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gebruikgemaakt wordt van dagcontracten. U kent de cijfers: er wordt 

nog heel veel gebruik gemaakt van dagcontracten. Ik ben daar niet 

tegen in uitzonderlijke gevallen, maar ik ben wel tegen de misbruiken. 

In dat geval is mijn geduld inderdaad echt op. Als men een jaar later 

niets anders kan zeggen dan dat er op19 juni opnieuw een overleg 

gepland is… Ik begrijp dat u het overleg alle kansen wil geven, maar 

ik vind echt dat, als er eind juni geen akkoord is bereikt, u begin juli 

zelf een initiatief moet nemen. Dat zijn wij allemaal verplicht aan de 

betrokkenen om ze goede arbeidsvoorwaarden te geven. U moet dan 

eindelijk met een concreet voorstel naar het Parlement komen zodat 

er ook iets verandert voor die mensen op de werkvloer. 

 

également à des contrats jour-

naliers. Je comprends que le 

ministre veuille donner toutes ses 

chances à la concertation. Cepen-

dant, si aucun accord n'intervient 

d'ici la fin du mois de juin, j'estime 

que le ministre devra prendre 

l'initiative de présenter une pro-

position concrète au Parlement au 

mois de juillet. Cette démarche 

permettrait de réaliser des avan-

cées concrètes pour les tra-

vailleurs. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

12 Samengevoegde vragen van 

- mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 

Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de toepassing van de wetgeving inzake 

mysterycalls (praktijktests)" (nr. 25669) 

- mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 

Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de informatiecampagne over mysterycalls" 

(nr. 25840) 

- de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 

Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de praktijktesten inzake discriminatie op de 

arbeidsmarkt" (nr. 25855) 

- de heer Frédéric Daerden aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 

Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de stijging van het aantal gevallen van 

discriminatie op de arbeidsmarkt" (nr. 25891) 

12 Questions jointes de 

- Mme Meryame Kitir au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'application de la loi sur les appels mystère 

(tests de situation)" (n° 25669) 

- Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la campagne d'information sur les appels 

mystère" (n° 25840) 

- M. Vincent Van Quickenborne au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les tests de situation en matière de 

discrimination sur le marché du travail" (n° 25855) 

- M. Frédéric Daerden au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la hausse des discriminations sur le marché de 

l'emploi" (n° 25891) 

 

12.01  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de minister, op 1 april zijn de 

bepalingen van de wet van 15 januari 2017 over de praktijktesten die 

worden uitgevoerd door sociale inspecteurs, van kracht geworden. 

 

Tijdens de bespreking van het wetsontwerp hebben wij betreurd dat 

er weinig overbleef van het goede voorontwerp dat u initieel voor 

advies naar de NAR gestuurd had. In het ontwerp dat in het 

Parlement werd ingediend, werden aan de toelating tot het uitvoeren 

van praktijktesten zulke zware procedures en voorwaarden gekoppeld 

dat wij vreesden dat zij een lege doos zullen blijven. 

 

Ook arbeidsmarkteconoom, en specialist inzake het onderzoek naar 

het bestaan van discriminatie op de arbeidsmarkt, professor Stijn 

Baert, zegde daarover: ik ben voorstander van goed doordachte 

12.01  Meryame Kitir (sp.a): 

Depuis le 15 janvier, les 

inspecteurs sociaux ont le droit 

d'effectuer des tests de situation. 

Au moment du vote de la loi, nous 

avions regretté qu'il ne soit pas 

resté grand-chose de l'avant-

projet, qui était positif au départ. 

Les procédures et les conditions 

étaient devenues tellement strictes 

que nous avions craint qu'il ne soit 

plus qu'une coquille vide. Pour que 

les discriminations régressent 

réellement, il y a lieu d'augmenter 
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mysterycalls, en dit zijn er geen. 

 

De hele procedure is bijzonder omslachtig. Er is toestemming van het 

gerecht nodig, enzovoort. Om discriminatie echt terug te dringen, 

moet men de pakkans en de opgelegde straffen verhogen. Als men 

enkel in actie schiet na een klacht, is de pakkans zo goed als nihil. 

 

Eén van de knelpunten is immers dat datamining en nuttig hulpmiddel 

kan zijn bij het opsporen van discriminatie, maar vandaag staat dit 

zeker niet op punt en het is onduidelijk welke bestaande officiële 

statistieken en data daarvoor ingezet kunnen worden. 

 

U probeerde ons gerust te stellen door te zeggen dat wie hoopte dat 

dit een dode mus zou zijn, bedrogen zou uitkomen. U zou er immers 

over waken dat er effectief gebruik gemaakt zou worden van deze 

techniek. 

 

Daar de wet nu al enige tijd van kracht is, wil ik u de volgende vragen 

stellen. 

 

Hebben de arbeidsinspecteurs een specifieke opleiding gekregen 

teneinde zich dit toch wel specifieke actiemiddel eigen te maken? 

 

Werd daarvoor samengewerkt met gespecialiseerde derden, zoals 

Unia, dat de inspecteurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

heeft opgeleid? 

 

Werden deze inspecteurs opgeleid over welke bronnen zij moeten 

raadplegen met het oog op de voorafgaande vereiste van datamining 

en datamatching, en over hoe zij die dan kunnen gebruiken? 

 

Kunt u ons melden welke bronnen zij met het oog daarop zullen 

gebruiken? 

 

Hoeveel klachten hebben tot heden aanleiding gegeven tot het 

uitvoeren van datamining en datamatching? 

 

Hoeveel gevallen daarvan hebben aanleiding gegeven tot het vragen 

van een toestemming aan de arbeidsauditeur? Hoeveel gevallen 

daarvan hebben aanleiding gegeven tot de effectieve toepassing van 

een praktijktest?  

 

Ik kijk uit naar uw antwoord. 

 

les risques de se faire prendre et 

de durcir les sanctions. L'un des 

points névralgiques est le retard 

pris dans la mise au point du 

datamining, qui est à tout le moins 

un dispositif utile. Le ministre a dit 

qu'il veillerait à ce que cette 

technique soit employée. 

 

Les inspecteurs du travail ont-ils 

suivi une formation spécifique? 

Qui la leur a dispensée? Quelles 

sources doivent-ils consulter pour 

respecter la condition préalable 

relative au datamining et au 

datamatching? Pour combien de 

cas une autorisation a-t-elle été 

demandée à l'auditeur du travail? 

Combien de tests de situation ont-

ils déjà été effectivement réalisés?  

 

12.02  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, recentelijk heeft 

Europa ons er nog eens op gewezen dat ons land het wat de 

tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond betreft, niet 

zo goed doet. Het is overal in Europa slecht gesteld, maar wij behoren 

tot de minder goede leerlingen van de Europese klas. 

 

In België was vorig jaar slechts 54 procent van de mensen tussen 25 

en 64 jaar die buiten Europa geboren zijn, aan de slag. Het algemene 

percentage voor heel Europa is 65 %. In Duitsland bedraagt het zelfs 

67 %, en in het Verenigd Koninkrijk 73 %. Er is dus een heel groot 

verschil met die landen. 

 

Een deel van de verklaring is dat mensen met een migratie-

achtergrond op de arbeidsmarkt nog steeds worden gediscrimineerd. 

12.02  Nahima Lanjri (CD&V): La 

Belgique compte parmi les plus 

mauvais élèves de la classe 

européenne en matière d'emploi 

des personnes d'origine étrangère, 

l'une des explications étant la 

discrimination sur le marché de 

l'emploi. Il s'agit d'ailleurs d'un des 

principaux motifs de plaintes pour 

les dossiers ouverts en 2017 par 

Unia, le centre pour l'égalité des 

chances.  

 

Les appels mystère constituent un 
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Experimenten aan de Universiteit Gent uit 2012, 2015 en 2016, 

waarbij fictieve sollicitanten op een willekeurige manier een Vlaamse 

dan wel een Turkse naam kregen, wezen uit dat de kansen op een 

jobgesprek voor de Turkse kandidaat een derde tot de helft lager 

lagen dan voor de Vlaamse kandidaat of wanneer de kandidaat zich 

als Vlaming aanbood. 

 

Bovendien blijkt uit de recente cijfers van het Gelijkekansencentrum 

Unia dat van de tweeduizend geopende dossiers in 2017 discriminatie 

op de werkvloer een van de belangrijkste klachten was die werden 

gehoord. Ze was zelfs goed voor een stijging met 60 % op vier jaar 

tijd. 

 

Ik weet niet of de details van de cijfers met een betere melding te 

maken hebben dan wel of er effectief meer klachten zijn en er meer 

discriminatie is dan wel of zij met een combinatie van beide te maken 

hebben. 

 

Een belangrijk instrument om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te 

pakken – daar zijn wij blij om –, is recent aangenomen. Het is in 

januari 2018 goedgekeurd. Dat zijn de mysterycalls. U hebt op dat 

vlak doorgezet, om de mysterycalls of praktijktests toch in te voeren. 

Zij zijn sinds 1 april 2018, dus sinds een aantal maanden, in voege. 

 

Uit de praktijk blijkt echter dat zowel bij werknemers als bij 

werkgevers maar ook bij het grote publiek slechts weinigen correct 

zijn geïnformeerd over de nieuwe maatregel en vooral over de manier 

waarop zij de maatregel moeten toepassen en wat zij juist moeten 

doen, wanneer zij met discriminatie in aanraking komen. 

 

Mijn vragen zijn de volgende. 

 

Ten eerste, wat is vandaag de stand van zaken op het vlak van de 

operationele uitrol van de mysterycalls? Hoe functioneert een en 

ander? Ik sluit mij ter zake aan bij de vragen van mevrouw Kitir. 

 

Wat is de stand van zaken? Hebt u cijfergegevens daarvan? 

 

Werken ze goed? Moet er eventueel een bijsturing komen op het 

operationele vlak, dus bij de inspecteurs, of is ze niet nodig? 

 

Ten tweede, zal u maatregelen treffen, om de toepassing van de 

mysterycalls bij werknemers en werkgevers maar ook in het 

algemeen bij het grote publiek bekend te maken? 

 

Indien mensen immers niet weten dat nu wel praktijktests mogelijk 

zijn, dat die mysterycalls wel kunnen worden ingeroepen en dat zij niet 

alleen slachtoffer hoeven te zijn, maar dat zij ook als derde, als 

vertrouwenspersoon, als opbouwwerker of als VDAB-medewerker van 

discriminatie melding kunnen maken en de zaak aan het rollen 

kunnen brengen, dan kunnen zij daarvan ook geen gebruikmaken. 

 

Daarom heb ik de hiernavolgende vragen. 

 

Kunt u aan een gerichte informatiecampagne werken? Indien u dat wil 

doen, wanneer zou die campagne dan gepland zijn? Hoe wil u werken 

aan de bekendmaking bij een groter publiek? 

 

instrument majeur dans la lutte 

contre ce type de discrimination. 

Ils sont autorisés depuis le 1er avril 

2018. Il semble toutefois que très 

peu de travailleurs et d'employeurs 

soient informés en détail de cette 

mesure et de son application. 

 

Qu'en est-il exactement? Le 

ministre a-t-il des chiffres? Com-

ment compte-t-il accroître la 

notoriété des appels mystère non 

seulement auprès des employeurs 

et des travailleurs, mais aussi 

auprès de la population en gé-

néral? Envisage-t-il d'organiser 

une campagne d'information 

ciblée?  
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12.03  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Mijnheer de minister, 

mijn vragen zijn wat dezelfde als van de collega's.  

 

Wat is de stand van zaken? Als er vandaag een melding zou worden 

gedaan bij de bevoegde diensten, kunnen er dan al praktijktesten 

worden uitgevoerd? Is er al een KB of ministerieel besluit in 

voorbereiding om de testen verder te concretiseren? Wanneer 

verwacht u dat de eerste testen in de praktijk zullen worden 

uitgevoerd?  

 

12.03  Vincent Van 

Quickenborne (Open Vld): En cas 

de signalement, des tests de 

situation peuvent-ils déjà être 

organisés? Un arrêté royal ou 

ministériel est-il encore attendu à 

ce propos?  

 

12.04  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le président, mes questions 

rejoignent celles de mes collègues. J'ai introduit cette question à la 

suite de la publication des derniers chiffres d'Unia, qui mettaient en 

évidence une augmentation de 13 % des cas de discrimination à 

l'emploi en un an. Cette progression est constatée d'année en année.  

 

Monsieur le ministre, où en est la mise en place des appels mystère? 

Des effets ont-ils été constatés ces dernières semaines? Envisagez-

vous d'autres mesures pour freiner la progression des discrimi-

nations? 

 

12.04  Frédéric Daerden (PS): 

Unia heeft erop gewezen dat het 

aantal gevallen van discriminatie 

op de arbeidsmarkt met 13 % is 

toegenomen. Het aantal gevallen 

blijft stijgen. 

 

Hoe staat het met de invoering van 

de mysterycalls? Wat zijn de 

eerste effecten? Zult u andere 

maatregelen nemen? 

 

12.05 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, met de 

artikelen 30 tot 35 van de wet van 15 januari 2018, houdende diverse 

bepalingen inzake werk, hebben wij een wettelijke basis gecreëerd 

om mysterycalls uit te voeren. Dit is een belangrijke mijlpaal in de 

bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt, waarover deze 

commissie zich in het verleden zeer intensief heeft gebogen. 

 

Door deze wetswijzigingen doet de sociaal inspecteur zich voor als 

een klant, een potentiële klant, een werknemer of een potentiële 

werknemer om na te gaan of, op grond van een wettelijk beschermd 

criterium, gediscrimineerd werd of wordt door een onderneming of 

een werkgever, en dit via telefonische gesprekken.  

 

Ik zal de wettelijke bepalingen niet nogmaals toelichten. Wij hebben 

het hierover reeds uitvoerig gehad. U bent zeer goed geplaatst om te 

weten welke stappen er moeten worden gezet. 

 

Verschillende leden van deze commissie vroegen naar een stand van 

zaken. Momenteel is een richtlijn van de procureur-generaal in 

opmaak. Hiervoor zijn reeds twee voorbereidende vergaderingen 

geweest. De richtlijn zou definitief moeten zijn goedgekeurd tegen 

midden juni 2018, dus binnen enkele dagen. Zodra de magistratuur er 

klaar voor is, kan de procedure van start gaan. De magistraten krijgen 

ook een specifieke opleiding met betrekking tot de materie 

"discriminatie". 

 

Een mysterycall uitvoeren, vraagt ook een specifieke methodologie 

die de sociaal inspecteurs vandaag nog niet hebben toegepast. Het 

leunt aan bij de bijzondere opsporingsmethode en een specifieke 

opleiding is noodzakelijk. Unia en de federale politie zullen de 

inspecteurs ondersteunen en hen de nodige informatie en 

leermateriaal rond technische competenties bezorgen. Volgens de 

huidige planning zullen de eerste dossiers inzake mysterycalls in de 

zomer van start kunnen gaan. 

 

Samengevat kan worden gesteld dat mysterycalls, strikt juridisch 

12.05  Kris Peeters, ministre: Les 

articles 30 à 35 de la loi du 

15 janvier 2018 ont mis en place la 

base légale requise pour la pra-

tique des appels mystère, destinés 

à lutter contre la discrimination sur 

le marché du travail. Conformé-

ment à ces dispositions, un 

inspecteur social est autorisé à se 

faire passer au téléphone pour un 

client ou un travailleur, potentiel ou 

non. Une directive du procureur 

général qui devrait être approuvée 

définitivement d'ici à la mi-juin 

2018 est en cours de rédaction. La 

procédure pourra être lancée dès 

que les magistrats seront prêts. 

 

La pratique des appels mystère 

requiert une méthodologie spéci-

fique. Unia et la police fédérale 

épauleront les inspecteurs et leur 

fourniront les informations néces-

saires, ainsi que le matériel 

d'apprentissage pour acquérir les 

compétences techniques. D'un 

point de vue purement juridique, 

nous aurions déjà pu démarrer le 

1er avril 2018 mais, compte tenu 

des formations nécessaires et de 

l'organisation du nouveau flux 

d'informations entre la Justice et 

l'Inspection sociale, la date a été 

repoussée au 1er juillet prochain. 

 

Quatorze dossiers de discri-
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gezien, konden worden uitgevoerd vanaf 1 april 2018. De 

voorbereidende acties, nodig om mysterycalls kwalitatief te kunnen 

uitvoeren, zoals de noodzakelijke opleiding van de inspecteurs en de 

voorbereiding van de nieuwe flow, die er tussen Justitie en de sociale 

inspectie zal ontstaan, vragen evenwel de nodige tijd. Vanaf 1 juli 

zullen er in de praktijk mysterycalls kunnen worden uitgevoerd. 

 

Ik kan wel nog meegeven dat er momenteel 14 dossiers inzake 

discriminatie op de arbeidsmarkt door de inspecteurs van de Inspectie 

Toezicht op de Sociale Wetten in behandeling zijn. Voor deze 

dossiers werd geen gebruik gemaakt van de mysterycalls. 

 

Er zal geen bijkomende informatiecampagne op poten worden gezet 

aangezien wij ervan overtuigd zijn dat de vooropgestelde werking zo 

ook haar doel zal bereiken. 

 

Momenteel zijn er dossiers klaar die al voldoende geacht worden om 

als eerste testcases in het kader van mysterycalls te dienen. Het gaat 

om bedrijven die al meermaals de wetgeving inzake discriminatie 

zouden hebben overtreden. 

 

Voorts wil ik ook specifiek meegeven dat ik een adviesaanvraag naar 

de Nationale Arbeidsraad heb gestuurd over mijn ontwerp van 

koninklijk besluit dat een positieve actie in werking stelt. Ik wil dat zo 

snel als mogelijk aan de Ministerraad voorleggen, omdat ik ervan 

overtuigd ben dat dit eveneens een belangrijke impact kan hebben op 

de tewerkstellingsgraad van kansengroepen. In dat verband denk ik 

niet alleen aan personen met een migratieachtergrond, maar ook aan 

arbeidsgehandicapten, jongeren, vrouwen, en anderen. Door dat 

koninklijk besluit creëren wij meer rechtszekerheid voor werkgevers 

die met een positief actieplan naar buiten willen komen. 

 

mination sur le marché du travail 

sont actuellement traités, mais 

dans aucun d'entre eux il n'y a eu 

recours aux appels mystère. 

 

Une campagne d'information 

supplémentaire ne nous paraît pas 

nécessaire.  

 

Il existe déjà à l'heure actuelle des 

dossiers qui peuvent servir de 

premières études de cas dans le 

cadre des appels mystère. Ils 

concernent des entreprises qui 

auraient déjà enfreint la législation 

antidiscrimination à plusieurs re-

prises. 

 

J'ai également demandé au CNT 

un avis sur le projet d'arrêté royal 

relatif aux actions positives, que je 

voudrais soumettre au plus vite au 

Conseil des ministres parce que 

cet arrêté royal peut aussi avoir 

une incidence importante sur le 

taux d'emploi des groupes fra-

gilisés. 

 

12.06  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de minister, ik heb begrepen 

dat er nog geen praktijktests werden uitgevoerd omdat dat nog niet 

kon. Ik verwacht dat de eerste praktijktests vanaf 1 juli plaatsvinden. 

 

Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag hoe de datamining en 

datamatching precies zullen gebeuren. Ik ga ervan uit dat dit deel 

uitmaakt van de opleiding die de inspecteurs en magistraten zullen 

krijgen. 

 

Ik ben, zoals u weet, een voorstander van praktijktests, maar ik ben 

geen voorstander van de manier waarop u ze nu hebt ingevoerd. Ik 

zal dit dan ook verder opvolgen, want ik hoop dat u ons niet blij maakt 

met een dode mus. Als de maatregel vanaf 1 juli in werking treedt, 

dan zullen wij u daarover te gepasten tijde ondervragen. Ik hoop, 

zoals collega Lanjri opmerkte, dat u er ook wat ruchtbaarheid aan zult 

geven, want de problematiek is zeer reëel. Mensen die niet eens 

weten hoe zij zich moeten weren, zullen immers al zeker niet 

gebruikmaken van de middelen die u invoert. 

 

12.06  Meryame Kitir (sp.a): Je 

n'ai pas entendu comment se 

dérouleraient exactement le 

datamining et le datamatching 

mais je suppose que cette 

question est traitée dans le cadre 

de la formation suivie par les 

inspecteurs et les magistrats. 

 

12.07  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, bedankt voor uw 

antwoord. Aangezien de praktijktests nog niet hebben plaats-

gevonden, moeten wij de start ervan nog even afwachten en alvast 

enkele bijkomende maatregelen nemen. 

 

U sprak over mysterycalls en had het daarbij over telefonische 

gesprekken, maar ik veronderstel dat u zich daarbij versprak, want de 

12.07  Nahima Lanjri (CD&V): 

Les appels mystère ne peuvent 

évidemment pas être limités aux 

conversations téléphoniques. Les 

entretiens et les interviews d'em-

bauche se prêtent parfaitement à 

cette pratique. Il reste cependant 
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mysterycalls zijn uiteraard niet tot telefoongesprekken beperkt. Ze 

omvatten eveneens het schrijven van sollicitatiebrieven, het 

deelnemen aan sollicitatiegesprekken en dergelijke, dus het ruime 

gamma aan mogelijkheden en manieren om praktijktests uit te 

voeren. Ik haal dat aan, omdat het mij aangewezen lijkt dit in het 

verslag recht te zetten. 

 

U zegt dat u voorlopig nog geen campagne plant. 

 

Mijnheer de minister, wat ik op het terrein verneem is dat er heel veel 

verwarring of onduidelijkheid is. Voor een stuk heeft dat misschien 

inderdaad te maken met het feit dat zij er nog niet zijn. Als u zegt dat 

u liever eerst wil starten, dan moet dat maar zo. Er is echter een 

minimum aan informatie nodig, eerst en vooral via de website van de 

sociale inspectie. Alzo wordt de informatie over hoe men een klacht 

moet indienen ook verspreid. Ook Unia kan een rol spelen in het 

verspreiden van informatie. 

 

Wij moeten het dan in het najaar eens bekijken maar volgens mij zal 

het nodig zijn om wat meer ruchtbaarheid te geven aan de manier 

waarop mensen een klacht kunnen indienen als zij geconfronteerd 

worden met discriminatie. Zij moeten weten bij wie zij daar melding 

van kunnen maken zodat alles correct verloopt. Het heeft immers 

geen zin om een goede maatregel aan te nemen waarvoor u, ik en 

anderen jaren gestreden hebben, als nadien blijkt dat niemand het 

weet. Op het terrein zie ik zelfs mensen en politieke partijen nu nog 

pleiten voor het invoeren van mysterycalls, terwijl dat eigenlijk al 

gebeurd is. Dat is de mist die sommigen trachten te spuien. 

 

Het is belangrijk dat er klare informatie komt van de overheid. Mensen 

moeten weten hoe zij melding kunnen maken van een klacht en zij 

moeten weten dat zij daar verder bij betrokken worden. Het lijkt mij 

noodzakelijk dat u dat doet. Als er dan nog bijkomende nood is aan 

campagnes, dan kunnen wij dat nog bekijken. Een minimum aan 

informatie lijkt mij echt wel nodig. 

 

de nombreux points d'interrogation 

sur le terrain. Il faut un minimum 

d'informations, surtout avant le 

lancement effectif de ce système. 

Il convient surtout de mieux faire 

connaître la manière dont on peut 

porter plainte lorsque l'on est en 

présence d'une discrimination, 

sinon cette mesure est dénuée de 

sens. Cette tâche me semble 

relever des compétences du 

ministre.  

 

12.08  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Mijnheer de minister, 

bedankt voor uw antwoord. Alles is begonnen met de fameuze 

resolutie. Ik ben blij dat er nu werk van gemaakt wordt. Wij zullen dit 

verder opvolgen. 

 

 

12.09  Frédéric Daerden (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie 

pour vos réponses ainsi que pour vos informations. 

 

Tout comme mes collègues, je vous encourage à accentuer la 

promotion de la mesure concernant les appels mystère mais 

également de nous présenter un plan mieux fourni avec d'autres 

mesures, car cette problématique est importante.  

 

12.08  Frédéric Daerden (PS): Ik 

hoop dat u het gebruik van 

mysterycalls nog meer zal pro-

moten en dat u bijkomende 

maatregelen in uw actieplan zal 

opnemen.  

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

La réunion publique de commission est levée à 16.28 heures. 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.28 uur. 

 

  

 


