig hebt. Daarom vraag ik u om al in een 
instrument te voorzien, om u voor te bereiden. Als de administratie of 
de inspectie niet moet optreden, des te beter.

Wij gaan echt niet vragen om die stok te gebruiken als het niet nodig 
is, wij werken liever met de wortel. Het is echter niet de bedoeling, 
mijnheer de minister, dat wij nu gaan wachten tot blijkt dat er echt 
serieuze problemen zijn, dat sectoren niet mee willen en dat u dan 
pas zegt dat u ook iets gaat doen. U kunt dat instrument, het kader 
voor uw inspectie, nu al creëren. U hebt zelf gezegd dat u nog moet 
bekijken of het wettelijk al dan niet nodig is om daar aanpassingen 
voor te doen. Als dat wettelijk gezien niet moet, dan is dat ook goed. 
Voorzie er echter al in en spreek met de sociale partners af dat dit 
een stok achter de deur is die u slechts zult gebruiken voor zover dat 
nodig is.

13.14 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, ik wil de collega’s 
bedanken voor alle reacties. 

Dit is natuurlijk een veelomvattend probleem. Wat mevrouw Lanjri 
voorstelt zal ik zo verder uitwerken. Ik zal mijn administratie vragen 
om die stok achter de deur concreet te maken. Hopelijk hebben wij 
die nooit nodig, maar de stok zal er wel zijn.

13.14  Kris Peeters, ministre: Je 
développerai plus avant la 
proposition qui a été formulée par 
Mme Lanjri. Je demanderai, dès 
lors, à mon administration de 
concrétiser ce moyen de pression. 
Même si nous espérons ne jamais 
devoir nous en servir, ce moyen 
de pression sera en tout cas 
disponible.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

14 Vraag van mevrouw Evita Willaert aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de loonkostenvermindering voor bedrijven die 
werk maken van werkbaar werk" (nr. 13941)
14 Question de Mme Evita Willaert au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et 
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la réduction des coûts salariaux pour les 
sociétés qui favorisent le travail sur mesure" (n° 13941)

14.01  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, tijdens één 
van de BEL10-debatten op Radio 1 een tijdje geleden ging het over 
werkbaar werk en sprak een CD&V-collega van u over ons groene 
voorstel van een loonkostenvermindering voor bedrijven die de
kwaliteit van werken bevorderen. Hij bevestigde dat we dit voorstel 
met u hadden besproken en dat u deze piste had bekeken, maar dat 
de praktische uitvoering zeer moeilijk ligt. Ik ben uiteraard heel blij om 
te vernemen dat onze voorstellen ernstig bekeken zijn. Ik ging 
daarvan uit, want ik weet dat u dat doet.

We hebben echter tot nog toe op geen enkele manier feedback 
gekregen daarover. Aangezien dit door een collega van u op de radio 
werd aangehaald, is het dan mogelijk om een terugkoppeling te 
krijgen van de evaluatie van ons voorstel? Als u zegt dat de 
praktische uitvoering zeer moeilijk ligt, vraag ik mij af wie u daarover 

14.01  Evita Willaert (Ecolo-
Groen): Lors d'un récent débat à la 
radio, un collègue du CD&V a 
évoqué notre proposition écolo-
gique de réduction des coûts 
salariaux pour les entreprises qui 
s'emploient à améliorer la qualité 
du travail. Il a confirmé que cette 
proposition était sérieusement 
examinée.

Le ministre peut-il nous fournir un 
feed-back sur cette proposition? 
Quelles sont les entraves à 
l'instauration de cette politique? Le 


