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Aan de heer Muyters 
Vlaams minister van Werk 
Koning Albert II-laan 19 
1210 BRUSSEL 

 

 

 
contactpersoon ons kenmerk  Brussel 
Katrijn Vanderweyden DIVER_ADV_20120530_ABAD    30 mei 2012 
kvanderweyden@serv.be 

 

 

Geactualiseerd actieplan bestrijding arbeidsgerelateerde discriminatie 
 
 

Mijnheer de minister, 

Op 8 december 2011 ontving de commissie Diversiteit een ontwerp van een Geactuali-

seerd Actieplan Bestrijding Arbeidsgerelateerde Discriminatie’, kortweg ABAD. Hierbij 

werd aan de commissie Diversiteit de vraag gesteld om suggesties en commentaar bij 

dit ontwerp te geven. Op 14/12/2011 lichtte de administratie het ontwerp van ABAD op 

de werkgroep van de commissie Diversiteit toe.  

De commissie Diversiteit hecht veel belang aan de bestrijding van arbeidsgerelateerde 

discriminatie. Daarom achtte de commissie het zeker opportuun op de vraag naar sug-

gesties en commentaar in te gaan. De commissie besprak het ontwerp van ABAD in de 

werkgroep en organiseerde overleg met de Inspectie Werk en Sociale Economie, Fe-

dergon, de VDAB, het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstel-

ling (SLN), het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) en de Cel 

Gelijke Kansen Vlaanderen. 

De commissie Diversiteit vindt het zeer goed dat u als minister van Werk, in opvolging 

van het ABAD van 2008, werk maakt van een geactualiseerd ABAD. Dit initiatief, aan-

gekondigd in uw beleidsbrief Werk 2012, sluit aan bij 

o de doelstelling van het Regeerakkoord om volop in te zetten op een non-

tolerantiebeleid op het vlak van discriminatie 

o het Vesoc-akkoord loopbaanbeleid van 17 februari 2012 waarin arbeidsgerela-

teerde discriminatiebestrijding als strategische actielijn werd opgenomen 

o de bekommernissen van het Vlaams Parlement inzake de nood aan een door-

gedreven aanpak inzake discriminatie op de arbeidsmarkt (zie onder meer de 

motie van 6 december 2010). 

De commissie Diversiteit hoopt dat het geactualiseerde ABAD tot een hernieuwde dy-

namiek zal leiden en discriminatie voor de verschillende gronden (waaronder afkomst, 

zogenaamd ras of etnische afstamming, handicap, leeftijd, godsdienst of overtuiging, 

geslacht en seksuele geaardheid) zal helpen verbannen. De commissie Diversiteit 

vraagt dat jaarlijks aan de commissie Diversiteit over de resultaten en stand van zaken 

gerapporteerd wordt. Hieronder geeft de commissie Diversiteit enkele algemene be-

merkingen, suggesties naar concrete aanpak en tot slot enkele specifieke bemerkin-

gen. 
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Algemene bemerkingen 

Voor de commissie Diversiteit is het belangrijk dat het ABAD een goed onderbouwd, 

voldoende concreet en ruim gedragen plan is.  Voor de commissie Diversiteit gaan een 

stimulerend beleid en een handhavingsbeleid hand in hand en versterken ze mekaar. 

Een krachtig Vlaams antidiscriminatiebeleid moet twee sporen bevatten. Naast preven-

tie, sensibilisering, stimulering en dialoog is er evenzeer nood aan gespecialiseerd ad-

vies en bijstand, efficiënte controles, remediëring en een kordaat optreden bij (manifes-

te) overtredingen. Consulenten van arbeidsmarktintermediairs, medewerkers van 

meldpunten en inspecteurs dienen elk vanuit hun eigen rol het tweesporenbeleid waar 

te maken. Voor de commissie Diversiteit is het dan ook belangrijk dat in het ABAD het 

handhavingsluik doelmatig wordt uitgewerkt. Zo wordt een concrete invulling gegeven 

aan de Europese anti-discriminatierichtlijnen en de bepalingen inzake handhaving in 

het EAD-decreet van 2002. In het EAD-decreet is arbeidsgerelateerde discriminatie 

één van de drie centrale doelstellingen. 

Bij het ontwerp van ABAD kunnen onder meer volgende opmerkingen worden ge-

maakt: 

 Het ABAD focust in de eerste plaats op de ‘vraagzijde’ van de arbeidsmarkt en op 

de instanties die bemiddelen tussen vraag en aanbod.  De commissie Diversiteit 

volgt deze focus. Wel vraagt de commissie Diversiteit een goede koppeling te voor-

zien met acties gericht op de aanbodzijde (de werkzoekende of de werkende bur-

ger die met discriminatie wordt geconfronteerd). 

 In het ABAD wordt wat handhaving betreft, best een praktijkgerichte omschrijving 

opgenomen van het toepassingsgebied rekening houdende met bevoegdheidsver-

deling rond arbeidsgerelateerde discriminatiebestrijding tussen het Vlaamse en het 

federale niveau. Bij ‘gemengde’ of federale bevoegdheden, dienen met de relevan-

te actoren complementaire acties overeengekomen te worden. 

 Aan het ABAD zouden best facts and figures worden toegevoegd zodat de realiteit 

van arbeidsgerelateerde discriminatie voldoende in beeld wordt gebracht. Er zijn 

verschillende onderzoeken ter beschikking die voor de Vlaamse beleidscontext re-

levante informatie bevatten. Ook in de toekomst is het belangrijk de actieplannen te 

onderbouwen met kwantitatieve en kwalitatieve data. De diversiteitsbarometer die 

wordt ontwikkeld (zie actie 17) moet hier een belangrijke rol vervullen en op regel-

matige basis worden herhaald.   

 De commissie Diversiteit mist een grondige evaluatie van het vorige ABAD (welke 

resultaten werden geboekt, waar werden doelstellingen niet behaald, welke leem-

tes of knelpunten kwamen naar boven). Ook voor het evaluatieve luik is een gede-

gen kwantitatieve en kwalitatieve analyse belangrijk. Hierbij dienen ook cijfers te 

worden samengebracht over acties, vormingen, klachten en meldingen. Zeker bij 

de klachten en meldingen die betrekking hebben op overtredingen van de Vlaamse 

regelgeving is het voor het Vlaamse beleid relevant om ook naar de uitkomst van 

klachten en meldingen te kijken en hier lessen uit te trekken. Zoals u in uw beleids-

nota Werk 2009-2014 aangaf, vraagt een performant arbeidsmarktbeleid een slag-

krachtig, efficiënt en kwaliteitsvol handhavingsbeleid. Voor de commissie Diversiteit 

is het essentieel dat er voor arbeidsgerelateerde discriminatiebestrijding volop op 

een adequaat handhavingsbeleid wordt ingezet. Dit vergt  
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o duidelijke doelstellingen voor de inspectie inzake doelgerichte en effici-

ente controles rond discriminatie. De doelstellingen dienen uitdrukking 

te geven aan discriminatiebestrijding en handhaving als beleidsprioriteit 

en gebaseerd te zijn op een risico-analyse die borg staat voor voldoen-

de, kwalitatieve en gerichte controles.  

o het benutten van meer efficiënte onderzoeksmethoden, controles op ba-

sis van statistisch onderzoek en administratieve verslagen in het kader 

van burgerrechtelijke procedures 

o opvolging van de afspraken die werden gemaakt bij de ondertekening 

van de Intentieverklaring in 2007 over samenwerking met de Vlaamse 

sociale inspectie  

o een gecoördineerde aanpak, informatiedoorstroming en een efficiënte 

registratie en behandeling van klachten en meldingen.  

 De commissie Diversiteit wijst op het belang van de cao nr. 38 sexies en de daarbij 

horende gedragscode inzake non-discriminatie bij werving en selectie en cao nr. 95 

inzake gelijke behandeling in alle fasen van de arbeidsrelatie. De sectorconvenan-

ten en het inspiratiemenu kunnen een belangrijke rol spelen om er in de praktijk 

verder uitvoering aan te geven. 

 De commissie Diversiteit herhaalt haar vraag om betrokken te worden bij de uitte-

kening van het beleid inzake duurzaamheid bij overheidsopdrachten en overheids-

subsidies, waar non-discriminatie en diversiteit aspecten van kunnen zijn.  

 De commissie Diversiteit vraagt dat er voor de uitvoering en opvolging van de ac-

ties van het ABAD en voor evaluatie en bijsturing voldoende middelen worden 

voorzien.  

 De commissie Diversiteit hecht veel belang aan een goede procedure voor de op-

maak en opvolging van het ABAD en aan goede afspraken over de rapportering 

over het ABAD. De commissie Diversiteit vraagt dat het ABAD regelmatig wordt 

geactualiseerd en dat telkens wanneer een ABAD wordt opgemaakt of geactuali-

seerd, zij om advies wordt gevraagd. Verder vraagt de commissie dat elk jaar een 

rapport met stand van zaken en evaluatie van het voorbije jaar aan haar wordt 

overgemaakt.  

 

Concrete aanpak 

De commissie Diversiteit vindt dat er snel werk moet worden gemaakt van de acties 

inzake arbeidsgerelateerde discriminatie. In het ontwerp van ABAD staan een aantal 

concrete pistes die snel kunnen worden opgenomen en uitgevoerd: 

 Het voorzien van trainingen en vormingen en optimaliseren van het vormingsaan-

bod (acties 1 en 3, 4 en 5) 

 de aanvulling en optimalisering van de fiches rond discriminatiebestrijding in de 

EAD-toolbox (actie 2) 

 de opname van acties inzake de sectorale gedragscodes non-discriminatie in de 

nieuwe generatie sectorconvenanten (actie 8) 
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 de optimalisering van de registratie van meldingen en klachten en van de data-

uitwisseling tussen de Inspectie WSE, CGKR en de lokale meldpunten (acties 9 en 

14) 

 de socio-economische monitoring van personen van allochtone afkomst eindelijk op 

de sporen zetten en hiervoor de nodige ondersteuning voorzien (actie 16) 

 de opmaak van een insteeknota over de bestrijding van indirecte discriminatie (ac-

tie 11). Vervolgens moet deze insteeknota, zoals voorzien, aan de commissie Di-

versiteit voor verder overleg worden voorgelegd.  

 de opstart van een technische werkgroep binnen de administratie om na te gaan 

hoe het Gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet van 2008 en het EAD-

decreet van 2002 goed op mekaar kunnen worden afgestemd of ééngemaakt (actie 

10) 

 De opmaak van een diversiteitsbarometer (actie 17). 

 

Een aantal acties vergen verder overleg. Hier zal samen moeten worden bekeken hoe  

we tot een goede aanpak kunnen komen.  

 De commissie Diversiteit vraagt terugkoppeling over de bilaterale gesprekken die  

het beleid met de arbeidsmarktintermediairs, sociale partners en eigenorganisaties 

van de kansengroepen zal voeren, evenals over de opmaak van gepersonaliseerde 

addenda waarin de ondertekende partners specifieke engagementen opnemen (ac-

ties 12 en 13). Voor de commissie is het belangrijk dat de engagementen die wor-

den opgenomen, verder gaan dan vrijblijvende intenties. De engagementen moeten 

tot voelbare effecten op het terrein leiden. 

 In het ontwerp van ABAD wordt aan de commissie Diversiteit gevraagd om, in 

breed overleg met andere stakeholders, te onderzoeken of de commissie tot aan-

bevelingen kan komen betreffende de aanpak van (mogelijk) discriminerende ver-

eisten in vacatures (actie 7). De commissie Diversiteit is zeker bereid hier werk van 

te maken. Ook de rol van intermediaire organisaties bij de wervings- en selectiefa-

se dient hierbij te worden bekeken. Wel vraagt de commissie Diversiteit ook aan de 

overheid in de bilaterale gesprekken die nu met de stakeholders worden gevoerd, 

dit aspect, waar van toepassing, op te nemen.  

 In het ontwerp van ABAD wordt aan de commissie Diversiteit gevraagd om, in 

breed overleg met andere stakeholders, te onderzoeken of de commissie tot aan-

bevelingen kan komen betreffende de aanpak van discriminerende klanten (organi-

saties en individuen) (actie 7). De commissie Diversiteit is zeker bereid hier werk 

van te maken. Wel vraagt de commissie Diversiteit ook aan de overheid in de bila-

terale gesprekken die nu met de stakeholders worden gevoerd, dit aspect, waar 

van toepassing, op te nemen.  

 De commissie Diversiteit is vragende partij voor de discussie over de operationali-

sering van de rapporteringsverplichtingen die voortvloeien uit het decreet van 8 mei 

2002 voor de intermediaire organisaties die arbeidsbemiddeling organiseren (actie 

6) 

 De commissie Diversiteit wil graag meer te weten komen over de vorm die (offici-

ele) bemiddeling kan krijgen op het vlak van (arbeidsgerelateerde) discriminatie. Ze 
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vraagt dat er snel meer duidelijkheid komt over wat er vandaag op dit vlak al ge-

beurt, welke behoeftes er nog zijn, wat deze bemiddeling kan inhouden en welke 

partners/instanties dit eventueel vorm kunnen geven (actie 15). 

De aanduiding van een onafhankelijk anti-discriminatieorgaan moet ook voor de strijd 

tegen arbeidsgerelateerde discriminatiebestrijding een belangrijke stap vooruit beteke-

nen. Het moet uitvoering geven aan artikel 9 van het EAD-decreet waarin een orgaan 

voor de bevordering van de evenredige participatie en gelijke behandeling wordt voor-

zien dat in rechte optreedt, bijstand aan slachtoffers verleent, studies verricht, aanbe-

velingen doet en informatie verstrekt. De commissie Diversiteit vraagt dat het anti-

discriminatieorgaan snel wordt aangeduid. 

 

 

Specifieke bemerkingen 

 

Met betrekking tot vorming en expertise-uitwisseling 

 Er moet nog meer worden geïnvesteerd in het opleiden van EAD-consulenten, con-

sulenten van arbeidsmarktintermediairs, medewerkers van meldpunten en inspec-

teurs inzake discriminatie. Zo krijgen consulenten vandaag vaak vragen die met 

discriminatie verband houden en het is belangrijk dat ze correcte antwoorden kun-

nen geven. In het trainingsaanbod dat wordt voorzien, moet ook de synergie en re-

latie tussen handhaving en ondersteuning aan bod komen. 

 Er moet worden nagegaan of de bestaande EAD-toolboxinstrumenten alle discrimi-

natiegronden afdekken. Waar nodig moeten nieuwe instrumenten worden gemaakt.  

 

Met betrekking tot registratie, rapportering en behandeling van meldingen en klachten 

en aanpak van discriminatie 

 Er moet meer duidelijkheid komen over wie welke bevoegdheden heeft inzake ar-

beidsgerelateerde discriminatie (in de verschillende fasen van de arbeidsrelatie), 

welke mogelijkheden er zijn om problemen aan te pakken en welke wegen bij 

klachten en meldingen (kunnen) worden gevolgd.  

 Er is nood aan maatregelen die zorgen voor een meer laagdrempelige, efficiënte 

en transparante aanpak inzake meldingen en klachten: 

o De toegang tot de meldpunten moet worden verbeterd. Een pro-actieve 

aanpak is aangewezen. Er moet onder meer worden ingezet op de uit-

bouw van (lokale) netwerken en samenwerking met andere organisaties 

en verenigingen.  

o Meldingen en klachten dienen objectief behandeld te worden en goed te 

worden opgevolgd. Voor de indiener van een melding of klacht moet er 

transparantie zijn over de weg die wordt gevolgd. Zowel bij ontvankelijke 

als niet-ontvankelijke klachten dient goed met de indiener te worden ge-

communiceerd. 
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o Er moet werk worden gemaakt van het stroomschema dat in het Besluit 

van 2009 voor de gelijkebehandelingsbureaus (meldpunten) voorzien is 

voor de behandeling van meldingen (art 2, 2°). Er is nood aan een een-

vormige en eenduidige aanpak. Met de verschillende partners moeten 

goede afspraken worden gemaakt. 

o De Vlaamse en federale instanties bevoegd zijn inzake meldingen en 

klachten dienen nog efficiënter samen te werken:  

 De Vlaamse inspectie Werk en Sociale Economie en de federale 

sociale inspectie kunnen hun samenwerking nog verder verbete-

ren. Er is nood aan een goed uitgewerkt samenwerkingsplan 

(met als thema’s onder meer de ‘gemengde’ bevoegdheden, on-

derzoeksmethodieken, gegevensuitwisseling, vorming, …) en 

aan meer systematische samenwerking rond controles in de ar-

rondissementele cellen. 

 Er moet worden ingezet op een verbetering van de data-

uitwisseling tussen de inspectiediensten, de meldpunten en het 

CGKR. Er moet ter zake een werkgroep worden opgestart en de 

nodige middelen moeten worden voorzien. Het sjabloon van de 

Vlaamse Inspectie zou op het Metis-meldingsformulier moeten 

worden afgestemd. 

o Het is belangrijk dat ook binnen de organisaties van de sociale partners 

discriminatieklachten adequaat worden aangepakt en leden rond anti-

discriminatie worden gesensibiliseerd. 

 Zowel bij pesten als bij discriminatie moeten problemen goed kunnen worden aan-

gepakt. Personen moeten door de dienstverlenende instanties correct worden 

doorverwezen zodat, afhankelijk van de problematiek, een adequaat traject kan 

worden gevolgd. Voor (discriminatoire) pesterijen moet worden samengewerkt met 

de voor de welzijnswetgeving bevoegde actoren. 

 De commissie Diversiteit hecht belang aan voldoende transparantie over praktijken 

van zelfregulering zoals de mystery shoppers in de uitzendsector.  

 De commissie Diversiteit vraagt dat in het ABAD ook zou worden ingezoomd op de 

bestaande instrumenten om sanctionerend op te treden t.a.v. arbeidsbemidde-

lingsbureaus die op het vlak van discriminatie overtredingen begaan. 

 De expertise van de private en publieke arbeidsbemiddelingsinstanties zou moeten 

worden gebundeld. Hier moeten concrete initiatieven tot overleg worden genomen. 

De aanpak van discriminerende vereisten in vacatures en van discriminerende 

klanten behoren tot de thema’s die op dit overleg aan bod kunnen komen. 

 Personen uit kansengroepen krijgen vaak met indirecte en/of onbedoelde discrimi-

natie te maken. Hier moet voldoende oog voor zijn. Vaak blijven de drempels on-

zichtbaar en worden ze dus niet aangepakt. Er moet bewustzijn groeien rond deze 

materie. Ook in vormingen moet dit aspect aan bod komen. Werken met concrete 

ervaringen (en getuigenissen) kan hierbij een grote meerwaarde betekenen. Vor-

mingen mogen niet louter theoretisch worden ingevuld.  

 Voor personen met een handicap of chronische ziekte zijn redelijke aanpassingen 

een recht, niet alleen op de werkvloer maar ook bij arbeidsbemiddeling en werving 

en selectie. Welke aanpassingen als redelijk kunnen worden beschouwd hangt af 
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van de context van de aanvrager en de aanbieder (zo wordt de draagkracht van de 

organisatie in rekening gebracht). In het kader van ABAD moet ook op het principe 

van redelijke aanpassingen worden ingezet. Zo is het belangrijk dat de intermediai-

re organisaties die arbeidsbemiddeling organiseren en de professionele wervings- 

en selectie-instanties waar nodig redelijke aanpassingen voorzien.  

 

 

De commissie Diversiteit hoopt met deze bemerkingen een constructieve bijdrage te 

leveren tot de opmaak van het ABAD en zal ook zelf het overleg hierover verder voe-

ren. Wij zijn steeds bereid hierover met u en uw diensten van gedachten te wisselen en 

waarderen uw engagement om tot een gedragen plan te komen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Karel Van Eetvelt 

voorzitter commissie Diversiteit  

 

 

 

 

 

 

 

 


