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De openbare commissievergadering wordt geopend om 10.22 uur en voorgezeten door mevrouw Els
Van Hoof.
La réunion publique de commission est ouverte à 10.22 heures et présidée par Mme Els Van Hoof.
De voorzitter: Mevrouw de staatssecretaris, collega’s, ik stel voor dat wij van start gaan met de
vergadering.
Er zijn heel wat vragen omgezet in schriftelijke vragen. De eerste vraag, vraag nr. 18859 van mevrouw
Kattrin Jadin, zal worden gericht aan minister De Croo.
Als u het mij toestaat stel ik mijn eigen vraag vanaf de voorzitterstoel.
01 Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke
Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd
aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de meldingen van discriminatie bij het
IGVM" (nr. 19034)
01 Question de Mme Els Van Hoof à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les signalements de discrimination à l'IEFH"
(n° 19034)
01.01 Els Van Hoof (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, het
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een balans
opgemaakt van de meldingen inzake discriminatie op grond van
geslacht. De balans van 2016 oogt niet positief. Ten opzichte van
2015 nam het aantal meldingen toe met 18 %. Vooral de toename van
het aantal klachten over werkgerelateerde discriminatie springt in het
oog.
Het Instituut stelt zelf dat het aantal meldingen en klachten het gevolg
is van de grotere bekendheid van het Instituut. Indien dat klopt, moet
het Instituut nog meer aan bekendheid winnen, gelet op het feit dat er
nog steeds een onderrraportering bestaat op het gebied van seksisme
en discriminatie.
Ik wil u de volgende vragen stellen in verband met de cijfers.
Ten eerste, deelt u de analyse van het Instituut? Op welke manier zult
u ervoor zorgen dat het Instituut nog meer aan bekendheid wint?
Welke concrete initiatieven zult u nemen om de onderrapportering op
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01.01 Els Van Hoof (CD&V):
L'Institut pour l'égalité des femmes
et des hommes (IEFH) a enregistré, pour 2016, une augmentation de 18 % du nombre de
signalements liés à des discriminations basées sur le sexe.
Cette hausse porte principalement
sur des plaintes liées au milieu
professionnel et selon cet institut,
elle serait corrélée à une plus
grande notoriété de l'IEFH.
La secrétaire d'État partage-t-elle
cette analyse? Comment fera-telle pour conférer encore davantage de visibilité à cet institut?
Comment compte-t-elle s'attaquer
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het gebied van seksisme en discriminatie verder aan te pakken?
Ten tweede, uit de cijfers blijkt dat 2 % meer mannen de weg naar het
Instituut gevonden hebben. De stijging is dus kleiner dan bij de
vrouwen. Hoe verklaart u dat? Wat zult u doen om mannen die het
slachtoffer worden van discriminatie ook aan te zetten naar het
Instituut te stappen?
Het Instituut heeft nu meer klachten en meldingen te verwerken. Dat
is een trend die zich de voorbije jaren systematisch doorzette. Zult u
als gevolg daarvan meer middelen ter beschikking van het Instituut
stellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel middelen, en voor
wanneer plant u die?
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au sous-rapportage en matière de
sexisme et de discrimination?
Comment explique-t-elle que l'augmentation de la part d'hommes qui
se sont adressés à cet institut se
limite à 2 % et que peut-elle faire
pour accroître ce pourcentage?
L'augmentation du nombre de
plaintes se traduira-t-elle par un
renforcement des moyens affectés
à l'IEFH?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.
01.02 Staatssecretaris Zuhal Demir: Collega Van Hoof, het is
inderdaad mogelijk dat de toename van het aantal meldingen en
klachten die het Instituut in 2016 ontving, toe te schrijven is aan de
grotere bekendheid van het Instituut. Op dit moment werkt mijn
kabinet zowel aan een sensibiliseringscampagne inzake seksisme als
aan het Federaal Actieplan Gender en Werk.
Wat uw tweede vraag betreft, een mogelijke verklaring is dat de
vrouwen binnen het grootste domein waarover het Instituut klachten
ontvangt, namelijk werk, in alle fases van het arbeidsproces aangeven
dat zij het slachtoffer worden van discriminatie. Bij de mannen zijn de
meldingen vooral beperkt tot ongelijke behandelingen bij de
aanwerving. Dat vrouwen op meer momenten tijdens hun loopbaan
het slachtoffer van discriminatie kunnen worden, zou het hogere
aantal meldingen van vrouwen kunnen verklaren.
In uw derde vraag stelt u dat het Instituut meer klachten en meldingen
te verwerken heeft en dat die trend zich in de voorbije jaren
systematisch heeft doorgezet. U vraagt of en tegen wanneer er meer
middelen ter beschikking komen. Ik denk dat u met die middelen
meer budget bedoelt. Ik kan antwoorden dat ik het goed vind dat meer
mensen de weg vinden naar het Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen, maar ik zou toch wel willen vragen om
voorzichtig om te gaan met de vraag naar meer middelen of meer
budget. Ik vind namelijk dat wij een en ander ook eens moeten
vergelijken met het buitenland. Enige benchmarking is niet verkeerd.
U weet dat wij in ons land altijd goed zijn in het oprichten van allerlei
instanties, die vervolgens gesubsidieerd worden en die zich met alle
mogelijke vormen van discriminatie moeten bezighouden. Wij stellen
echter vast dat discriminatie blijkbaar toch niet fatsoenlijk wordt
aangepakt, want op dit moment stellen collega’s-ministers
mysterycalls en praktijktesten voor. Om die reden meen ik dat wij,
vooraleer wij nog meer middelen vragen, eerst eens met het
buitenland moeten vergelijken. Nederland heeft naar mijn mening
altijd een goede voortrekkersrol gespeeld inzake discriminatie. Welnu,
in Nederland bestaat het College voor de Rechten van de Mens en
die ene instelling is bevoegd voor elke vorm van discriminatie. In
België bestaan er voor de strijd tegen discriminatie minstens drie
onafhankelijke instellingen, namelijk Unia, Myria en het Instituut voor
de gelijkheid van vrouwen en mannen. Dat laatste moet de
discriminatie tussen vrouwen en mannen bestuderen en aanpakken.
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01.02 Zuhal Demir, secrétaire
d'État: Il est en effet probable que
l'augmentation du nombre de
signalements et de plaintes soit
liée à une plus grande notoriété de
l'institut. Pour l'heure, mon cabinet
s'attelle en même temps à une
campagne de sensibilisation en
matière de sexisme et à un plan
d'action fédéral Genre et Travail.
Le nombre plus limité de plaintes
émanant d'hommes peut s'expliquer par le fait que les femmes
signalent celles-ci dans toutes les
situations qui se présentent au
cours de leur vie professionnelle
alors que pour les hommes, cela
se limite surtout à la phase de
recrutement. Les femmes courent
en outre plus souvent le risque
d'être victime de discrimination au
cours de leur carrière.
On peut, bien entendu, se réjouir
que l'IEHF soit davantage fréquenté, mais il faut se garder d'y voir
aussitôt une raison d'exiger plus
de
moyens. Nous devrions
comparer la situation ici et à
l'étranger. Ainsi, aux Pays-Bas, le
College voor de Rechten van de
Mens (le collège néerlandais des
droits de l’homme) est la seule
instance compétente pour toutes
les formes de discrimination, alors
qu'en Belgique, il en existe trois au
moins: Unia, Myria et l'IEHF,
auxquelles s'ajoutent encore la
Commission de la protection de la
vie privée, le Comité R, le Comité
P, le Conseil central de surveil-
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Naast die drie instellingen kennen we in België nog de
Privacycommissie, het Comité I en het Comité P, de Centrale
toezichtsraad
voor
het
gevangeniswezen
en
het
Kinderrechtencommissariaat. Ik beperk mij hier nu tot de federale en
de interfederale instellingen, de drie instellingen die ik vermeldde:
Unia, Myria en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen. Daarnaast moet ook nog over de mensenrechten gewaakt
worden en met mijn collega, minister Geens, denk ik erover na hoe
wij dat kunnen organiseren.
Laten wij nu vergelijken met Nederland. Ik heb het jaarverslag van het
College voor de Rechten van de Mens uit 2006 erbij genomen. Ik lees
daarin dat in Nederland deze instelling 53 medewerkers telt, met een
begroting van 6,74 miljoen euro. Ik denk wel dat wij kunnen zeggen
dat Nederland steeds een voortrekkersrol heeft vervuld op het gebied
van gelijkheidswetgeving en handhaving ervan en op het vlak van
tewerkstelling van vrouwen en mensen met een migratieachtergrond.
Laten wij nu eens naar België kijken. In België beschikt Unia over
106 voltijdse medewerkers, Myria over 15 voltijdse medewerkers en
het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen over
38 voltijdse medewerkers. Samen beschikken zij over een budget van
bijna 15 miljoen euro. In Nederland heeft het College voor de Rechten
van de Mens 53 medewerkers en 6,74 miljoen euro. In België zijn er
minstens drie instellingen, in totaal 106 plus 15 plus 38 medewerkers,
in totaal een budget van 15 miljoen euro.
Ik wil dan ook omzichtig zijn vooraleer te spreken over extra budget
en extra middelen. Misschien moeten wij eens gaan kijken naar deze
drie instellingen. Als wij kijken naar het takenpakket, denk ik dat deze
drie instellingen samen over voldoende personeel en budget
beschikken om zich bij het publiek bekend te maken en de hun
toegewezen opdrachten adequaat uit te voeren.
Op dit moment zou ik eerder zeggen dat wij misschien eens moeten
bekijken of wij het niet efficiënter kunnen organiseren. Wij maken
immers heel veel geld vrij, 15 miljoen euro. Dat is heel wat geld, zeker
in vergelijking met Nederland. Wij moeten ook nog denken aan het
mensenrechtenmechanisme, dat wij ook nog moeten oprichten. Laten
wij dus vooral voorzichtig zijn en laten wij vooral bekijken waar de
efficiëntiewinsten zitten en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat die drie
instellingen misschien een klein beetje meer met mekaar gaan
samenwerken in plaats van naast mekaar.

lance pénitentiaire et le Commissariat aux Droits de l’Enfant. Il
ressort du rapport annuel pour
2006 de ce College voor de
Rechten van de Mens que cette
institution compte 53 personnes et
fonctionne avec un budget de 6,74
millions d'euros, alors que les
Pays-Bas ont tout de même
toujours joué un rôle de pionnier
concernant la législation en
matière d'égalité.
En Belgique, Unia compte 106
collaborateurs à temps plein,
Myria, 15 et l'IEFH, 38. Le budget
total de ces trois institutions
s'élève à 15 millions d'euros.
Compte tenu de leurs missions,
elles disposent en tout cas
globalement de moyens humains
et matériels en suffisance. Peutêtre devrions-nous plutôt examiner
comment
ces
institutions
pourraient gagner en efficacité
grâce à un renforcement de leurs
synergies. N'oublions pas non plus
qu'il nous reste à créer le
mécanisme de protection des
droits de l'homme. Ainsi, par
exemple, il arrive que la défense
des droits des femmes soit
préjudiciée par les droits religieux.
La religion est en effet une
compétence d'Unia tandis que les
droits des femmes relèvent de
l'IEFH. C'est la raison pour
laquelle des sons de cloche
divergents
se
font
parfois
entendre.

U weet immers dat vrouwenrechten soms ook in het gedrang komen
bij godsdienstrechten. Godsdienst zit bij Unia, vrouwenrechten zitten
bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. En soms
zijn er daar uiteenlopende uitspraken. Misschien moeten wij dus meer
gaan samenwerken en kijken naar efficiëntiewinsten in plaats van
zomaar nu reeds te zeggen dat wij de budgetten omhoog gaan
trekken.
01.03 Els Van Hoof (CD&V): Ik dank u voor uw uitgebreid antwoord,
mevrouw de staatssecretaris. Het is een debat waard, maar ik zal mij
beperken tot een eerste reactie.
U zegt dat Nederland een voorbeeld is. U weet dat vrouwen op de
arbeidsmarkt in Nederland allemaal deeltijds werken, door het gebrek
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01.03 Els Van Hoof (CD&V): Aux
Pays-Bas, les femmes travaillent
presque toutes à temps partiel en
raison d'un manque de structures
d'accueil pour les enfants, une
situation qui aggrave les discrimi-
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aan kinderopvang. Er is dus wel wat discriminatie tussen mannen en
vrouwen. Doordat er veel deeltijds wordt gewerkt, is er ook geen
gelijkheid van loon. Door het schoolse systeem verschillen de
verloven ook naargelang de regio. Er is te weinig kinderopvang. De
vergelijking met Nederland op het vlak van de gelijkheid van mannen
en vrouwen gaat dus niet helemaal op. Men kan beter kijken naar het
Europese niveau.
Europa verplicht ons ertoe een Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen op te richten, voor het voeren van onafhankelijk
onderzoek en klachtenbehandeling. Op Europees niveau is er een
Genderinstituut. Het is niet voor niets dat men daar de vis niet
verdrinkt in een globaal kruispuntdenken. Ik kan mij niet vinden in dat
kruispuntdenken, omdat ik al ondervonden heb dat de vis verdronken
wordt in dat kruispuntdenken, als het over de gelijkheid van mannen
en vrouwen gaat. Die komt daarin namelijk het minst aan bod. Ook
vorige week bleek dat nogmaals uit een toelichting in het
adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie. Het thema
gelijkheid van man en vrouw wordt verdronken als men het onder een
globale koepel van kruispuntdenken of ongelijke behandeling in het
algemeen plaatst. Men moet daar echt voor oppassen. Men moet ook
vergelijken op Europees niveau en niet alleen het Nederlandse
voorbeeld nemen.
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nations entre hommes et femmes
et les écarts salariaux. Une
comparaison à l'échelon européen
est dès lors préférable. L'Europe
nous oblige à créer un institut de
ce type pour mener des enquêtes
indépendantes et assurer le
traitement des plaintes. Le thème
de l'égalité de l'homme et de la
femme est cependant relégué au
second plan lorsqu'il est traité
dans un cadre plus large, par
exemple celui de l'inégalité de
traitement en général. Si je
comprends bien, l'institut des
droits de l'homme devra nous
permettre de nous exprimer d'une
seule voix à l'échelon international
et de mieux coordonner les
dossiers, mais il ne faut pas que
l'attention accordée à l'égalité de
l'homme et de la femme se
relâche pour autant à l'échelon
national.

Ik kan wel begrijpen dat u kijkt naar het efficiëntiegegeven. Men moet
nagaan hoe wij het beste onze doelstelling kunnen bereiken. Het
kruispuntdenken blijkt echter niet de oplossing te zijn voor de
gelijkheid tussen man en vrouw. Ik bekijk het even principieel. Ik zou
dus de vis niet verdrinken in het geheel. Men moet ook op Europees
niveau bekijken wat het Genderinstituut in Litouwen vandaag doet en
ervoor zorgen dat die problematiek apart wordt benaderd, zodat de
gelijkheid tussen man en vrouw ook door de federale overheid wordt
aangepakt.
Ik kijk uit naar wat het mensenrechteninstituut zal betekenen. Ik
versta dat wij internationaal met één stem moeten kunnen spreken en
dat het mensenrechteninstituut daartoe een oplossing kan zijn, omdat
het die zaken beter zal coördineren. Dat betekent echter niet dat de
behandeling van de problematiek inzake de gelijkheid van man en
vrouw op nationaal vlak, nu het Instituut bekender wordt en er meer
meldingen en klachten zijn, moet verdwijnen. Wij moeten de mensen
vooral op lokaal niveau inschakelen. Daarna kan er worden
gedispatcht volgens de verschillende expertises.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
De voorzitter: Vragen nrs 19117 en 19118 van mevrouw Nahima
Lanjri zijn omgezet in schriftelijke vragen.

La présidente: Les questions
os
n 19117 et 19118 de Mme Lanjri
sont transformées en questions
écrites.

02 Vraag van de heer Wim Van der Donckt aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke
Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd
aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de gevolgen van de zitpenningen van de
bestuursleden van Samusocial voor de federale dotatie" (nr. 19142)
02 Question de M. Wim Van der Donckt à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
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adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'impact de la perception de jetons de
présence par les administrateurs du Samusocial sur la dotation fédérale" (n° 19142)
02.01 Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris,
mijn vraag dateert van kort na het uitbreken van het schandaal bij de
daklozenorganisatie Samusocial. Toen bleek dat de leden van de
raad van bestuur het voorbije jaar samen zowat 60 000 euro aan
zitpenningen hebben gekregen. De betrokkenen waren onder meer
PS-kopstukken zoals burgemeester Yvan Mayeur en OCMWvoorzitster Pascale Peraita. Na de indiening van mijn vraag is er in de
pers nog veel meer aan het licht gekomen. Men zou kunnen spreken
van een soort zelfbediening door bepaalde mensen binnen de PS,
niet alleen voor zichzelf maar ook voor directe familieleden.
Samusocial krijgt ook federale subsidies die bestemd zijn voor de
winteropvang in tweede lijn van daklozen.
Mevrouw de staatssecretaris, graag had ik van u een antwoord
gekregen op enkele vragen. Is er ondertussen volledige klaarheid
over de vergoedingen aan de bestuurders van Samusocial? Is er
volledige transparantie over de correcte geldstromen in de vzw? Werd
er al dan niet federaal geld gebruikt om de bestuurders te betalen?
Een tweede vraag. Wat is uw mening over de riante vergoedingen die
de bestuurders zich toe-eigenen? Is dat wel te verenigen met het
onbaatzuchtig doel van de vzw en de inzet van talrijke vrijwilligers?
Ten derde, zal er ook vanuit het federale niveau een onafhankelijk
onderzoek komen om de mogelijke misbruiken op te sporen en in de
toekomst uit te sluiten?
02.02 Staatssecretaris Zuhal Demir: Collega Van der Donckt, er is
hierover intussen al heel wat geschreven en gezegd. Er lopen heel
wat onderzoeken inzake Samusocial. Ik heb in de plenaire
vergadering al gezegd dat wat daar gebeurde aan de top van
Samusocial – want laten we niet vergeten dat de maatschappelijk
assistenten, de hulpverleners en de vrijwilligers zich eigenlijk dag in,
dag uit honderd procent inzetten – zeker wat de zitpenningen betreft
ronduit schandalig is.
Een aantal mensen hebben nu ook ontslag genomen. U verwijst daar
al naar in uw vraag.
Op uw eerste twee vragen kan ik het volgende antwoorden. De
federale overheid financiert al enkele jaren Samusocial. Wat mijn
bevoegdheid betreft, financieren wij de daklozenopvang in tweede lijn
in Brussel. Met mijn administratie en mijn kabinet heb ik er steeds
over gewaakt dat de geldbedragen die wij overmaken, de subsidies
die wij aan Samusocial geven, ook wel degelijk naar daklozen gaan.
De subsidies dienen voor nachtopvang, een slaapplaats, een douche,
de eerste medische verzorging en voeding. Samusocial moet ook elk
jaar een eindrapport over zijn activiteiten bezorgen aan het kabinet.
Dit jaar heb ik het rapport nog niet ontvangen. Wij hebben het nog niet
gekregen, maar wij zullen lijn per lijn nagaan of de subsidies die wij
aan Samusocial hebben gegeven, wel degelijk naar de daklozen zijn
gegaan.
Wat uw vraag over de riante vergoedingen van de bestuurders betreft,
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02.01 Wim Van der Donckt (NVA): Les membres du conseil
d'administration de l'organisation
pour sans-abri Samusocial ont
perçu l'année passée 60 000
euros sous la forme de jetons de
présence. Les médias ont révélé
depuis lors bien plus d'éléments
encore relativement au rôle joué
par les gros bonnets du PS que
sont
l'ex-bourgmestre
Yvan
Mayeur et l'ex-présidente du
CPAS Pascale Peraïta.
Le Samusocial reçoit aussi des
subsides du fédéral destinés à
l'accueil hivernal de deuxième
ligne pour les sans-abri. A-t-on
entre-temps établi pleinement la
clarté au sujet des indemnités? De
l'argent fédéral a-t-il été utilisé
pour payer des administrateurs?
Que pense la secrétaire d'État de
ces
généreuses
indemnités?
Prévoit-on une enquête indépendante sur ce scandale au niveau
fédéral également?
02.02 Zuhal Demir, secrétaire
d'État: Plusieurs enquêtes sur le
Samusocial sont déjà en cours.
J’ai déjà souligné en séance
plénière que ce qui s’est passé à
la tête du Samusocial est
réellement
scandaleux.
J’ai
toujours veillé, avec mon administration et mon cabinet, à ce que
les subsides destinés à l’accueil
des sans-abri en seconde ligne à
Bruxelles reviennent bien aux
sans-abri
eux-mêmes.
Le
Samusocial est un organisme
privé mais il serait préférable
qu’une organisation fonctionnant
avec autant de subsides soit
placée sous le contrôle d’une
autorité.
Le 7 juin, j’ai demandé à
l’Inspection des Finances de
procéder à un audit détaillé. Le
Conseil des ministres a décidé
d’étendre ce contrôle à tous les
subsides fédéraux alloués à
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daarop is zowel door de eerste minister als door mijzelf al in de
plenaire vergadering geantwoord. Wij moeten immers altijd opletten.
Samusocial is tot op heden een private organisatie. Ik vind sowieso
dat een organisatie die met zoveel subsidies werkt, beter onder een
overheid valt. Dan is er ook wat controle. In de raad van bestuur zaten
ook alleen maar bestuurders van PS-signatuur. In ieder geval, wie in
die mate zitpenningen aan zichzelf toekent, wetende dat dit geld
eigenlijk dient voor mensen die zelfs geen dak boven hun hoofd
hebben, moet als persoon, niet enkel als politicus, eens nadenken en
’s avonds eens in de spiegel kijken om te zien of hij zich nog goed
voelt.
Wat heb ik gedaan? Op 7 juni heb ik aan de Inspectie van Financiën
een grondige doorlichting gevraagd, die betrekking heeft op de
federale subsidies die wij geven aan de vzw Samusocial. Later in die
week werd door de Ministerraad een mandaat gegeven aan minister
Wilmès om dat onderzoek uit te breiden naar andere federale
subsidies aan de vzw Samusocial, want niet alleen ik maar ook
andere collega’s, zoals Theo Francken en Maggie De Block vanuit
hun bevoegdheden, geven subsidies aan Samusocial.
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l’ASBL en question, c’est-à-dire
aussi les subsides provenant du
secrétaire d’État Francken et de la
ministre De Block.
Une
commission
d’enquête
parlementaire a déjà été instituée
au sein du Parlement bruxellois.
J’attends que ces enquêtes se
terminent avant d’entamer d’autres
démarches. Il est évident que
nous continuerons d’organiser
l’accueil des sans-abri, qui ne
peuvent pas devenir les victimes
des événements.

Ik kan u verder nog meegeven dat binnen het Brussels Parlement een
parlementaire onderzoekscommissie werd opgericht. U begrijpt dat ik
de uitkomst van dit alles wens af te wachten vooraleer ik verder een
standpunt zal innemen.
Ik wil het eindverslag van Samusocial nog ontvangen voor de
daklozenopvang van dit jaar. Collega Wilmès is eveneens met een
uitgebreid onderzoek bezig. Er werd een opdracht gegeven aan de
Inspectie van Financiën. Laten we dit onderzoek afwachten vooraleer
verdere stappen te zetten.
Wat de daklozenopvang in Brussel betreft, zal ik het budget niet
schrappen. Wij zullen die daklozenopvang ook blijven organiseren,
want de daklozen mogen niet het slachtoffer worden van heel het
steekspel dat op Brussels niveau aan de gang is.
02.03 Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris,
uw antwoord stelt mij gerust en ik zal hierop dan ook niet verder
ingaan.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
De voorzitter: Aangezien wij nog in blijde verwachting zijn van de
heren Gilles Vanden Burre en Gautier Calomne, stel ik voor over te
gaan tot de volgende vragen.
Vraag nr. 19300 van mevrouw Nahima Lanjri wordt omgezet in een
schriftelijke vraag. Vraag nr. 19305 van de heer Wim Van der Donckt
wordt ingetrokken. Vraag nr. 19464 van de heer Jean-Jacques
Flahaux wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

La présidente: Vragen nrs. 19300
van mevrouw Lanjri en 19464 van
de heer Flahaux worden omgezet
in schriftelijke vragen. Vraag
nr. 19305 van de heer Van der
Donckt wordt ingetrokken.

03 Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke
Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd
aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de genitale verminking" (nr. 19704)
03 Question de Mme Els Van Hoof à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
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adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les mutilations génitales" (n° 19704)
03.01 Els Van Hoof (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, vorige
week en ook gisteren nog konden wij in de media vernemen dat u
naar aanleiding van de zomervakantie twee initiatieven neemt om de
strijd tegen vrouwelijke genitale verminking op te voeren.
U werkt aan een meldcode die ervoor moet zorgen dat bij genitale
verminking meer professionals van hun spreekrecht gebruikmaken en
dat zij niet zwijgen uit voorzorg.
Samen met de minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders,
werd het reisadvies voor vierentwintig risicolanden aangepast.
Reizigers wordt duidelijk gemaakt dat wie genitale verminking op een
minderjarige uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert, in ons land
vervolging riskeert, ook wanneer de verminking in het buitenland heeft
plaatsgevonden. Het gaat dus om een waarschuwing. Om ze echter
hard te kunnen maken, kijkt u in de richting van de medische wereld.
Het aantal meldingen door artsen van genitale verminking is tot op de
dag van vandaag immers onaanvaardbaar verwaarloosbaar. In
tegenstelling tot wat vele artsen geloven, is het melden van gevallen
van genitale verminking geen schending van het beroepsgeheim.
Daarom heb ik de hiernavolgende vragen.
Naar aanleiding van uw beleidsnota gaf u al mee dat u achter mijn
wetsvoorstel rond de uitbreiding van het beroepsgeheim staat, ook
wanneer het om volwassen vrouwen gaat en inzake de registratie van
het aantal gevallen.
Ten eerste, kan u verduidelijken waaruit de meldcode bestaat? Hoe
spoort ze met een casusoverleg dat door minister Geens is
ingevoerd?
Ten tweede, hoe garandeert u dat de betrokkenen het reisadvies
consulteren?
Ten derde, ik heb nog een aanbeveling. Zou het niet beter zijn te
handelen zoals in Nederland – ik moet positief naar Nederland
verwijzen –, waar asielzoekers uit risicolanden meteen worden
geïnformeerd over het vervolgingsbeleid ter zake?
Er is een interessant project uitgevoerd, dat door de Europese Unie is
ondersteund. Het heet “Men Speak Out”. Wij moeten mannen immers
bij het geheel betrekken. Het project boekt in Nederland veel betere
resultaten dan in België op het vlak van de prevalentie van vrouwelijke
genitale verminking. Zij worden er immers beter geïnformeerd. Op het
moment dat zij Nederland binnenkomen, wordt bij de asielprocedure
aangegeven dat zo’n verminking in Nederland strafbaar is.

03.01 Els Van Hoof (CD&V): La
secrétaire d'État voudrait lutter
contre la pratique des mutilations
génitales féminines en s’armant
d'un code de signalement. Par
ailleurs,
les
conseils
aux
voyageurs ont été adaptés pour
vingt-quatre
pays
à
risque.
Quiconque exécute, facilite ou
encourage une mutilation génitale
sur une mineure d'âge s'expose à
des poursuites dans notre pays, y
compris lorsque la mutilation a été
exécutée à l'étranger.
Il est inadmissible que le nombre
de signalements de mutilation
génitale par des médecins soit à
ce point insignifiant, alors que ces
signalements ne constituent pas
une
violation
du
secret
professionnel. La secrétaire d'État
soutient ma proposition de loi en
matière d'extension du secret
professionnel, y compris aux
femmes adultes, ainsi qu'en
matière
d'enregistrement
du
nombre de cas.
En quoi consistera le code de
signalement? Comment celui-ci
s'accordera-t-il avec la concertation de cas introduite par le
ministre Geens? Comment la
secrétaire d'État garantira-t-elle
que les intéressés consulteront
également les conseils aux
voyageurs? Aux Pays-Bas, les
demandeurs d'asile provenant de
pays à risque sont immédiatement
informés de la politique en matière
de poursuites. Le projet Men
est
intéressant
Speak
Out
également. Une concertation estelle prévue avec le secrétaire
d'État Francken?

Er wordt geprobeerd de mannen actief bij workshops te betrekken om
hen duidelijk te maken dat wat er gaande is, niet kan. Meestal zijn zij
ook niet op de hoogte van het feit dat genitale verminking zulke
gezondheidsrisico’s met zich brengt. Er wordt in een gezin gewoon
niet over gesproken. Dat is uit die studie gebleken en dat is heel
interessant.
Wij zijn ter zake ook bezig met een project in samenwerking met
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GAMS. Dat verdient meer aandacht. Immers, zonder de mannen erbij
te betrekken, zullen wij er niet geraken.
Overweegt u ter zake overleg met uw collega Francken?
Het zou heel interessant zijn om op die manier te werk te gaan en dus
van bij de aanvang een informatiebeleid te voeren en dus aan
inwoners van landen waar de prevalentie het hoogst is, duidelijk te
stellen dat het om een onaanvaardbare praktijk gaat, dat zij binnen
hun gezin erover moeten spreken en ervoor moeten zorgen dat het
niet met hun kinderen gebeurt.
03.02 Staatssecretaris Zuhal Demir: Mevrouw Van Hoof, ik had
tijdens mijn beleidsverklaring inderdaad al verwezen naar uw
wetsvoorstel, maar ik denk dat ook andere Parlementsleden andere
wetsvoorstellen hebben ingediend met betrekking tot vrouwelijke
genitale verminking. Ik krijg nu plots ook heel wat vragen over de
mannelijke besnijdenis. Wij moeten echter prioriteiten stellen en de
eerste is het bestrijden van vrouwelijke genitale verminking.
Ik heb inderdaad een oproep aan de artsen gelanceerd om gevallen
van vrouwelijke genitale verminking te melden. Dit valt nu reeds onder
hun spreekrecht, gelet op artikel 458bis van het Strafwetboek. Ook
artikel 422bis met betrekking tot schuldig verzuim kan van toepassing
zijn.
Uw wetsvoorstel verruimt het spreekrecht en dat kan ik alleen maar
aanmoedigen. Ik hoop dan ook dat de amendementen waarover de
Raad van State opmerkingen had snel kunnen worden aangepast,
zodat dit voorstel wet kan worden.
Ook in dezen doe ik inspiratie op in Nederland. In het kader van
partnergeweld wordt gedacht aan het volgende systeem. Concreet
wordt een eenvoudige fiche opgesteld van één bladzijde waarin
duidelijk wordt uitgelegd wat wel en wat niet kan, zodat artsen
onmiddellijk kunnen uitmaken wanneer bepaalde zaken kunnen
worden gemeld.
In geval van twijfel wordt een beroep gedaan op een meldcode die
erin bestaat dat enkele stappen worden doorlopen waarna artsen
kunnen beslissen om een feit van intrafamiliaal geweld al dan niet te
melden.
Vorig jaar vond er al een overleg plaats met de verschillende
beroepsverenigingen. Zodra de meldcode afgerond is, wil ik dit ook
uitbreiden naar seksueel geweld en genitale verminking, uiteraard in
overleg met de beroepsgroepen.
De uitbreiding van het spreekrecht ingevolge uw wetsvoorstel past
perfect in de meldcode en zal dan ook in de one pager worden
opgenomen, aangezien ook hier niet alle professionals de wetgeving
kennen of toepassen.
De meldcode heeft niet als doel een casusoverleg mogelijk te maken.
Casusoverleg moet, zoals bepaald in artikel 428ter van het
Strafwetboek, ofwel bij wet of bij decreet worden vastgelegd, ofwel
lokaal door de machtiging van de procureur des Konings. Ook hier
kan de meldcode naar de mogelijkheid van een casusoverleg
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03.02 Zuhal Demir, secrétaire
d'État: J'ai lancé récemment un
appel aux médecins pour qu'ils
signalent tous les cas de
mutilations génitales féminines.
L'article 485bis du Code pénal
prévoit d'ores et déjà que ce
signalement relève de leur droit de
parole. L'article 422bis en matière
d'abstention coupable est également applicable dans ce cas. La
proposition de loi de Mme Van
Hoof élargit ce droit de parole.
J'espère que les amendements
qui ont donné lieu à des
observations du Conseil d'État
seront rapidement adaptés et que
ce texte deviendra définitivement
une loi.
Dans le cadre de la lutte contre les
violences conjugales, on songe à
un système basé sur l'exemple
néerlandais. Une fiche d'une seule
page explique clairement ce qui
est permis et ce qui ne l'est pas,
de manière à ce que le médecin
sache d'emblée quand il peut
signaler certains faits. En cas de
doute, il a recours à un code de
signalement consistant à passer
une série d'étapes en revue, avant
de décider s'il va ou non signaler
un fait de violence intrafamiliale.
L'année dernière, une concertation
a eu lieu avec les associations
professionnelles. Dès que ce code
de signalement sera finalisé,
j'entends également l'étendre aux
cas de violences sexuelles et de
mutilations génitales. L'élargissement du droit de parole s'inscrit
parfaitement dans le code de
signalement et il sera également
mentionné sur cette fiche.
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verwijzen. Ik denk dat dit elkaar niet tegenspreekt.
De aanpassing van het reisadvies was een expliciete vraag van het
middenveld omdat het vooral ouders kan helpen die onder druk
worden gezet door de gemeenschap om hun dochter te besnijden.
Wanneer zij in het thuisland met vakantie zijn, kunnen zij tegen de
gemeenschap zeggen dat als zij hun dochter verminken, zij het risico
lopen zwaar vervolgd te worden in België. Het feit dat zij gestraft
kunnen worden, blijkt al een goed afschrikmiddel te zijn voor hen en
voor hun gemeenschap.
De aanpassing zelf werd ook met het middenveld besproken,
waardoor zij dit verder kunnen verspreiden. Het is mijn bedoeling om
deze maatregel verder te verspreiden naar scholen en andere
organisaties die dergelijke zaken kunnen detecteren.
In het kader van de uitvoering van het nationaal actieplan ter
bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld zijn al heel
wat maatregelen genomen om beter om te gaan met genitale
verminking bij asielzoekers. Van april tot juni 2017 werden door de
vzw GAMS vormingen over vrouwelijke genitale verminking gegeven
aan het personeel van Fedasil en het Rode Kruis.
Het is cruciaal dat men zulke vormingen kan volgen alvorens de
asielzoekers zelf te informeren. Ik ben het met u eens dat het project
Men Speak Out een positieve impact heeft en ik ben dan ook van plan
om met mijn collega, staatssecretaris Francken, te overleggen om dat
project bij de asielzoekers in België te implementeren, nu de vorming
van het personeel van Fedasil en van het Rode Kruis achter de rug is.

03.03 Els Van Hoof (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, ik ben
tevreden met uw antwoord.
Een holistische benadering, waarbij preventie, sensibilisering en
repressie één geheel vormen, is nodig om ervoor te zorgen dat deze
praktijken verdwijnen. Repressie werkt inderdaad preventief en
sensibiliserend. Zoals u zegt, schrikt men wanneer men ter plaatse
zegt dat het in België wordt bestraft. Men heeft immers dikwijls, zoals
in Mali, geen eigen strafrecht ter zake. Het is belangrijk dat wij op die
manier sensibiliseren.
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Le code de signalement ne vise
pas à permettre la concertation de
cas. Cette dernière doit être
établie en vertu de l'article 428ter
du Code pénal, soit par une loi ou
un décret, soit moyennant l'autorisation du procureur du Roi sur le
plan local. Le code de signalement
peut toutefois signaler la possibilité
de procéder à une concertation de
cas.
La société civile a explicitement
demandé que les conseils aux
voyageurs soient adaptés. Cette
mesure peut particulièrement aider
les parents sur lesquels la communauté exerce une pression en
vue de les amener à faire exciser
leur fille. J'ai l’intention de
continuer à transmettre ces
informations aux écoles et aux
autres organisations susceptibles
de
pouvoir
détecter
ces
phénomènes.
De nombreuses mesures ont déjà
été prises dans le cadre du plan
d'action national de lutte contre
toutes les formes de violence
basée sur le genre en vue de
mieux gérer le problème des
mutilations génitales chez les
demandeurs d'asile. D'avril à juin
2017, l'ASBL GAMS dispense des
formations au personnel de
Fedasil et de la Croix-Rouge
concernant
les
mutilations
génitales féminines. Le projet Men
Speak Out a en effet une
incidence positive. Je vais mener
une
concertation
avec
le
secrétaire d'État Theo Francken
en vue de mettre en oeuvre ce
projet auprès des demandeurs
d'asile de Belgique.
03.03 Els Van Hoof (CD&V):
Pour éradiquer ces pratiques, il
convient d'adopter une approche
veillant à ce que la prévention, la
sensibilisation et la répression
forment un tout. La difficulté de
dénoncer sa mère, sa tante ou sa
grand-mère constitue bien sûr
dans ce cadre un problème
majeur.
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Wat de bestraffing betreft, men zal zijn eigen moeder, tante of
grootmoeder uiteraard niet aangeven. Dat is het grote probleem. Hoe
gaat u daarmee om? Ik denk dat die meldcode interessant is, maar
nog interessanter is het casusoverleg. Als kinderen van die landen
bijvoorbeeld bij Kind & Gezin komen, worden zij opgevolgd. Na een
tijd komen zij echter niet meer. Hoe wordt dat dan opgevolgd?
Dat is de vraag, die ook huisartsen zich stellen. Met het casusoverleg
kunnen wij er wel voor zorgen dat alle netwerken worden gesloten,
om ook het gezin op te volgen. Eenmaal het gezin niet meer wordt
opgevolgd door Kind & Gezin, wat gebeurt er dan met het kind? Het
casusoverleg zou ter zake, zeker voor de praktijk van genitale
verminking, een zeer interessant instrument kunnen zijn om ervoor te
zorgen dat ook die gezinnen worden opgevolgd, niet alleen als de
kinderen minder dan drie jaar zijn maar ook bij nieuwe bevallingen, en
dit samen met de gynaecoloog. Het is pas op die momenten dat men
genitale verminking vaststelt, niet op andere momenten. Het
casusoverleg zou heel nuttig kunnen zijn ter zake.
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Des associations telles que GAMS
et Intact accomplissent un travail
très pertinent. Nous devons
surtout travailler sur le terrain. Un
très grand travail de sensibilisation
a été mené au Kenya et les
enfants en bas âge n'y sont plus
mutilées, mais lorsque les femmes
veulent ensuite se marier, elles
sont à nouveau considérées
comme impures. D'où le projet de
loi pour étendre ceci aux femmes
adultes. Il faut certes aussi
impliquer les hommes dans ce
projet, car ceux-ci tombent le plus
souvent des nues.

Ten derde, u hebt de verenigingen GAMS en Intact vermeld. Zij doen
zeer zinvol werk en dat zeg ik niet om hen te paaien, maar wel omdat
het heel belangrijk is dat er op het terrein organisaties samenwerken
met die vrouwen. Men kan niet alleen met het bestraffend wit vingertje
werken. In Antwerpen zijn er opvangcentra mee bezig, maar dat is
veel te ver voor West-Vlaanderen. Wij moeten heel sterk op het
terrein werken om ook asielzoekers uit die landen te informeren dat
eens zij hier geïntegreerd zijn, zulke praktijken niet kunnen. In Kenia,
bijvoorbeeld, heeft men heel sterk gesensibiliseerd en worden baby’s
niet meer verminkt, maar als vrouwen gaan huwen worden zij alweer
beschouwd als zijnde niet rein en dus wordt die praktijk toegepast op
latere leeftijd. Vandaar ook het wetsvoorstel om dit uit te breiden naar
volwassen vrouwen, vermits de praktijk gaat verschuiven naar een
latere leeftijd, wat niet de bedoeling is. Wij moeten zeer alert zijn, ook
voor oudere vrouwen.
Het is goed dat u Men Speak Out aanhaalt. Wij moeten de mannen
erbij betrekken. Zij zijn meestal niet op de hoogte en vallen uit de
lucht. Het zijn de vrouwen die het doen omwille van de mannen, maar
het wordt niet ter sprake gebracht. Het is interessant om daarop te
werken en ook in België mannen te betrekken bij het project.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
04 Questions jointes de
- M. Gilles Vanden Burre à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux
Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre
de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les discriminations des femmes sur le marché du travail" (n° 19221)
- Mme Els Van Hoof à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux
Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre
de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le rapport sur l'écart salarial entre les femmes et les hommes en
Belgique" (n° 19699)
04 Samengevoegde vragen van
- de heer Gilles Vanden Burre aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen,
Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de discriminatie van vrouwen op de
arbeidsmarkt" (nr. 19221)
- mevrouw Els Van Hoof aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen
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met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het rapport over de loonkloof tussen vrouwen en mannen in
België" (nr. 19699)
04.01 Els Van Hoof (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, het
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft recent het
loonkloofrapport voor 2017 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat dezelfde
patronen die de voorbije jaren werden vastgesteld, blijven verder
bestaan. Het zijn vooral achterhaalde genderstereotypes die aan de
basis liggen van de loonkloof. Ze hebben een bepalende invloed op
de studie- en beroepskeuzes van jongens en meisjes, en sturen nog
steeds de ongelijke verdeling van zorgtaken in het gezin.
De vaststellingen uit het loonkloofrapport die ik het meest frappant
vind, zijn de volgende. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is het
grootste bij de hoogst opgeleiden. Alleenstaande moeders met
kinderen verdienen als groep het minste. Van de verschillende
origines verdienen vrouwen uit Maghreblanden het minst, gevolgd
door vrouwen uit andere Afrikaanse landen. Bovendien verdienen zij
ook minder dan mannen met dezelfde afkomst.
De naar mijn mening meest opvallende beleidsaanbevelingen van het
Instituut zijn het geven van een ruimere bevoegdheid aan de Sociale
Inspectie inzake alle vormen van discriminatie in ondernemingen, het
verbeteren van het evenwicht tussen werk en gezin voor zowel
vrouwen als mannen, het aanpakken van de segregatie op de
arbeidsmarkt bij de roots, namelijk bij de achterhaalde
genderstereotypes en dit in beide richtingen, namelijk niet enkel voor
de stereotypes die vrouwen benadelen, maar ook voor de clichés die
mannen parten spelen.
Daarom wil ik de volgende vragen stellen. Bent u het eens met de
aanbevelingen van het Instituut met betrekking tot de ruimere
bevoegdheid voor de Sociale Inspectie voor alle vormen van
discriminatie? Zo ja, hoever mag dit volgens u gaan? Hoe zal u in dit
dossier samenwerken met uw collega, de minister van Werk, Kris
Peeters? Hoe wilt u vanuit uw bevoegdheid de strijd aanbinden tegen
genderstereotypes? Dringen er zich bijkomende maatregelen op
gezien de hardnekkigheid van deze clichés? Zal u met uw actieplan
Gender At Work deze stereotypes bestrijden? Zo ja, hoe wil u dat
doen? Tegen wanneer mogen we het actieplan verwachten?

04.02 Staatssecretaris Zuhal Demir: Mevrouw Van Hoof, uw vragen
zijn gerelateerd aan het loonkloofrapport dat het Instituut voor de
gelijkheid van vrouwen en mannen onlangs publiceerde. De
gepubliceerde cijfers zijn verontrustend en tonen aan dat het
probleem van de genderongelijkheid nog lang niet is verdwenen. Voor
een deel kan het grote aantal meldingen wel worden verklaard door
een grotere bekendheid van het Instituut.
Wat een eventuele aanpassing van de antidiscriminatiewetgeving
betreft, werd op 19 juni het evaluatieverslag van de commissie van
experts betreffende de federale wetgeving ter bestrijding van
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04.01 Els Van Hoof (CD&V):
L’Institut pour l’égalité des femmes
et des hommes a publié son
rapport 2017 sur l’écart salarial.
Les schémas qui avaient déjà été
observés les années précédentes
jouent toujours un rôle. Les
stéréotypes de genre, surtout, sont
toujours à la base de l’écart
salarial.
On peut lire certaines conclusions
frappantes dans le rapport: l’écart
salarial est plus important parmi
les personnes hautement diplômées, les mères isolées sont
celles qui gagnent le moins et les
salaires les plus bas sont ceux des
travailleuses originaires des pays
du Maghreb, suivies par celles du
reste du continent africain.
Les recommandations politiques
les plus notables sont les
suivantes: élargir les compétences
de l’inspection sociale en matière
de discrimination au sein des
entreprises, améliorer l’équilibre
entre vie professionnelle et vie
familiale pour les deux sexes, et
lutter contre la ségrégation sur le
marché de l’emploi en s’attaquant
aux stéréotypes de genre visant
aussi bien les hommes que les
femmes.
La secrétaire d’État adhère-t-elle à
ces recommandations? Comment
entend-elle les traduire dans la
pratique? D’ici à quand pouvonsnous espérer voir son plan d’action
Gender@work?
04.02 Zuhal Demir, secrétaire
d'État: Les chiffres du rapport sont
préoccupants et montrent que les
inégalités de genre sont loin
d’avoir disparu. Le grand nombre
de signalements s’explique toutefois aussi par la plus grande
notoriété de l’institut.
Le rapport d’évaluation de la
Commission
d’experts
pour
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discriminatie overgemaakt aan de federale Kamers. De implementatie
van deze evaluatie komt overeenkomstig artikel 52, § 1 van de wet ter
bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie toe aan het
Parlement. Dit artikel bepaalt dat om de vijf jaar, te rekenen vanaf de
inwerkingtreding van deze wet, de wetgevende Kamers de toepassing
en de doeltreffendheid van deze wet evalueren, alsook van de wet
van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en
mannen, en van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde
door racisme of xenofobie ingegeven daden.
U weet dat de antidiscriminatiewetgeving al door mijn voorgangers,
waaronder mevrouw Milquet, had moeten worden geëvalueerd. Men
heeft nagelaten om dat te doen en daarom hebben wij een
expertencommissie gevraagd om die evaluatie te maken. Het kabinet
heeft daaraan getrokken.
Er is trouwens ook heel veel tamtam geweest over de vertaling en dat
betreur ik. Er was een zeer uitgebreid evaluatieverslag opgesteld door
die commissie, maar dan rees de vraag wie dat zou vertalen. U moet
weten dat wij een budget van 25 000 euro, toch een miljoen Belgische
frank, hadden overgemaakt aan degene die het secretariaat van dat
evaluatieverslag zou verzorgen. Dat was Unia, dat boven op de
gewone subsidies nog eens 25 000 euro kreeg om zich bezig te
houden met het secretariaat van die evaluatie. Dan is er veel tamtam
geweest omdat er geen vertaling was. Ik vind dat heel spijtig, want ik
heb dat allemaal in de kranten moeten lezen. Ik heb dan ook
onmiddellijk contact opgenomen met de Kamervoorzitter, omdat het
verslag bedoeld was voor de federale Kamers. Ik heb gevraagd of de
diensten hier misschien de vertaling konden verzorgen en ik wil de
diensten van de Kamer bedanken omdat zij voor die vertaling hebben
gezorgd. Die vertaling is klaar. Het evaluatieverslag van de experten
rond de antidiscriminatiewetgeving is klaar. Het is nu aan de Kamer
om daarover een oordeel te vellen of hoorzittingen rond te
organiseren.
Mijn kabinet werkt momenteel ook verder aan het opstellen van een
Federaal Actieplan Gender en Werk. Dit actieplan is opgebouwd rond
vijf prioritaire en complementaire assen. Een eerste as betreft de strijd
tegen genderdiscriminatie op de arbeidsmarkt, met aandacht voor
een betere bescherming van vrouwen bij zwangerschap en
moederschap op het werk. Een tweede as betreft de deconstructie
van genderstereotypering op de arbeidsmarkt. Een aandachtspunt
hierbij is onder andere het doorbreken van het rollenpatroon, zowel bij
laaggeschoolde jobs als bij jobs in wetenschappelijke richtingen. De
verschillende bijdragen vanuit het middenveld worden momenteel
geanalyseerd. Er wordt gewerkt aan een ontwerp. Samen met mijn
partners in de federale regering wil ik bekijken welke mogelijkheden
we hebben om dit actieplan ten uitvoer te brengen.
Ik ben er voorstander van om van de strijd tegen discriminatie op de
arbeidsmarkt een prioriteit te maken. We moeten echter vermijden
het debat eenzijdig te voeren, want discriminatie op de arbeidsmarkt
heeft met verschillende componenten te maken. Wij kunnen niet
zeggen dat de werkgevers alleen maar discrimineren. Wij moeten ook
nagaan hoe het met de kandidaat zit, de taal, de scholing, enzovoort.
Ook daarvoor moeten wij een tandje bij steken.
Ik heb destijds als Parlementslid met de meerderheidspartijen een
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l’évaluation
des
lois
antidiscrimination a été fourni à la
Chambre. Il appartient au Parlement de réserver une suite à cette
évaluation et, éventuellement, de
modifier la loi antidiscrimination.
La loi du 10 mai 2007 tendant à
lutter contre la discrimination entre
les femmes et les hommes et la loi
du 30 juillet 1981 tendant à
réprimer certains actes inspirés
par le racisme ou la xénophobie
sont régulièrement auscultées par
le Parlement.
À ce jour, la législation antidiscrimination n'a jamais été
évaluée par mes prédécesseurs.
C'est pourquoi nous avons confié
ce travail à une commission
d'experts.
Le
rapport
est
aujourd'hui disponible dans les
deux langues nationales.
Mon cabinet poursuit le plan
d'action Gender@work. Ce plan a
cinq axes prioritaires et complémentaires. L'un d'eux est la lutte
contre la discrimination liée au
genre sur le marché du travail, une
attention
particulière
étant
consacrée à une meilleure protection de la grossesse et de la
maternité dans la vie professionnelle. Un autre axe concerne la
déconstruction des stéréotypes
sexistes sur le marché du travail.
Les différentes contributions de la
société civile sont pour l'instant
analysées.
J’entends faire de la discrimination
sur le marché du travail une
priorité. Nous devons nous garder
de mener le débat de manière
unilatérale et vérifier également
quels sont les problèmes en
matière de connaissances linguistiques et de formation de certains
candidats.
La lutte contre la discrimination sur
le marché du travail doit être
menée dans un esprit de
confiance
réciproque
et
en
concertation avec les partenaires
sociaux, car ce sont surtout les
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resolutie daarover opgesteld. De strijd tegen discriminatie op de
arbeidsmarkt moet worden gevoerd in onderling vertrouwen en in
overleg met de sociale partners, want het zijn de sociale partners, en
vooral de werkgevers, die over de streep moeten worden getrokken
om daarvan een punt te maken. Daarbij is ook het systeem van
zelfregulering en zelfcontrole belangrijk. Dat moet worden uitgewerkt
en er moet in termijnen worden voorzien. In geval van discriminatie is
een bijsturing nodig. Ik heb altijd gezegd dat er binnen die context van
zelfcontrole en zelfregulering ruimte kan zijn voor gerichte controles
tegen hardleerse bedrijven.
In navolging van de resolutie tot invoering van gerichte controles
inzake discriminatie op de arbeidsmarkt, die op 22 mei 2015 door de
meerderheidspartijen werd goedgekeurd, heeft mijn collega Kris
Peeters een wetsontwerp klaar. Op 15 juni 2017 heb ik aan mijn
collega Peeters gemeld dat ik bereid ben tot een overleg daarover. Ik
betreur wel dat ik vandaag in De Standaard heb gelezen dat de
werkgeversorganisaties stilzitten als het over die problematiek gaat.
Dat is niet waar. Dat klopt niet. Ik weet dat de werkgeversorganisaties
gezamenlijk werken aan een breed gedragen actieplan rond
discriminatie. Ik heb begrepen dat wij de details daarvan zeer spoedig
zullen vernemen. Ik kijk ernaar uit. Ik heb de werkgeversorganisaties
gezegd dat zij een systeem van zelfregulering en zelfcontrole moeten
uitwerken.
Bij mijn weten zijn zij daarmee bezig en zullen zij zeer snel de details
daarvan met ons kunnen doornemen.

employeurs qui jouent un rôle clé
dans ce domaine. L’autorégulation
et le contrôle sont importants à
mes yeux et nous devons
absolument nous y atteler. Les
contrôles ciblés des employeurs
récalcitrants ne sont pas exclus.
Le ministre Peeters a rédigé en
cette matière un projet de loi et je
suis disposée à participer à une
concertation à ce sujet. Que les
organisations représentatives des
travailleurs ne prendraient pas
elles-mêmes des initiatives n’est
pas exact car elles ont déjà
annoncé un vaste plan d’action
que j’attends avec intérêt.
Il existe également un phénomène
que l’on pourrait qualifier de
discrimination inversée et qui
s’accentue également, même si
Federgon et Unia nous invitent à le
relativiser. On connaît ainsi un
exemple d’un travailleur qui n’a
pas voulu entrer au service d’un
couple homosexuel.

Ik wacht de resultaten af. Ik vermoed dat mijn collega Kris Peeters dat
ook doet.
Wat discriminatie betreft, er is ook omgekeerde discriminatie. Er werd
in deze commissie een vraag ingediend over het feit dat een
werkneemster weigerde te gaan werken bij een homokoppel. Ik vind
dat ook discriminatie. Dit is een fenomeen, naar ik begrepen heb van
Federgon en Unia, dat wij nog niet moeten dramatiseren, maar wij
leven in een multiculturele samenleving en dat fenomeen neemt toe.
Ook die vorm van discriminatie bestaat, een werkneemster die werkt
via dienstencheques en die zegt dat zij niet wil werken bij een
homokoppel. Dat is effectief gebeurd. Ook dat is discriminatie. Ook
dat kan natuurlijk niet.
04.03 Els Van Hoof (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, ik dank u
voor uw uitgebreid antwoord. Ik meen dat wij inzake de evaluatie van
de discriminatiewetgeving de diensten moeten danken voor de
vertaling, waardoor wij het debat verder kunnen voeren.

04.03 Els Van Hoof (CD&V):
Quel est le calendrier pour le plan
d’action fédéral?

Naar aanleiding van deze evaluatie is er deze namiddag in de
commissie voor de Maatschappelijke Emancipatie een hoorzitting
over werk en vrouwen. Er zijn verschillende gelegenheden om dit
debat verder te voeren.
Voor de finalisering van uw Federaal Actieplan Gender en Werk is er
geen timing, zo heb ik vernomen. Dat plan blijft hangende?
04.04 Staatssecretaris Zuhal Demir: Het moet nog naar collega
Vandeput en naar collega Peeters. Vandaar dat het wat moeilijk is om
een timing te bepalen. Ik kan u wel verzekeren dat ik het nodige
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04.04 Zuhal Demir, secrétaire
d'État: Il doit encore être soumis
aux
ministres
Peeters
et
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tempo zal aanhouden.

Vandeput.

04.05 Els Van Hoof (CD&V): Ik weet, mevrouw de staatssecretaris,
dat u vooral kijkt naar de werkgevers en dat u wil dat zij aan
zelfregulering
doen.
Wij
wachten
al
lang.
Het
tijdsbestedingsonderzoek van onder andere de VUB geeft telkens
opnieuw aan dat de hardnekkige taakverdeling tussen mannen en
vrouwen blijft bestaan, en doorgezet wordt op de arbeidsmarkt. Ik
meen dat wij absoluut werk moeten maken van campagnes inzake
genderstereotypering, niet zozeer gericht op vrouwen maar ook op
mannen.

04.05 Els Van Hoof (CD&V): La
secrétaire d’État envisage surtout
les choses sous l’angle des
employeurs et les invite à pratiquer
l’autorégulation mais le problème
est ancré plus profondément. Les
études consacrées à l’emploi du
temps indiquent qu’il existe
toujours, dans les familles, une
répartition des tâches entre
hommes et femmes et que cette
répartition se prolonge sur le
marché du travail. Nous devons
absolument mettre en place des
campagnes contre la spécialisation liée au genre, ciblant
également les hommes.

Er zijn heel wat goede voorbeelden van mannen die zorgtaken
opnemen. Zij komen steeds meer naar buiten en wij moeten ze
ondersteunen, om ervoor te zorgen dat de klik ontstaat dat taken door
mannen en vrouwen kunnen worden opgenomen, en dat terwijl men
zich nu wat te gemakkelijk tot vrouwen richt, men zich ook tot mannen
gaat richten. Ondersteunen wat de grote patronen doorbreekt, zou
innoverend kunnen zijn in vergelijking met de voorbije veertig jaar.
Ook het aspect allochtone vrouwen en de hardnekkige stereotypering
ter zake is een element. Slechts 30 % van hen is op de arbeidsmarkt,
wat ook de loonkloof verklaart.
Ik weet dat u daarvoor gevoelig bent. Ik hoop dat u het thema niet
loslaat. U wou het al in uw hoedanigheid van Parlementslid, maar nu,
in uw hoedanigheid van staatssecretaris, kunt u stenen verleggen. Ik
zou u dus graag willen oproepen met het dossier door te gaan, ook in
uw hoedanigheid van staatssecretaris.
Er is inderdaad het element van de zelfregulering, maar dat gaat de
instrumenten van de overheid niet uit de weg die een hefboom
kunnen betekenen en ervoor kunnen zorgen dat werkgevers
spontaan, door die hefbomen, die mentaliteit zullen incorporeren.
Ik weet dat u geen voorstander van quota bent. Quota hebben er
echter wel voor gezorgd dat die spontaniteit er vandaag wel is.
Misschien worden quota daarna wel overbodig.

Les stéréotypes concernant les
femmes allochtones ont également la vie dure. Trente pour cent
à peine d’entre elles sont sur le
marché du travail, ce qui explique
également l’écart salarial.
Les employeurs peuvent pratiquer
l’autorégulation mais les pouvoirs
publics peuvent également mettre
en place des leviers pour
enclencher un changement de
mentalités chez les employeurs.
La secrétaire d’État est réticente à
l’égard des quotas mais ces
quotas ont pourtant permis que les
choses bougent et même dans
une mesure telle qu’ils seront
bientôt devenus superflus.

Hetzelfde geldt voor andere instrumenten ter zake.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
De voorzitter: Vraag nr. 19266 van de heer Gautier Calomne wordt
omgezet in een schriftelijke vraag.

La présidente: La question
n° 19266 de M. Calomne est
transformée en question écrite.

Wij zijn aan het einde van onze agenda gekomen.
De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.07 uur.
La réunion publique de commission est levée à 11.07 heures.
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