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dis avec dignité et fermeté. Deuxièmement, j'ai 

l'espoir, que je formule de concert avec mon 

groupe, que vous reveniez sur votre position 

comme vous l'avez fait au sujet de la loi postale 

car, en fin de compte, on peut se rendre compte 

que nous avons raison. 

 

13.05  Wouter Raskin (N-VA): Collega, wij 

kunnen natuurlijk van idee verschillen over hoe 

men de zaken aanpakt. Ik neem akte van uw 

opmerking, die u ook al in de commissie hebt 

gemaakt. Ik heb, net als vele collega’s met wie ik 

contact heb, vandaag geen weet van 

wantoestanden die zich mogelijk zouden voordoen 

bij dochterondernemingen van andere 

overheidsbedrijven. Mocht dat wel het geval zijn, 

dan stel ik voor dat wij die bedrijven oplijsten en 

dat u zegt wat er zich voordoet en waar. Als er 

zich bij andere bedrijven zaken voordoen zoals wij 

hebben kunnen vaststellen bij de dochters van de 

NMBS en van Infrabel, dan moeten wij nagaan of 

er een bijkomend wetgevend initiatief nodig is. 

Samen met mijn fractie ben ik alleszins van 

mening dat wij geen initiatieven moeten nemen 

waar zich vandaag geen problemen voordoen.  

 

13.06  Laurent Devin (PS): Monsieur le 

président, je ferai une dernière intervention. On 

peut effectivement ne pas être du même avis, 

monsieur Raskin, mais je ne voudrais pas qu'il y 

ait une incompréhension. Je ne suis pas en train 

de dire qu'il y a des manquements dans ces 

filiales. Je dis qu'il ne faut pas attendre qu'il y en 

ait pour s'y intéresser. 

 

De voorzitter:  

Vraagt nog iemand het woord? (Nee) 

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non) 

 

De algemene bespreking is gesloten. 

La discussion générale est close. 

 

Bespreking van de artikelen 

Discussion des articles 

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen. De 

door de commissie aangenomen tekst geldt als 

basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2357/5) 

Nous passons à la discussion des articles. Le 

texte adopté par la commission sert de base à la 

discussion. (Rgt 85, 4) (2357/5) 

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen. 

La proposition de loi compte 3 articles. 

 

Er werden geen amendementen ingediend. 

Aucun amendement n'a été déposé. 

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel 

aangenomen. 

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article. 

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De 

stemming over het geheel zal later plaatsvinden. 

La discussion des articles est close. Le vote sur 

l'ensemble aura lieu ultérieurement. 

 

14 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 

inzake werk (2768/1-7) 

14 Projet de loi portant des dispositions 

diverses en matière de l'emploi (2768/1-7) 

 

Algemene bespreking 

Discussion générale 

 

De algemene bespreking is geopend. 

La discussion générale est ouverte. 

 

14.01  Nahima Lanjri, rapporteur: Mijnheer de 

voorzitter, ik verwijs naar het meer dan 

schitterende verslag van bijna vijftig bladzijden. 

 

14.02  Laurette Onkelinx, rapporteur: Monsieur 

le président, je renvoie également au rapport écrit. 

 

De voorzitter: Ook de heer Van der Donckt 

verwijst naar het schriftelijk verslag. 

 

 

14.03  Laurette Onkelinx (PS): Monsieur le 

président, tout d'abord, un petit rappel pour ceux 

qui n'ont pu participer aux travaux de la 

commission. Nous avons été heureux que, pour 

ce projet relatif à l'emploi, le ministre compétent 

en la matière soit présent. 

 

Je dis cela, parce que nous avons eu la surprise 

de constater ce jour-là que, pour un autre projet, 

celui qui concerne les fameux 6 000 euros de 

blanchiment du travail au noir mais sans 

protection des travailleurs et en concurrence 

complète avec certains secteurs dénoncés par le 

secteur des Classes moyennes, le ministre s'est 

enfui pour ne pas avoir à affronter le flot de 

critiques. Je le souligne: ici, il y aura une seconde 

lecture et j'en appelle aux responsabilités du 

ministre pour qu'il soit présent pour affronter les 

critiques unanimes des partenaires sociaux et de 

plusieurs groupes tant de la majorité que de 

l'opposition. 

 

Pour en venir au projet qui nous est soumis 

aujourd'hui - il ne faut pas être manichéen – 

certains éléments s'avèrent positifs et d'autres 

pas. Je vais citer quelques éléments qui nous 

paraissent particulièrement positifs. Par exemple, 
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l'application des conventions collectives de travail 

au personnel des ambassades et postes 

diplomatiques nous semble opportune. On sait 

que certains travailleurs de ce secteur étaient 

soumis à des conditions de travail qui n'étaient 

absolument pas acceptables, qui étaient indignes. 

 

D'autre part, les mesures pour contrer le dumping 

social, à savoir la possibilité de recourir au 

chômage économique lorsque le travail est sous-

traité, nous semble être véritablement de bonne 

politique.  

 

À côté de ces mesures positives, il y en a 

malheureusement que nous ne pouvons accepter. 

La majorité était très mal à l'aise pour ce qui 

concerne la situation des travailleurs, soumis à un 

changement de commission paritaire. Le ministre 

négocie avec les partenaires sociaux. Un accord 

général semblant tout à fait logique intervient 

précisant qu'en cas de négociation pour changer 

de commission paritaire, les travailleurs restent 

protégés dans le cadre de l'ancienne commission 

paritaire aussi longtemps qu'un accord n'est pas 

intervenu C'est la moindre des choses. C'est 

logique.  

 

Et puis tout à coup, alors que tous les partenaires 

sociaux sont d'accord, le ministre introduit un 

nouvel élément: une deadline. Il faut absolument 

avoir conclu les nouvelles règles pour le 

1er janvier 2023. Et nous lui avons donc demandé 

ce qui se passera si l'on ne parvient pas à une 

conclusion. Quelle est la protection des 

travailleurs? Dans quelle situation vont-ils se 

trouver? Aucune réponse! La seule réponse a été 

celle-ci: tout cela sera évalué le 1er janvier 2021? 

Cela n'a absolument aucun sens. Nous 

redéposons un amendement pour qu'au moins, 

par souci de protection des travailleurs, on puisse 

dire que cette fameuse date de 2023 puisse être 

changée par un arrêté royal. 

 

Deuxième élément qui nous semble important à 

souligner ici: la question de la discrimination à 

l'embauche. Elle existe dans notre pays et c'est 

une réalité terrible! Nous avons eu en décembre le 

monitoring socioéconomique présenté par Unia et 

le SPF Emploi. Il est assez clair. Le taux d'emploi 

des personnes de nationalité belge est de 73 %. Il 

n'atteint pas 46 % pour les personnes de 

nationalité extérieure à l'Union européenne. Pire, il 

y a toute une série de plaintes qui sont déposées 

auprès d'Unia. Il y en a eu 5 000 l'an dernier, 

5 000 signalements tous domaines confondus; 

1 900 dossiers ont été ouverts et seulement 2 % 

ont été traités en justice.  

 

Je crois qu'il faut réagir. C'est une question de 

justice, de justice sociale, de respect pour l'égalité 

des chances. Et cette frustration qui naît des 

discriminations à l'embauche a des conséquences 

très importantes. J'en veux pour preuve – et le 

président de la commission d'enquête "Attentats", 

M. Patrick Dewael, le dira aussi bien que moi – en 

commission "Attentats", tous partis confondus, 

majorité et opposition, nous avons dénoncé cette 

discrimination à l'embauche. Nous avons 

demandé que des dispositions fortes soient 

prises, notamment pour les tests de situation, et 

que vous dégagiez des moyens pour empêcher 

ces situations qui engendrent, je l'ai dit, de la 

frustration et débouchent, parfois, sur une 

radicalisation aux conséquences dramatiques. 

 

Les Régions se sont posé des questions. Je 

prends pour exemple la Région bruxelloise. 

Depuis 2014, la Région bruxelloise a interpellé le 

fédéral en lui demandant de faire quelque chose, 

tellement la situation est insupportable. Pas de 

réponse! Finalement, dans une très large majorité 

qui a dépassé la majorité gouvernementale et 

sous la houlette du ministre régional de l'Emploi, 

M. Gosuin, une législation régionale anti-

discrimination a été prise, une des plus fortes 

d'Europe, à tout le moins, avec des tests de 

situation et une série de sanctions prévues, dont 

la fin, voire le rappel de subventions octroyées par 

l'autorité régionale. 

 

On s'est demandé si l'autorité régionale était 

habilitée à le faire. Différents constitutionalistes 

ont été entendus et ils ont dit oui, car on est dans 

le cadre d'une compétence concurrente. La 

législation régionale avance. On attend ce qui va 

se passer au niveau fédéral. Cela a été le silence 

pendant longtemps et, puis, monsieur le ministre, 

vous êtes intervenu. Vous avez dit vouloir quand 

même faire quelque chose. Vous avez eu raison. 

Celui qui n'essaie rien est sûr de perdre. Vous 

avez donc essayé de convaincre vos partenaires 

de gouvernement. Le problème, c'est que vous 

avez gagné sur le plan des principes, à savoir 

que, sous cette législation, on dit oui aux tests de 

situation mais, malheureusement, comme 

d'habitude – et on imagine bien ce qu'a dû être la 

négociation en kern, je suppose –, vous mettez 

tellement de conditions que, finalement, ce 

principe ne sera pas suivi d'effets. Il faut des 

éléments, data mining et data matching ainsi que 

la plainte et l'autorisation notamment de l'auditeur 

du travail. Bref, c'est tellement cadré et il y a 

tellement de conditions, contrairement à ce qui a 

été décidé au niveau régional, que ce ne sera pas 

suivi d'effets. 
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Dernier argument, les inspecteurs sociaux 

pourront avancer franchement d'un côté et seront 

ensuite complètement paralysés au niveau fédéral 

du fait de vos conditions. 

 

Je voulais le souligner, car vous aviez une 

opportunité à saisir. Vous disposiez des 

conclusions de la commission d'enquête 

"Attentats". Vous êtes face à une situation 

dramatique en termes de discrimination à 

l'embauche. Mon groupe et moi-même regrettons 

vivement que vous n'ayez pas emporté la 

discussion lors des négociations 

gouvernementales et que vous ayez un principe 

mais une inapplication concrète sur le terrain.  

 

Dès lors, nous nous abstiendrons sur ce projet de 

loi. Il y a des éléments positifs mais sur ceci, vous 

avez fait montre d'une faiblesse coupable. 

 

14.04  Isabelle Galant (MR): Monsieur le 

président, monsieur le ministre, chers collègues, 

depuis trois ans, le gouvernement Michel a opéré 

de nombreuses réformes dans tous les domaines 

mais surtout en matière d'économie et d'emploi. 

 

Ces mesures, on l'observe, portent leurs fruits: 

176 500 emplois nets créés depuis le début de la 

législature et 309 000 emplois devraient être créés 

sur la période fin 2014 à fin 2020. Ce sont les 

prévisions de la Banque nationale. Chers 

collègues, ce n'est pas moi qui le dis. 

 

Ces chiffres sont, bien entendu, encourageants et 

nous confortent dans notre politique menée 

depuis le début. Ils sont le fruit du coup de fouet 

dont nécessitaient nos entreprises pour se 

relancer et créer à nouveau des emplois. Nous 

voici donc dès le début de l'année avec la même 

détermination, si pas davantage, à poursuivre ces 

réformes. 

Le projet de loi que nous abordons aujourd'hui 

s'inscrit dans la continuité du travail engrangé. De 

nombreuses réformes et projets sont proposés et 

je ne m'attarderai que sur certains d'entre eux.  

 

En premier lieu, l'adaptation de la loi sur le 

chômage économique. Comme vous le savez, les 

entreprises ayant recours au chômage 

économique doivent se soumettre à une série de 

règles très contraignantes. Malgré cela, certaines 

d'entre elles sous-traitent, alors qu'elles ont mis 

leur personnel au chômage économique, parfois 

pour des motifs opportunistes. Aussi, afin de lutter 

contre cette forme de dumping, il sera dorénavant 

interdit de sous-traiter si parallèlement une partie 

ou la totalité du personnel bénéficie du chômage 

économique. Je suis, bien entendu, favorable à la 

mesure permettant de lutter conte toute forme de 

concurrence déloyale.  

 

Dans un second temps, il est également question 

de simplification administrative. Je pense à la 

signature électronique des contrats de travail, à 

l'instar de ce qui se fait déjà pour le secteur de 

l'intérim. Je pense à la possibilité qui sera donnée 

aux entreprises de remplacer du personnel en 

incapacité de travail qui reprend progressivement 

ses prestations – ce qui était autorisé uniquement 

dans le cas où le travailleur était en incapacité 

complète. Je pense à l'évaluation médicale du 

personnel intérimaire dont le traitement sera 

dorénavant simplifié par la création d'une base de 

données commune gérée de manière centralisée 

par le service de prévention, tout en garantissant 

la protection des données médicales des 

travailleurs par un professionnel de la santé, 

comme le prévoit l'amendement de la majorité. 

Enfin, je pense au volet médecine de contrôle, par 

lequel le suivi des dossiers et le traitement des 

plaintes se fera sous le contrôle de l'Ordre des 

Médecins pour plus d'efficacité.   

 

Le troisième chapitre qui mérite qu'on s'y attarde 

un moment concerne la loi de 1968 sur les 

conventions collectives de travail et les 

commissions paritaires. Chers collègues, je vous 

rappelle que l'accord de gouvernement précise 

que le nombre de commissions paritaires sera 

réduit et que la concertation sectorielle au sein 

des commissions paritaires sera modernisée. Il y 

a donc ici deux réformes. D'une part, le personnel 

d'ambassades et d'organisations internationales, à 

l'exception de ceux qui bénéficient d'un statut 

privilégié, sera dorénavant soumis à la loi du 

5 décembre 1968. Cela mettra fin à cette zone 

grise qui a parfois mené à des situations critiques 

et inhumaines d'un point de vue social pour le 

travailleur. D'autre part, dans la foulée de 

l'harmonisation des statuts d'employé et d'ouvrier, 

il avait été décidé de limiter et d'harmoniser le plus 

possible les commissions paritaires. Or la réforme 

prévoit que lorsque employeurs et travailleurs 

passent d'une commission paritaire à une autre, 

les conditions de travail et de salaire sont 

maintenues. Il s'agissait là d'une demande des 

représentants des travailleurs.  

 

Ce projet de réforme a néanmoins suscité une 

certaine crainte, totalement justifiée, auprès des 

employeurs, qui regrettent le manque de 

concertation et qui se demandent qui va supporter 

le coût additionnel d'une harmonisation vers le 

haut mais aussi d'une clarification de la situation 

sur le plan juridique. Dès lors, pour répondre aux 

attentes de chacun et pour permettre à la 



 11/01/2018 CRIV 54 PLEN 210 

 

KAMER-5E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE 2017 2018 CHAMBRE-5E SESSION DE LA  54E LÉGISLATURE 

 

40 

concertation sociale de jouer son rôle, il a été 

décidé de postposer la mesure à 2023 et de 

réaliser une évaluation de la situation en 2021. 

 

Enfin, j'aborderai le chapitre consacré à 

l'implémentation des mystery shoppings. Pour 

éviter que cette politique ne soit perçue comme 

une agression à l'égard des entreprises, le 

gouvernement a prévu plusieurs garde-fous. En 

effet, premièrement, il faut qu'il y ait 

obligatoirement eu soit plainte soit suspicion de 

discrimination.  

 

Deuxièmement, on utilise alors les techniques de 

recherche de data mining et de data matching à 

titre d'analyse et d'évaluation. Si les signaux sont 

au rouge, l'inspecteur social peut utiliser la 

méthode du mystery shopping pour autant qu'il en 

ait fait la demande soit au procureur du Roi soit à 

l'auditeur du travail et qu'il en ait reçu 

l'autorisation. Si le recours à cette méthode est 

autorisé, l'inspecteur devra toutefois faire preuve 

d'indépendance, de crédibilité et de 

professionnalisme dans la mission qui lui 

incombe.  

 

L'objectif est donc bien de constater la 

discrimination et non pas de la susciter. À ce titre, 

afin de renforcer le critère objectif de la mesure et 

de supprimer tout élément susceptible de prêter à 

confusion, nous avons adopté un amendement 

modifiant le texte en ce sens. La procédure ayant 

été balisée, je ne peux que souscrire à cette 

méthodologie qui sera appliquée sur le terrain.  

 

Vous l'aurez compris, chers collègues, ce projet 

de loi comprend une série de réformes 

nécessaires. Après avoir reçu les explications 

complémentaires ou les précisions voulues, je ne 

peux que soutenir le texte qui vous est présenté. 

Mon groupe et moi-même continuerons à porter 

l'action de ce gouvernement. 

 

14.05  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de 

voorzitter, collega's, mijnheer de minister, wij zijn 

heel blij met het wetsontwerp. Ik wil mij op één 

aspect focussen, op hoofdstuk 9 over de 

mysterycalls. De mysterycalls brengen ons 

immers een stap dichter bij het aanpakken van 

discriminatie op de arbeidsmarkt. Het werd ook 

dringend tijd om in dat verband actie te 

ondernemen. Uit de cijfers van de federale 

overheidsdienst Werkgelegenheid blijkt immers 

dat de verschillen tussen Belgen en mensen met 

een niet-EU-nationaliteit erg groot zijn op het vlak 

van de werkgelegenheidsgraad of de 

werkloosheidsgraad. 

 

Wij kampen bijvoorbeeld met een 

werkzaamheidskloof van 27,3 % in België, wat ver 

boven het Europese gemiddelde ligt, dat 15,2 % 

bedraagt. Dat maakt ons tot een van de slechtste 

leerlingen van de Europese klas. 

 

De doelstelling is tegen 2020, waar wij niet meer 

zover van verwijderd zijn, op maximum 16,5 % uit 

te komen. 

 

Wij weten dat de cijfers slecht zijn en dat heel 

vaak, maar niet altijd, discriminatie daarin een rol 

speelt. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit andere 

onderzoeken, zoals het onderzoek van de drie 

universiteiten in samenwerking met de Koning 

Boudewijnstichting over de werkloosheid van 

mensen van Afrikaanse afkomst die in ons land 

wonen. 

 

In dat onderzoek is vastgesteld dat het 

werkloosheidscijfer voor die mensen vier keer 

hoger ligt dan het Belgische gemiddelde. Een 

derde van die groep is werkloos, hoewel 60 %, 

wat heel veel is, een hogere opleiding in ons land 

heeft genoten. Het gaat hier dus niet over 

nieuwkomers of over mensen die niet aan de 

kwaliteiten voldoen. Het gaat over mensen met 

een hogere opleiding, die ze in ons land hebben 

gevolgd. 

 

Ook uit een onderzoek van de KUL blijkt dat 

discriminatie vaak aanwezig is bij de aanwerving. 

Wanneer het aantal kandidaten voor een vacature 

groot genoeg is, hebben mensen met een anders 

klinkende naam de helft minder kans voor een 

sollicitatiegesprek te worden uitgenodigd, ook al 

hebben zij gelijkaardige kwalificaties. 

 

Samira zal niet worden uitgenodigd, terwijl Ann of 

Sophie wel worden uitgenodigd, hoewel zij 

hetzelfde cv kunnen voorleggen, dezelfde richting 

hebben gevolgd en dezelfde resultaten hebben 

behaald. 

 

Er moet dus dringend actie ondernomen worden 

voor het potentieel dat hier in ons land aanwezig 

is. Mensen met een migratieachtergrond moeten 

een kans krijgen. Het kan gaan om nieuwkomers, 

maar vaak gaat het ook over mensen die hier 

geboren en getogen zijn. Het gaat vaak zelfs al 

over kleinkinderen van mensen die ooit 

gemigreerd zijn. Het succes van onze economie 

zal er voor een flink stuk van afhangen of wij erin 

slagen om mensen met een migratieachtergrond 

gelijke kansen te geven of om hun de kans te 

geven om deel te nemen aan onze maatschappij. 

Zij maken er deel van uit. Zij hebben dezelfde 

rechten en dezelfde verantwoordelijkheden. Het is 
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dan niet meer dan logisch dat zij ook dezelfde 

mogelijkheden krijgen en op geen enkele manier 

gediscrimineerd worden, ook niet op de 

arbeidsmarkt. 

 

Collega's, de mysterycalls, die wij vandaag met dit 

wetsontwerp zullen goedkeuren, hebben niet 

alleen betrekking op discriminatie op basis van 

afkomst of origine. Het gaat evenzeer over 

discriminatie op het vlak van leeftijd, geslacht of 

een handicap. Ook die discriminatie willen wij 

aanpakken. Velen van ons kennen de schrijnende 

voorbeelden van 50-plussers die niet aan de bak 

komen, puur wegens hun leeftijd, terwijl zij aan 

alle kwaliteitseisen voldoen. Dat is zeer 

demotiverend voor die mensen. 

 

CD&V is al heel lang voorstander van het invoeren 

van mysterycalls. Ik herinner mij zelfs dat wij ook 

al in mijn eerste legislatuur, in 2003, een pleidooi 

daarvoor gehouden hebben. Ook onze minister, 

Kris Peeters, heeft een paar jaar geleden een 

pleidooi gehouden voor de mysterycalls, maar niet 

om een heksenjacht te creëren. Daarom werden 

in dit wetsontwerp voldoende garanties ingebouwd 

om de mysterycalls op een ordentelijke manier te 

doen. Wij hebben die stok achter de deur echter 

nodig, omdat wij ook in de hoorzittingen gemerkt 

hebben dat het grootste probleem de bewijslast is.  

 

Precies om die bewijslast te kunnen versterken, is 

het goed dat wij de sociale inspectie instrumenten 

geven om daaraan mee te werken. Dat is ook wat 

wij voorgesteld hadden in onze 

meerderheidsresolutie, die trouwens ook, 

waarvoor dank, mee goedgekeurd werd door 

Groen. In die meerderheidsresolutie om 

discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken, 

hebben wij echt gepleit voor een trapsgewijze 

aanpak. Wij hebben altijd gezegd dat het een en-

enverhaal is. Wij moeten inzetten op 

sensibilisering en op zelfregulering vanuit de 

sector, maar er moeten ook gerichte anonieme 

controles zijn. 

 

Er werd aan de private sector gevraagd om zelf 

instrumenten te ontwikkelen om discriminatie op 

te sporen en dat dan door te geven aan de 

Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten. 

In die resolutie stond dat de sectoren twee jaar de 

tijd krijgen om een systeem van zelfregulering en 

sensibilisering op te zetten. 

 

De resultaten bleken helaas heel mager. Slechts 

een aantal sectoren heeft wat initiatieven 

genomen, onder meer de dienstenchequesector. 

Fedecom had dat al eerder gedaan. 

 

Daarom is het goed dat in het Zomerakkoord, op 

voorstel van minister Peeters, werd beslist om 

eindelijk een regeling uit te werken voor die 

mysterycalls zodat men discriminatie kan 

aanpakken. Er moeten objectieve aanwijzingen 

zijn, dat kan via een klacht of een melding, en dan 

kunnen er tests worden uitgevoerd waarbij de 

inspecteur zijn identiteit niet kenbaar moet maken. 

 

Wij zijn heel tevreden dat wij na herhaaldelijk 

aandringen nu een stap dichter zijn bij het 

aanpakken van discriminatie, maar tegelijkertijd 

wil ik benadrukken dat wij deze wetgeving ook in 

de praktijk heel goed moeten opvolgen. 

 

Een van de voornaamste zaken is dat wij zeker 

moeten nagaan of de huidige groep sociale 

inspecteurs voldoende is en in staat is om op 

geloofwaardige manier een praktijkcontext te 

creëren waarin discriminerende praktijken aan het 

licht kunnen worden gebracht. 

 

Bij deze praktijktesten die wij na de goedkeuring 

van dit wetsontwerp mogelijk zullen maken, 

mogen er voorlopig geen andere testpersonen 

worden ingezet. Ik ben wel blij dat wij met een 

amendement dat in de commissie unaniem werd 

goedgekeurd, konden inschrijven dat wij deze wet 

een jaar na de inwerkingtreding ervan zullen 

evalueren en nagaan of er eventueel bijsturingen 

moeten gebeuren. 

 

Als er toch misbruik onder de radar zou blijven of 

als wij zouden merken dat de procedure moet 

worden aangepast,  kunnen wij in dit Parlement 

wijzigingen goedkeuren. Zoals in het 

regeerakkoord staat, gaan wij immers voor een 

nultolerantie inzake discriminatie. 

 

Mijnheer de minister, wij zijn u dankbaar dat u uw 

deel van de meerderheidsresolutie hebt 

uitgevoerd. 

 

Ik weet dat minister Geens op dit ogenblik ook zijn 

deel van de resolutie aan het uitvoeren is. De 

evaluatie van de antidiscriminatiewetwetgeving is 

ondertussen uitgevoerd en hij zet nu de 

aanbevelingen die daaruit zijn voortgekomen om 

in wetgeving waar nodig. 

 

Ik wil vandaag echter ook de andere ministers en 

de bevoegde staatssecretaris vragen om werk te 

maken van de aanbevelingen in de resolutie die 

tot hun bevoegdheid behoren. Ik denk daarbij 

bijvoorbeeld aan het opmaken van een 

interfederaal actieplan tegen discriminatie, een 

taak die voor mevrouw Demir is weggelegd, en 

aan het opzetten van een systeem voor gerichte 
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controles bij alle overheidsinstellingen, een taak 

voor de minister van Ambtenarenzaken. Wij 

kunnen het immers uiteraard niet maken dat de 

overheid zelf het goede voorbeeld niet geeft. Wij 

vragen aan de privésector om niet te 

discrimineren en zullen mysterycalls uitvoeren als 

er toch wordt gediscrimineerd. Dan is het toch niet 

meer dan logisch dat de overheid zelf het goede 

voorbeeld geeft. 

 

De overheidssector is immers de grootste 

werkgever van het land, met bijna 

70 000 ambtenaren voor de federale overheid. Als 

men er de bijzondere korpsen, de politie, het leger 

en de magistratuur nog bijtelt, dan zit men zelfs 

boven de 100 000 mensen. Het is dan ook logisch 

dat er ook bij de overheid een systeem bestaat om 

na te gaan of mensen eerlijke kansen krijgen en 

dat daarop controles kunnen worden uitgevoerd. 

Nagaan of er discriminatie is, moet niet alleen 

mogelijk zijn bij de FOD's, maar ook bij 

overheidsinstellingen als de RVA en bedrijven die 

met overheidsmiddelen worden gefinancierd zoals 

de NMBS. Zo stond het ook in de 

meerderheidsresolutie en ik hoop dat de andere 

ministers evengoed hun deel van de resolutie 

uitvoeren. Dat wordt ook dringend tijd, want er is 

hopelijk nog anderhalf jaar te gaan tot de 

verkiezingen. 

 

Elke dag verschijnen er artikels in de krant waarin 

staat dat vacatures niet ingevuld raken. In 

Vlaanderen alleen al waren er vorig jaar 

250 000 vacatures, waarvan slechts 70 % kon 

worden ingevuld. 

 

Als wij onze economie verder willen laten groeien 

en als wij de kosten van de vergrijzing en van 

onze sociale zekerheid willen kunnen blijven 

betalen, dan moeten wij uiteraard met zoveel 

mogelijk mensen aan de slag. Iedereen die kan 

werken, moet dan ook werken. Bovendien weten 

wij ook dat werken van groot belang is, niet alleen 

voor de economie en om bij te dragen aan de 

sociale zekerheid, maar ook voor de 

zelfontplooiing van mensen. Het draagt bij tot de 

persoonlijke ontwikkeling, het zorgt voor sociale 

contacten en voor deelname aan de maatschappij 

op alle vlakken.  

 

Collega's, ik concludeer. Discriminatie is niet 

alleen onaanvaardbaar, het is ook onwettelijk. 

Door te discrimineren laten wij heel veel talent 

verloren gaan, terwijl wij al het talent nodig hebben 

op onze arbeidsmarkt. Ik ben dan ook blij dat er 

vandaag een belangrijke stap wordt gezet om de 

discriminatie een halt toe te roepen. Daarom 

zullen wij uiteraard het wetsontwerp goedkeuren. 

Wij zijn ook heel blij met het hoofdstuk omtrent de 

mysterycalls.  

 

14.06  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de 

voorzitter, mijnheer de minister, wij hebben over 

dit thema uitgebreid gediscussieerd in de 

commissie, maar ik wilde ook hier eventjes onze 

bedenkingen meegeven, zeker met betrekking tot 

de praktijktesten, waarover wij vandaag zullen 

stemmen.  

 

Voorgaande sprekers hebben allen aangetoond 

dat al verschillende keren bewezen is dat 

discriminatie een feit is. Er bestaan veel studies 

die dat bevestigen. De tijd van studies is echter 

voorbij, het is nu tijd om actie te ondernemen.  

 

Ik wil nog even enkele cijfers aanhalen uit de 

sociaal-economische monitoring die door uw FOD 

gemaakt werd, in samenwerking met Unia. 

Daaruit blijkt dat 73 % van de 20 tot 64-jarige 

inwoners van Belgische origine het geluk heeft om 

een job te hebben, wat goed is, maar dat dit 

percentage slechts tussen 38 % en 46 % ligt bij de 

inwoners wier origine een Maghrebland is, de rest 

van Afrika, het Nabije of het Midden-Oosten of 

een kandidaat-EU-lidstaat. Het verschil tussen 

73 % en 38 % is wel groot. Daarom is het 

belangrijk dat wij maatregelen nemen 

daaromtrent. 

 

Kijkt men naar het verschil tussen 

hooggeschoolde Belgen en hooggeschoolde 

personen met een migratieachtergrond, dan merkt 

men dat 80 % van de Belgische hooggeschoolden 

een job heeft, maar slechts 60 % van de inwoners 

met een migratieachtergrond uit één van de 

opgesomde landen. De werkzaamheidskloof 

tussen de hooggeschoolden van respectievelijk 

Belgische en andere origine is 20 %. Bij de 

laaggeschoolden is dat 11 %. Dat is een teken dat 

niet alle mensen gelijke kansen krijgen op de 

arbeidsmarkt, iets waarvoor praktijktesten een 

goede oplossing zouden kunnen zijn.  

 

Ik was heel blij bij de toelichting van het 

Zomerakkoord te horen dat u de praktijktesten zou 

toevoegen. Ik weet dat u in maart vorig jaar, dus 

nog voor het Zomerakkoord, een wetsontwerp had 

ingediend en voor advies naar de NAR gestuurd. 

Dat was een goed ontwerp en ik dacht dat u over 

dat ontwerp had onderhandeld in het 

Zomerakkoord en dat u met die tekst naar het 

Parlement zou komen. Helaas werd ik daarin 

ontgoocheld, want u bent na de onderhandelingen 

met een versie light naar het Parlement gekomen, 

waarschijnlijk om uw collega’s mee te krijgen. Wij 

hebben er vaak over gediscussieerd, zoals collega 
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Lanjri ook al heeft vermeld. Wij hebben 

hoorzittingen gehouden en er is een resolutie 

gekomen vanuit de meerderheid. Wij weten dat de 

Open Vld en de N-VA tegen praktijktesten waren, 

maar na het Zomerakkoord was plots iedereen 

voorstander daarvan. Ik begrijp nu waarom. Men 

heeft er voor gezorgd, mijnheer de minister, dat u 

kunt zeggen dat de praktijktesten worden 

ingevoerd, maar zij worden nu zo moeilijk 

gemaakt dat zij niet zo efficiënt mogelijk kunnen 

worden ingevoerd.  

 

Uw eerste, oorspronkelijke versie was de beste. U 

weet dat het origineel altijd beter is dan de kopie, 

mijnheer de minister. Wat u vandaag aan het 

Parlement voorlegt, zorgt ervoor dat er enkel en 

alleen maar praktijktesten kunnen worden 

ingevoerd op basis van klachten. Er moeten 

objectieve aanwijzingen voor zijn, het moet 

worden ondersteund door datamining en er moet 

toestemming zijn van een arbeidsauditeur. Zo 

maakt u het wel vrij omslachtig. De bedoeling van 

praktijktesten was dat men zonder aankondiging 

kon nagaan of er al dan niet sprake is van 

discriminatie. Nu zegt u dat er eerst datamining 

moet zijn. Ik ben voorstander van datamining; bij 

fraudebestrijding kan dat een heel nuttig 

instrument zijn. Het kan ook heel nuttig zijn om 

aan te tonen of er wel of geen discriminatie is. 

Maar in dit geval, hoeveel studies hebben wij nog 

nodig om aan te tonen dat sommige mensen 

worden gediscrimineerd? Toch stelt u dit als 

voorwaarde om een praktijktest te kunnen 

invoeren. Als morgen of overmorgen een sociaal 

inspecteur zou wagen om op eigen initiatief de 

techniek van mysteryshopping in te voeren, dan 

zal die worden teruggefloten als er geen 

toestemming is van de arbeidsauditeur.  

 

Daarom betreuren wij, mijnheer de minister, dat u 

de praktijktesten eigenlijk moeilijker hebt gemaakt. 

Het is een stap in de goede richting, in die zin dat 

u kunt zeggen dat de praktijktesten een feit zijn, 

maar helaas gaat dit niet ver genoeg. Dit is de 

reden waarom mijn fractie zich zal onthouden bij 

de stemming over dit wetsontwerp. 

 

14.07  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de 

voorzitter, mijnheer de minister, het zal u 

waarschijnlijk niet verbazen dat ik het in mijn 

uiteenzetting ook nog eens zal hebben over de 

mysterycalls.  

 

We horen vaak zeggen dat deze mysterycalls 

vooral geen heksenjacht mogen worden. Ik vraag 

mij dan altijd af wie er überhaupt op zo'n 

heksenjacht aanstuurt. 

 

Wat ik zelden hoor, is dat wij een instrument nodig 

hebben om discriminatie effectief aan te kunnen 

tonen en aan te kunnen pakken. Dit hoort het 

sluitstuk te vormen op onze uitgebreide en goede 

antidiscriminatiewetten die geen dode letter 

mogen blijven. Wij hebben zo'n instrument nodig. 

 

Ik keer graag nog eens terug naar eind vorig jaar. 

De sociaal-economische monitoring van vorig jaar 

bevestigde nog maar eens dat personen van 

vreemde origine veel minder kansen hebben op 

de arbeidsmarkt. In geen enkel ander land in de 

Europese Unie is de jobkloof tussen mensen van 

vreemde en autochtone origine zo groot als bij 

ons. Deze keer ontkracht de sociaal-economische 

monitoring ook zwart op wit de dooddoener dat dit 

vooral komt doordat mensen van vreemde origine 

minder hoogopgeleid zouden zijn. Een betere 

opleiding vergroot dan wel de kansen op een job, 

maar neemt de kloof niet weg. Een 

hooggeschoolde jongere van Afrikaanse of 

Maghrebijnse origine moet gemiddeld 

12 maanden zoeken naar een eerste baan, 

tegenover slechts 3 maanden voor een Belgische 

hooggeschoolde. Meer nog, een werkzoekende 

van Belgische afkomst, met een diploma 

middelbaar onderwijs, vindt zelfs makkelijker werk 

dan een universitair van vreemde origine. 

 

In de berichtgeving hierover krijgt u, minister 

Peeters, steevast het woord. U zult er vandaag, 

drie jaar na uw eerste initiatief, in slagen om 

praktijktesten — de zogenaamde mysterycalls —

 door de meerderheid te laten goedkeuren. 

 

De vraag is natuurlijk of de mysterycalls echt 

zoden aan de dijk zullen brengen. Zullen ze een 

effectief instrument zijn om paal en perk te stellen 

aan de discriminatie, die nogmaals gebleken is uit 

de sociaal-economische monitoring? 

 

Ik zet daarom graag de puntjes op de i. Ik herhaal 

mijn vrees, mijnheer de minister, dat u blij bent 

met een dode mus. Dat verklaart ook meteen 

waarom de N-VA en de MR, die onlangs nog 

tegen de Brusselse ordonnantie stemden, de tekst 

straks toch zullen goedkeuren. 

 

Er zijn verschillende aspecten, maar ik zal 

focussen op het belangrijkste. De inspecteurs van 

de federale arbeidsinspectie zullen enkel reactief 

kunnen overgaan tot mysterycalls, na een klacht 

of een melding door een slachtoffer, en dus niet 

proactief. Dat laatste was nochtans een van de 

belangrijkste aanbevelingen van de 

expertencommissie die de vigerende 

antidiscriminatie- en antiracismewetgeving 

onlangs nog evalueerde. 
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Mijnheer de minister, op die manier blijft u de 

verantwoordelijkheid voor de strijd tegen 

discriminatie bij de slachtoffers zelf leggen. Dat is 

toch te absurd voor woorden. Immers, het bleek 

nogmaals uit de evaluatie van de 

antidiscriminatiewetten dat het aantal klachten en 

meldingen heel erg laag is. We weten dat na het 

zoveelste voorval van discriminatie 

meldingsmoeheid optreedt. Mensen zijn het 

gewoon beu om daar telkens opnieuw over te 

moeten klagen. 

 

Toevallig stond er vandaag in De Standaard een 

getuigenis van May Mudawi, iemand van 

Soedanese afkomst. We hebben het eens over 

Soedan vanuit een ander perspectief. Ze 

solliciteerde drie jaar geleden voor een 

studentenjob bij de Panos in Zottegem. Zij mocht 

als “negerin” enkel de afwas doen in het hok 

achteraan, uit het zicht van de klanten, zo werd 

haar gezegd. Klanten zouden blijkbaar niet graag 

hebben dat een “negerin” hun broodje aanraakt. 

Heeft May melding gemaakt van die discriminatie? 

Heeft zij een klacht ingediend? Neen, dat heeft ze 

niet gedaan. Ze is het namelijk moe. Ze kan een 

karrenvracht voorbeelden geven van racistische 

behandelingen. 

 

Naast de meldingsmoeheid is er nog een 

belangrijk aspect waarom het zo jammer is dat 

mysterycalls enkel mogelijk zijn na een klacht of 

een melding. Mensen weten vaak helemaal niet 

dat ze gediscrimineerd worden. Hoe kan men 

immers in godsnaam weten dat het aan zijn of 

haar vreemd klinkende naam ligt, als men geen 

antwoord krijgt op een sollicitatie? Opnieuw, hier 

wordt een kans gemist. 

 

Het feit dat de inspectie niet proactief kan 

overgaan tot mysterycalls is, zoals ik net zei, een 

gemiste kans om de strijd tegen discriminatie 

daadkrachtig te voeren. En neen, dat zou geen 

heksenjacht betekenen. Het zou wel betekenen 

dat de inspectie kan overgaan tot gerichte 

controles na zogenaamde knipperlichten. 

 

Uiteraard kan een klacht of een melding van een 

slachtoffer zo'n knipperlicht zijn. Fair enough. 

Maar als bij sectorale zelfregulering en controles 

blijkt dat er aanwijzingen van discriminatie blijven 

bestaan, of als een sector er maar niet in slaagt 

zo'n systeem van zelfregulering op poten te 

stellen, zal de Arbeidsinspectie niets kunnen doen 

als er geen klacht of melding is. 

 

Ik wil beklemtonen dat dat in strijd is met de geest 

van de resolutie die wij inderdaad mee 

goedgekeurd hebben. In tegenstelling tot wat 

mevrouw Lanjri zegt, zal de Arbeidsinspectie, als 

er geen meldingen of klachten zijn, ook al krijgt zij 

weet van problemen bij de zelfregulering, nog 

altijd niet kunnen overgaan tot praktijktesten op 

basis van onderhavig wetsontwerp. 

 

14.08  Nahima Lanjri (CD&V): In het voorbeeld 

dat u aanhaalt, kan zij dat wel. 

 

Het klopt dat men niet altijd weet of men 

gediscrimineerd wordt. Daarom heeft de inspectie 

de uitgebreide bevoegdheid om zich voor te doen 

als sollicitant. Stel dat de betrokkene zelf niet 

bewust is van de discriminatie, maar de VDAB of 

het uitzendkantoor merkt op dat er bijvoorbeeld in 

een bouwbedrijf met normaal gezien een 

gemengd personeelsbestand nooit iemand van 

vreemde origine aan de slag is, of dat in een 

bedrijf met 200 werknemers alle werknemers 

jonger zijn dan 30 jaar, dan die als derde partij 

daarvan melding maken. Het volstaat dat men 

naar de Sociale Inspectie belt. De Sociale 

Inspectie kan in dat geval via datamining bij de 

Kruispuntbank vaststellen dat in dat bedrijf met 

200 werknemers inderdaad geen enkele 50-

plusser werkt en aan de auditeur vragen of zij dat 

mag testen. 

 

Een en ander kan dus wel. Er zijn inderdaad 

aanwijzingen nodig, want wij zullen toch niet 

lukraak overal beginnen te controleren? Dat is 

trouwens niet mogelijk, want de inspectiedienst is 

vrij beperkt. Hoe dan ook, in de gevallen die u 

aanhaalt, kunnen mysterycalls wel. 

 

14.09  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mevrouw 

Lanjri, er zal altijd een klacht of een melding nodig 

zijn. We weten dat het aantal klachten en 

meldingen laag is. Als er geen klacht of melding 

is, maar uit datamining of datamatching toch blijkt 

dat er een probleem is, dan zal een en ander niet 

kunnen, zolang er niet alsnog een klacht of 

melding komt. U hebt die cumulatieve 

voorwaarden zo in de wettekst laten inschrijven. 

Optreden moet telkens na een klacht of een 

melding zijn. Dat staat zwart op wit in artikel 32 

van het wetsontwerp. 

 

14.10  Nahima Lanjri (CD&V): U was ook 

aanwezig op de hoorzitting die we twee jaar 

geleden hielden, en u hebt daar vernomen dat er 

bijna geen klachten waren. Waarom was dat zo? 

Men zei dat de bewijslast te zwaar was. Er is toen 

effectief gepleit voor de invoering van 

praktijktesten. We hebben dat herhaald in de 

resolutie. 
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Men kan de kritiek formuleren dat het ontwerp niet 

helemaal perfect is. Dat klopt, ik heb daarom een 

evaluatie gevraagd na een jaar en u hebt dat mee 

goedgekeurd. Het is echter een belangrijke stap, 

want de deur wordt opengezet voor praktijktesten, 

voor mysterycalls. Ze zullen kunnen gebeuren. 

 

In de praktijk zal dan moeten blijken of ze goed 

werken en of ze verbeterd moeten worden. Wij 

staan daarvoor open. Rome is ook niet in een dag 

gebouwd. Wij zullen nooit claimen dat de tekst niet 

kan bijgestuurd worden. Laten we nu echter toch 

al beginnen. Het is een belangrijke overwinning 

dat de mysterycalls er eindelijk komen, nadat wij 

daar tientallen jaren om hebben gevraagd. Ze zijn 

er toen nooit gekomen, ook niet toen de groenen 

deel uitmaakten van de meerderheid. 

 

14.11  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mevrouw 

Lanjri, ik ben blij dat u zo positief bent en dat u zo 

sterk gelooft in een wel heel erg lightversie. U bent 

er ongetwijfeld ook van overtuigd dat de tekst wat 

verder had mogen gaan. 

 

Mijn grootste angst is eigenlijk dat de 

meerderheid, nu ze de mysterycalls heeft 

ingevoerd, meent de komende jaren niet veel 

meer te hoeven doen wat discriminatie betreft. U 

geeft de tekst het voordeel van de twijfel. Vanuit 

de oppositie mag ik daar toch wat kritischer en 

pessimistischer over zijn. 

 

Ik rond af. Mijnheer de minister, ik vond een citaat 

van u van eind december op de website van de 

VRT. Ik ben ervan overtuigd dat u het echt meent 

wanneer u verklaart dat de situatie dermate 

ernstig is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid 

moet nemen, zowel de overheid als de civiele 

maatschappij, de werkgevers en de mensen van 

vreemde origine zelf. 

 

Ik vraag mij af of dit dan de manier is waarop de 

overheid haar verantwoordelijk neemt door de 

strijd tegen de discriminatie nog altijd te laten 

afhangen van de slachtoffers van de discriminatie 

zelf en omwille van een moeizaam politiek 

compromis een dood kind te baren. Wat koopt 

men hiermee als slachtoffer? Wat gaat er 

veranderen voor de slachtoffers in de praktijk? 

 

In Brussel slaat CD&V trots de trom, terecht. In 

Gent kan het proactief inzetten van die 

praktijktesten wel, zelfs door derden. 

 

Ik heb aan de minister ook gevraagd of hij zich 

zou kunnen uitgeven voor een Turkse of 

Marokkaanse persoon die werk zoekt. Ik denk het 

niet. Ik weet niet hoe het korps van 

arbeidsinspecteurs eruit ziet, maar ik heb daar ook 

veel vragen over. Zal men voldoende mankracht 

hebben? Zal men over voldoende mensen 

beschikken die aan al die kenmerken voldoen om 

überhaupt een praktijktest op een geloofwaardige 

manier uit te voeren? 

 

Ik vraag mij af waarom het dan niet voor deze 

federale regering kan. Ik denk dat wij het antwoord 

daarop wel weten. 

 

Mijnheer de minister, het spijt mij om het zo hard 

te moeten zeggen, maar ik vrees dat wat u graag 

afdoet als een trofee weer maar eens een 

voorbeeld is van hoe CD&V in deze regering keer 

op keer opnieuw in het zand moet bijten en dat 

terwijl uw partij blijkbaar al 15 jaar op die nagel 

klopt. Als dit uw trofee is na 15 jaar, zegt dat 

genoeg. 

 

14.12  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, 

collega's, ik zal heel duidelijk zijn. Net als alle 

sprekers die ik in dit debat vandaag al gehoord 

heb, is ook mijn fractie is tegen elke vorm van 

discriminatie. Ik heb mevrouw Lanjri horen zeggen 

dat discriminatie onaanvaardbaar is. Deze 

regering gaat voor zerotolerantie inzake 

discriminatie. 

 

Ik ben daar verheugd over en ik hoop dan ook dat 

men alle vormen van discriminatie zal aanpakken, 

ook discriminatie op basis van overtuiging. Er zijn 

gemeenteraadsverkiezingen in aantocht dit jaar. Ik 

hoop dat mensen niet meer uit een vakbond 

worden gezet omwille van een politiek mening, 

omdat zij voor een partij durven op te komen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 

We zijn er zeker voorstander van dat discriminatie 

wordt aangepakt. Geen enkele vorm van 

discriminatie kan voor ons door de beugel. De 

vraag is echter of dit het juiste instrument is. 

 

Mevrouw Lanjri is zeer enthousiast over de 

praktijktests, over hoofdstuk 9 van dit 

wetsontwerp. Ik vind het een beetje jammer dat 

het alleen over hoofdstuk 9 gaat, want er staat ook 

een heel aantal goede zaken in dit wetsontwerp, 

maar wegens dat hoofdstuk zullen wij het 

wetsontwerp niet kunnen steunen. 

 

Ik vraag mij af of het enthousiasme van mevrouw 

Lanjri door collega Van der Donckt gedeeld wordt. 

Ik kan u alleszins zeggen dat de Vlamingen geen 

voorstander zijn van die praktijktests. Voor andere 

zaken hecht men wel belang aan een draagvlak, 

maar in dezen speelt dat blijkbaar geen rol. 
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Ik heb hier al het argument gehoord dat de 

jobkloof groot is. Is die dan automatisch het 

gevolg van discriminatie op de werkvloer? Men 

spreekt over een jobkloof van 27,3 %. Andere 

redenen, zoals kwalificatie, scholing en het niet 

goed kennen van de taal, lijken mij meer voor de 

hand liggend dan discriminatie. 

 

Ik wil er een interview op Doorbraak bij halen van 

12 mei 2014, met mevrouw Demir. Het ging 

specifiek over discriminatie op de werkvloer. Ik 

citeer de interviewer: "Een job zoeken met een 

achternaam als Demir of Abou Jahjah, makkelijk 

is anders." Waarop mevrouw Demir antwoordde: 

"Ik geloof er niet in dat er een structurele 

discriminatie is op de werkvloer. Een verstandige 

werkgever kijkt niet naar de naam van een 

sollicitant, die kijkt naar talenten en competenties." 

 Het interview ging verder. Mevrouw Demir wees 

op de alarmerende cijfers van allochtonen in het 

onderwijs en op het gebied van werkloosheid, 

waarop de interviewer nog eens aandrong met de 

vraag: "Er is dus toch een structureel probleem?" 

Mevrouw Demir antwoordde daarop onmiddellijk: 

"Maar dat is niet te wijten aan discriminatie. Wie 

dat beweert moet toch nog maar eens concreet 

zeggen waaruit die bestaat." 

 

Collega's, ik geef de Zuhal Demir van 2014 

volledig gelijk. Er is geen aanwijzing dat er sprake 

zou zijn van een structurele discriminatie op de 

arbeidsmarkt. Bedrijven zijn over het algemeen in 

hun handelen heel pragmatisch en zeer rationeel. 

Het is er hun, in de maatschappij waarin wij leven, 

uiteraard om te doen hun bedrijf zo optimaal 

mogelijk te laten draaien en het zo winstgevend 

mogelijk te maken. Daartoe trekken zij op de 

arbeidsmarkt de arbeidskrachten aan, ongeacht of 

zij blank, geel, zwart of bruin zijn, die naar hun 

mening het meest geschikt zijn om aan de noden 

te voldoen. 

 

Vandaar verbaast het mij, als er geen structureel 

probleem is, dat men zulke verregaande 

maatregelen neemt. Men laat de sociale 

inspecteurs toe strafbare feiten te plegen. Daar 

komt het op neer. 

 

Zij krijgen immuniteit ten aanzien van de rechter 

om strafbare praktijken te plegen. Zij kunnen zich 

als potentiële werknemers aanbieden, allemaal 

met de bedoeling om die werkgevers in de val te 

lokken. 

 

Het lijkt ons geen goed idee om de bedrijfswereld 

te culpabiliseren. Discriminatie moet worden 

aangepakt, maar dit is niet de manier. 

Verklikkingspraktijken en gestapopraktijken horen 

niet thuis in een rechtsstaat. 

 

Wij hebben dan ook een amendement ingediend 

om dit hoofdstuk uit het wetsontwerp te lichten, 

zeker omdat ik hier van mevrouw Lanjri hoor dat 

het nog maar een eerste stap is. Mijnheer 

Van der Donckt, u zei destijds dat het zeker geen 

heksenjacht mag worden. 

 

Vandaag ligt een stap richting die heksenjacht ter 

stemming voor. Ik hoop ten zeerste dat u nog 

steeds het standpunt van uw partij in 2014 deelt, 

met name dat die praktijktests, die horen in 

dictatoriale regimes, waar meningsterreur en 

gedachtepolitie heersen, hier niet thuishoren en 

dat u het amendement zult steunen om dit 

hoofdstuk uit het wetsontwerp te halen. 

 

14.13  Veerle Wouters (Vuye&Wouters): 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, 

collega's, er  is voldoende voer in dit wetsontwerp 

diverse bepalingen. Er zitten goede zaken in, 

maar er is ook het luik mysterycalls. 

 

Ik hoor veel mensen daarover heel positief zijn, 

maar ik ken ook heel veel Vlamingen die absoluut 

niet willen weten van die mysterycalls. En toch 

komen ze er. Collega Pas heeft ook al aangehaald 

dat een aantal leden van de meerderheid er in het 

verleden altijd op heeft gehamerd dat zij nooit 

willen dat mysterycalls er komen. En toch, ze zijn 

er. 

 

Niemand kan voorstander zijn van discriminatie op 

de arbeidsmarkt, ook wij niet. Dat is een zaak die 

duidelijk moet zijn. Onze fractie is meer voor 

zelfregulering door de sectoren. Dit wordt al 

toegepast in de Vlaamse dienstenchequesector. 

Het is zelfs bewezen dat zelfregulering kan 

werken. Er bestaan daar ook praktijktesten, maar 

de zelfregulering wordt georganiseerd door de 

sector en niet door de Vlaamse Arbeidsinspectie. 

 

Helaas, u volgt deze piste niet, dat is natuurlijk uw 

goed recht, u bewandelt de piste van de 

mysterycalls. Maar dan heb ik toch nog twee heel 

belangrijke bemerkingen. Want dan wil ik toch wel 

eens kijken naar het juridische kantje van dat 

verhaal.  

 

Provocatie door politiediensten of 

inspectiediensten is verboden bij het vaststellen 

van misdrijven. In het arrest Ramanauskas tegen 

Litouwen stelt het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens heel duidelijk dat er sprake is van 

uitlokking zodra inspecteurs meer doen dan louter 

passief observeren.  
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Mijnheer de minister, hier loopt u vast in uw 

wetsontwerp. Wat u wilt, kan immers juridisch niet. 

U schrijft nu in de wet dat er geen sprake mag zijn 

van provocatie. U hebt dat ook zo gezegd in de 

commissie. Het probleem is natuurlijk dat wanneer 

wij de mysterycalls op zich bekijken, die per 

definitie wel meer zijn dan het louter passief 

observeren. Wat staat er immers in uw wet? Men 

mag zich voordoen als klant of als werknemer. 

Dan gaat het toch wel verder dan louter passief 

observeren. Volgens ons is de wet gebouwd op 

drijfzand. Ik ben er niet zo zeker van dat de tekst 

de toets van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens zal doorstaan.  

 

Dan is er een tweede belangrijk punt. De 

mysterycall moet gebeuren met toestemming van 

de arbeidsauditeur of de procureur des Konings. 

Ik wil dan toch eens verwijzen naar het 

Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof heeft 

nog niet zo lang geleden, eind december, grote 

stukken van de potpourriwetten van uw collega 

Geens, de minister van Justitie, naar de 

grondwettelijke prullenmand verwezen. Misschien 

was het handig geweest dat u dat arrest ook eens 

aandachtig had bekeken.  

 

Het Grondwettelijk Hof zegt immers: 

"Onderzoeksmaatregelen die een inbreuk 

uitmaken van het recht op privacy kunnen alleen 

in het kader van een gerechtelijk onderzoek." Dit 

betekent dus onder het toezicht van een 

onafhankelijke en onpartijdige rechter. Ik denk dat 

dit een heel belangrijk punt is, want de rechter kan 

op die manier de regelmatigheid van die 

procedure controleren, wat natuurlijk nu niet kan.  

 

Er is namelijk geen onafhankelijk rechter. U kent 

de verantwoordelijkheid nu toe aan de 

arbeidsauditeur of aan de procureur des Konings. 

Dat is natuurlijk een probleem. Ik vraag me ook af 

waarom u dat niet via een onafhankelijk rechter 

zou kunnen laten verlopen. Bovendien kunnen 

deze parketmagistraten inspecteurs zelfs toelaten 

om strafbare feiten te plegen, zo staat het toch in 

uw ontwerp. Dat gaat wel heel ver.  

 

We hebben dus heel wat juridische bedenkingen. 

Het zou zeker niet slecht zijn om nog eens te rade 

te gaan bij minister van Justitie Geens, die in dit 

kader ook een aantal aanpassingen moest 

doorvoeren. Ik denk dat een aanpassing hier wel 

gepast is. In plaats van de toestemming te laten 

geven door de arbeidsprocureur of procureur des 

Konings, kan al veel opgelost worden door dit via 

gerechtelijke weg te laten verlopen.  

 

Dan is er natuurlijk nog altijd het verhaal van de 

provocatie. Het maximum dat toegelaten is, is 

louter passief observeren. Een aantal zaken uit uw 

wetsontwerp gaan toch verder dan louter passief 

observeren.  

 

14.14  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le 

président, chers collègues, nous sommes face à 

un projet de loi de dispositions diverses, ce qui fait 

que forcément on y trouve à boire et à manger. Il y 

a plusieurs matières positives, notamment celle 

qui concerne le personnel des ambassades.  

 

Cependant, je vais aller directement au point qui 

suscite débat, qui concerne les mystery shoppings 

et les mystery calls. Je trouve ce point assez 

décevant: vous vous étiez engagé à prendre des 

mesures réelles et effectives dans ce domaine, et 

elles n'y sont pas. La Belgique est à la traîne en 

Europe dans la lutte contre les discriminations sur 

le marché de l'emploi.  

 

Je vais donner deux chiffres. Le premier provient 

d'une étude de la KU Leuven, qui a démontré que 

les personnes qui ont un nom à consonance 

étrangère ont deux fois moins de chances d'être 

convoquées à un entretien d'embauche, à 

qualification équivalente. Nous avons d'ailleurs vu 

des témoignages à la télévision, où une personne 

ayant un nom étranger répondait à une offre 

d'emploi et puis l'envoyait avec un autre nom à 

consonance belge. Dans ce deuxième cas, la 

personne était convoquée, alors qu'elle ne l'était 

pas dans le premier cas.  

 

L'autre chiffre provient d'une enquête réalisée en 

2015 par le Minderhedenforum dans le secteur 

des agences de titres-services. Cette enquête a 

démontré que 62,5 % des agences interrogées 

répondaient favorablement à la demande d'un 

client qui voulait une aide-ménagère qui ne soit 

pas "allochtone", bien qu'il s'agisse d'une 

demande discriminatoire interdite par la 

législation.  

 

L'un des problèmes majeurs dans la lutte contre 

ces discriminations, c'est le manque de preuves. 

Unia révèle que les trois quarts des affaires 

portées devant un tribunal correctionnel pour 

discrimination sont classées sans suite, "pour 

motif technique", dans 67 % des cas, ce qui 

signifie que les preuves sont insuffisantes. C'est 

justement ce à quoi auraient dû remédier ces 

mystery calls et mystery shoppings.  

 

Mais les conditions imposées dans le projet de loi 

sont telles que l'on vide de sens la mesure. 

Plusieurs conditions cumulatives doivent 

s'appliquer pour pouvoir procéder à ces mystery 
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calls et mystery shoppings. 

 

Il faut que les inspecteurs sociaux reçoivent des 

plaintes, des indices, des indications. Il faut qu'il y 

ait du data mining, qu'on ne puisse pas constater 

de discriminations d'autres façons. Il faut aussi 

l'accord préalable de l'auditeur du travail ou du 

procureur du Roi. Bref, l'accumulation de toutes 

ces conditions s'assimile à ce qu'on pourrait 

appeler un enterrement de première classe. 

Soyons clairs: dans la majorité des cas, cela ne 

sera plus applicable. C'est dommage et c'est 

même grave. D'autant plus que, au niveau du 

Parlement bruxellois, où il y avait aussi des 

réticences au départ, une campagne de terrain 

intense, à laquelle le PTB a d'ailleurs collaboré, a 

été organisée. Finalement, le rapport de force a 

été modifié. On y a obtenu de véritables mesures 

contre les discriminations. Ce qu'il n'y a 

malheureusement pas dans ce projet, monsieur le 

ministre. Nous voterons donc contre. 

 

14.15  Aldo Carcaci (PP): Monsieur le président, 

monsieur le ministre, même si ce projet de loi de 

type mosaïque comporte d'excellentes mesures, 

notamment en matière de régime de travail ou 

concernant le chômage économique, je ne 

partage malheureusement pas votre vision relative 

au chapitre 9 sur l'anti-discrimination. Je pense 

que chaque employeur a le droit de choisir 

librement ses ouvriers et employés sur base de 

critères qu'il établit lui-même. J'estime que la 

liberté d'entreprendre, c'est aussi la liberté de 

choisir ses collaborateurs. Pour cette raison, 

monsieur le ministre, je m'abstiendrai. 

 

14.16  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de 

voorzitter, mijnheer de minister, ik had het graag 

kort over iets anders gehad. Er staan immers nog 

andere punten in het ontwerp dan alleen 

mysterycalls. Er zijn de maatregelen om burn-out 

aan te pakken, er is het overleg over het inperken 

van altijd bereikbaar zijn, de maatregelen om 

jongeren meer kansen te geven op tewerkstelling, 

kortom, allemaal maatregelen waarover wij 

vandaag stemmen.  

 

Ik zou het graag kort hebben over de wijziging aan 

de cao-wet, waarbij wij via de wijziging van 

artikel 27 een aantal drempels wegwerken om de 

hervorming mogelijk te maken in het landschap 

van de paritaire comités, met andere woorden 

vereenvoudigen en afslanken. Via deze 

hervorming zorgt men ervoor dat als men van het 

ene comité overgaat naar het andere, de rechten 

en loon- en arbeidsvoorwaarden gegarandeerd 

blijven voor werknemers tot 1 januari 2023. Dat is 

van belang om rechtszekerheid te creëren. 

Natuurlijk moeten wij ook daarna zorgen voor 

rechtszekerheid en continuïteit. Daarom hebben 

wij in de commissie via een amendement de 

evaluatie twee jaar vroeger gepland, namelijk 

31 december 2021, om alzo de rechtsgevolgen te 

kunnen inschatten vanaf 1 januari 2023.  

 

Het lijkt mij evident dat wij daarbij ook de sociale 

partners betrekken en daarover wil ik het even 

hebben. De evaluatie mag niet een louter politieke 

evaluatie zijn: ook de sociale partners moeten 

daarbij worden betrokken en het advies van de 

Nationale Arbeidsraad moet worden gevraagd bij 

de evaluatie voor 31 december 2021. Mij lijkt dat 

de evidentie zelf en ik ga ervan uit dat u dit zult 

bevestigen.  

 

14.17  Wim Van der Donckt (N-VA): Mijnheer de 

voorzitter, ik zal mij beperken tot de mysterycalls. 

Dit onderwerp kwam al zeer ruim aan bod en dus 

houd ik het kort.  

 

Mijnheer de minister, ik wens u te feliciteren voor 

het mooie werk dat u hebt gepresteerd, ook wat 

betreft de mysterycalls. De basis is de resolutie 

van juni 2015. Ik weet dat de oppositie er veel 

plezier aan heeft beleefd dat er wat 

meningsverschillen zijn geweest in de aanloop 

naar het tot stand komen van het regeerakkoord 

en het wetsontwerp, maar uiteindelijk werden de 

meningsverschillen op een constructieve manier 

besproken.  

 

Zo ziet u dat, wanneer wij op een constructieve 

manier samenwerken en naar elkaar luisteren, wij 

toch tot een mooi resultaat kunnen komen. 

 

De meningsverschillen — en dat is de reden 

waarom wij in het begin wat weigerachtig stonden 

tegenover het initiële wetsontwerp — waren 

eigenlijk bezorgdheden van de N-VA. Wij wilden 

immers absoluut vermijden dat de mysterycalls 

zoals ze initieel waren voorzien, zouden leiden tot 

een heksenjacht, tot een stigmatisering van de 

werkgevers. Zoals reeds gezegd, werkgevers zijn 

niet per definitie de oorzaak van het probleem, van 

de discriminatie die zich op de arbeidsmarkt 

voordoet. Zij hebben daar geen belang bij. 

 

Voorst waren wij ook bezorgd over de 

rechtszekerheid. 

 

Mevrouw Pas, discriminatie op de arbeidsmarkt 

dient uiteraard in al zijn vormen te worden 

vermeden en bestreden. Daarover zijn wij het 

eens, meen ik. Het is inderdaad ook moeilijk om 

die vorm van discriminatie vast te stellen. 
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Ik ben zelf advocaat. Ik weet dat wanneer een 

zaak voor de rechtbank komt, de advocaten alle 

mogelijke middelen zullen aanwenden om 

mogelijke inbreuken op de wet te betwisten. Het is 

dan ook zeer belangrijk dat bij het bestrijden van 

de mogelijke discriminatie of de vermoede 

inbreuken op de discriminatiewetgeving, de 

rechten van de verdediging worden 

gerespecteerd. De basis daarvan is natuurlijk het 

vermoeden van onschuld. Daarom wilden wij de 

heksenjacht en de stigmatisering vermijden. 

 

Na wat heen en weer gepraat is er uiteindelijk een 

goed element ter bestrijding en voorkoming van 

discriminatie op de arbeidsmarkt tot stand 

gekomen waarbij ook de rechtzekerheid wordt 

gewaarborgd. 

 

Mevrouw Willaert, er is weldegelijk nog steeds in 

zelfregulering voorzien. Er is voorzien in 

sensibilisatie en bestrijding. 

 

Men mag niet uit het oog verliezen dat het gebruik 

van de mysterycalls een bijzondere 

opsporingsmethode is die niet zomaar ter 

beschikking kan worden gesteld van actoren op 

het terrein. 

 

Daar moet toch een rechterlijke toetsing en 

controle op uitgeoefend worden. 

 

Men verwijst naar de situatie in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Ik wens daar toch de 

eerste zaak te zien die voor de rechtbank komt 

waar men zo'n mysterycall aanwendt als bewijs. Ik 

vrees voor problemen ter zake. 

 

In het huidige ontwerp, waarvoor uiteraard bravo, 

mijnheer de minister, zijn er mijns inziens wat het 

gebruik van mysterycalls als een ultiem 

bestrijdingsmiddel van discriminatie betreft, 

voldoende waarborgen om misbruik en willekeur 

te vermijden. 

 

14.18  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Collega, ik 

wil toch enkele opmerkingen maken. 

 

Ten eerste, ik meen dat niemand hier op een of 

andere manier werkgevers wenst te stigmatiseren. 

Ik blijf mij verzetten tegen het beeld dat er zou 

worden opgeroepen tot een heksenjacht. 

 

Ten tweede wil ik u een eenvoudige vraag stellen. 

Uit de sociaal-economische monitoring blijkt dat 

hooggeschoolde jongeren van Afrikaanse of 

Maghrebijnse origine gemiddeld 12 maanden 

moeten zoeken naar hun eerste baan, terwijl 

"echte Vlamingen" of "echte Brusselaars", of 

"echte Walen" na 3 maanden al een job hebben. 

 

Meer nog, zelfs een werkzoekende van Belgische 

afkomst met een diploma van middelbaar 

onderwijs vindt gemakkelijker werk dan een 

universitair van vreemde origine. 

 

U stelt dat niet allemaal met discriminatie te 

maken zou hebben. Ik wil dan graag van u horen 

waar het volgens u wel mee te maken heeft? 

 

Zonder te stigmatiseren, mogen wij toch het licht 

van de zon niet kunnen ontkennen. Er zijn 

duidelijk problemen op dat vlak. 

 

Ik heb zopas nog het voorbeeld aangehaald van 

iemand van Afrikaanse origine die wegens haar 

huidskleur de afwas mag doen bij Panos, maar 

geen broodjes mag smeren, omdat de klanten niet 

zouden willen dat zij een donut of een broodje zou 

aanraken. 

 

Dat kunt u toch ook niet ontkennen? Ik vraag mij 

af wat uw verklaring is voor het verschil bij gelijke 

opleiding? Zoals mevrouw Lanjri al zei, krijgen An 

en Sofie wel een job en Mohammed en Fatima 

niet. Dat kunt u toch niet ontkennen? 

 

Ten derde, u stelde vraagtekens bij het feit dat in 

Brussel mysterycalls ook proactief en op basis van 

meldingen door een derde kunnen. Welnu, de 

Raad van State heeft daar geen opmerkingen 

over gemaakt, terwijl de meerderheid in het 

Parlement hier al teksten heeft goedgekeurd die 

de toets van de Raad van State niet doorstaan 

hebben! 

 

14.19  Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw 

Willaert, hebt u mij horen zeggen dat er geen 

discriminatie is op de arbeidsmarkt? Neen, anders 

zou dit middel niet nodig zijn. Wij hebben die 

resolutie destijds mee ondersteund. Er is wel 

degelijk een bepaalde vorm van discriminatie op 

de arbeidsmarkt. 

 

Ik wil het volgende zeggen. Wij mogen het debat 

niet verengen tot de vaststelling dat, wanneer 

bepaalde categorieën in onze maatschappij 

moeilijkheden hebben om toegang te krijgen tot 

de arbeidsmarkt, dus niet alleen mensen van 

allochtone afkomst of oudere mensen, of in geval 

van discriminatie tussen man en vrouw, dat te 

wijten is aan discriminatie door de werkgever. Het 

is een heel complex gegeven. Een en ander heeft 

te maken met onder andere de leeftijd, de 

achtergrond, de opvoeding en de opleiding. U zult 

altijd voorbeelden vinden die de stelling 

tegenspreken. Voor hetzelfde geld worden 
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mensen van allochtone afkomst met een opleiding 

wel aangenomen, terwijl een blanke met dezelfde 

opleiding de duimen heeft moeten leggen. Is dat 

dan discriminatie? Dat gebeurt ook. Dat neemt 

niet weg dat, wanneer er zich een flagrante 

situatie voordoet bij een werkgever, er uiteraard 

opgetreden moet worden. Daarvoor dient die tool. 

Daarvoor dient de nieuwe wet. 

 

Wat Brussel betreft, heb ik het advies van de 

Raad van State ook gelezen. Ik denk dat wij een 

ander advies gelezen hebben. Voor mij leek het 

toch niet op wat u zopas kwam te vertellen. 

Overigens, is het Brussels Gewest wel bevoegd 

voor de behandeling van dergelijke materies? 

 

Ik rond af. Ondanks onze initiële gereserveerdheid 

en terughoudendheid, vinden wij mysterycalls 

uiteindelijk een goede tool om mogelijke 

discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Wij 

zullen dan ook ten volle dat aspect van het 

wetsontwerp steunen, net als alle andere 

artikelen. 

 

14.20 Minister Kris Peeters: Mijnheer de 

voorzitter, ik wil alle sprekers danken. Onderhavig 

wetsontwerp werd uitgebreid besproken in de 

commissie en nu in de plenaire vergadering. Ook 

de oppositie heeft de positieve elementen van het 

wetsontwerp onderstreept. Ik wil haar daar 

uitdrukkelijk voor bedanken. 

 

J'ai entendu que deux remarques avaient été 

émises. La première concernait les mystery calls 

et la deuxième, les comités paritaires. 

 

Wat de mysterycalls betreft, laat mij toe te 

onderstrepen dat wij de ontvangen adviezen en de 

informatie uit de hoorzittingen natuurlijk uitgebreid 

hebben gebruikt. Ik betreur het dat men dit vanuit 

de oppositie niet op een andere wijze bekijkt, 

bijvoorbeeld wat betreft de gecumuleerde 

voorwaarden die sommigen daarin zien, 

niettegenstaande ik daarover tekst en uitleg heb 

gegeven. 

 

Ik begin met de arbeidsauditeur. De 

arbeidsauditeur is eraan toegevoegd naar 

aanleiding van het advies van de deskundigen 

inzake het sociaal strafrecht. Wij hebben daar 

zorgvuldig rekening mee gehouden. Mevrouw 

Willaert wil dat nog altijd niet horen of heeft er 

geen begrip voor. Als de deskundigen inzake het 

sociaal strafrecht zeggen dat men daar best de 

arbeidsauditeur ook een plaats in geeft, dan is het 

zeer wijs om daar rekening mee te houden. 

 

Voor diegenen die juridisch geschoold zijn, wij 

hebben met al die juridische elementen uit de 

verschillende tussenkomsten rekening gehouden. 

Het klopt dat dit een bijzonder 

opsporingsinstrument is waarbij men er ook 

rekening mee moet houden dat wanneer er 

discriminatie wordt vastgesteld met dit nieuwe 

instrument ze nadien ook bestraf moet kunnen 

worden. 

 

Er waren al tweets over dode mussen nog voor de 

discussie begon, iets wat ik betreur. Blijkbaar ziet 

men vooral bij Groen niet in dat dit een stap is en 

dat ik mij geëngageerd heb om ervoor te zorgen 

dat dit ook zal werken in de praktijk. Hoewel er 

soms positieve reacties zijn van Groen doet men 

hier niets anders dan proberen dit volledig te 

nivelleren. Men zegt dat er niets van zal komen 

enzovoort. Ik zal samen met de administratie en 

diegenen die dit in praktijk gaan omzetten alles 

doen om ervoor te zorgen dat het instrument zoals 

het straks goedgekeurd zal worden ook toegepast 

kan worden. 

 

We hebben daarstraks vragen gekregen over de 

krapte op de arbeidsmarkt. Discriminatie op de 

arbeidsmarkt is een ernstig probleem en het 

oplossen daarvan kan bijdragen aan het zo snel 

mogelijk invullen van de openstaande vacatures. 

 

S'agissant ensuite des comités paritaires, j'ai bien 

compris, pour la deuxième fois, les remarques de 

Mme Onkelinx. 

 

Ik heb begrepen dat collega Vercamer heeft 

gevraagd dat de Nationale Arbeidsraad zou 

worden betrokken bij de evaluatie die is gepland in 

2021. Bij dezen kan ik bevestigen dat wij dat 

zullen doen. 

 

De andere hoofdstukken zijn jammer genoeg wat 

ondergesneeuwd. Er zitten heel wat goede zaken 

in dit wetsontwerp, ook de mysterycalls. Ik zal er 

alles aan doen om die in de praktijk te laten 

werken en de oppositie die dit al op voorhand een 

dode mus heeft genoemd, te tonen dat zij zich 

vergist. 

 

14.21  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de 

voorzitter, mijnheer de minister, ik heb het in mijn 

uiteenzetting helemaal niet gehad over de 

arbeidsauditeur. Wij willen dat gerust het voordeel 

van de twijfel geven. Ook Unia wil de 

arbeidsauditeur een kans geven. 

 

Ik heb gefocust op het punt dat ons de meest 

gemiste kans lijkt en dat is het proactief kunnen 

inzetten van die tests. Ik heb dat met een reden 

gedaan. U hebt in de commissie inderdaad een 
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aantal zaken verduidelijkt. U hebt bijvoorbeeld 

gezegd dat als er een klacht is, maar er daarna 

niets blijkt uit datamining of datamatching, dat de 

inspectie toch nog altijd kan voortdoen. Ik heb dat 

heel goed gevolgd en begrepen. 

 

Ik vind dit zo belangrijk omdat wij enkele jaren 

geleden als enige oppositiepartij de resolutie rond 

discriminatie op de arbeidsmarkt die door de 

meerderheid was opgesteld, hebben 

goedgekeurd. Mevrouw Lanjri heeft dat ook nog 

eens gezegd. 

 

Net daarom hebben wij erover gewaakt dat er 

effectief iets uit de bus kwam dat de moeite waard 

is. Ik zal dit heel goed opvolgen. Ik hoop dat u 

gelijk heeft, maar jammer genoeg ben ik wat 

ontgoocheld door deze light versie van wat er uit 

de resolutie is gekomen wat betreft de 

mysterycalls. Dat belooft weinig goeds. 

 

Wij hebben het toen het voordeel van de twijfel 

gegeven, vandaar dat wij ons nu het recht toe-

eigenen om hierover bijzonder kritisch te zijn. 

 

De voorzitter:  

Vraagt nog iemand het woord? (Nee) 

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non) 

 

De algemene bespreking is gesloten. 

La discussion générale est close. 

 

Bespreking van de artikelen 

Discussion des articles 

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De 

door de commissie aangenomen tekst geldt als 

basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2768/7) 

Nous passons à la discussion des articles. Le 

texte adopté par la commission sert de base à la 

discussion. (Rgt 85, 4) (2768/7) 

 

Het opschrift in het Frans werd door de commissie 

gewijzigd in “projet de loi portant des dispositions 

diverses en matière d’emploi". 

L’intitulé en français a été modifié par la 

commission en “projet de loi portant des 

dispositions diverses en matière d’emploi". 

 

Het wetsontwerp telt 54 artikelen. 

Le projet de loi compte 54 articles. 

 

*  *  *  *  * 

Amendements déposés: 

Ingediende amendementen: 

 

Art. 4 

  • 42 - Laurette Onkelinx (2768/8)  

Chapitre / Hoofdstuk 9 (art. 30-35) 

  • 41 - Barbara Pas (2768/8)  

Art. 31 

  • 44 - Meryame Kitir (2768/8)  

Art. 32 

  • 45 - Meryame Kitir (2768/8) 

  • 43 - Laurette Onkelinx (2768/8)  

Art. 34 

  • 46 - Meryame Kitir (2768/8) 

*  *  *  *  * 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De 

stemming over de aangehouden amendementen 

en artikelen en over het geheel zal later 

plaatsvinden. 

La discussion des articles est close. Le vote sur 

les amendements et les articles réservés ainsi 

que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement. 

 

*  *  *  *  * 

Besluit van de artikelsgewijze bespreking: 

Conclusion de la discussion des articles: 

Aangehouden: de stemming over de 

amendementen en de artikelen 4, 30 tot 35. 

Réservé: le vote sur les amendements et les 

articles 4, 30 à 35. 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 

3, 5 tot 29, 36 tot 54. 

Adoptés article par article: les articles 1 à 3, 5 à 

29, 36 à 54. 

*  *  *  *  * 

15 Belangenconflicten 

15 Conflits d'intérêts 

 

De belangenconflicten betreffen het wetsontwerp 

tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening 

van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd 

op 10 mei 2015, nr. 2652 en het wetsontwerp met 

betrekking tot het niet in aanmerking nemen van 

diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd 

personeelslid voor een pensioen van de 

overheidssector, tot wijziging van de individuele 

responsabilisering van de provinciale en lokale 

overheden binnen het Gesolidariseerde 

pensioenfonds, tot aanpassing van de 

reglementering inzake aanvullende pensioenen, 

tot wijziging van de modaliteiten van de 

financiering van het Gesolidariseerde 

pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke 

besturen en tot bijkomende financiering van het 

Gesolidariseerde pensioenfonds van de 

provinciale en plaatselijke besturen, nr. 2718. 

Les conflits d'intérêts portent sur le projet de loi  

portant modification de la loi relative à l'exercice 

des professions des soins de santé, coordonnée 

le 10 mai 2015, n° 2652 et le projet de loi relatif à 

la non prise en considération de services en tant 

que personnel non nommé à titre définitif dans 

une pension du secteur public, modifiant la 


