
 
 

EXTRA EDITIE - DISCRIMINATIE OP DE ARBEIDSMARKT - 27 MEI 2015  
 

EXTRA NIEUWSBRIEF DISCRIMINATIE  

Op 28 mei 2015 houdt de Commissie Werk van het Vlaams Parlement een 

hoorzitting over discriminatie op de arbeidsmarkt. Deze extra nieuwsbrief loodst je 
met actuele informatie, eigen analyses en nieuwe opinies door het thema.  
 
Veel leesplezier.  
 

VOLG DE HOORZITTING VAN 28 MEI LIVE  

 

Bekijk het gedeelte van de voormiddag.  
Bekijk het gedeelte van de namiddag. 
 
Post jullie reacties op:  

 de Facebook-eventpagina 
 twitter met de hashtag #praktijktestennu 

 

PLATFORM #PRAKTIJKTESTENNU  

#Praktijktestennu is een platform van 
middenveldorganisaties die strijden tegen discriminatie. 
Minderhedenforum maakt er deel van uit. 

 
Het platform vindt het de hoogste tijd om praktijktesten en 
mystery calls te gebruiken in de strijd tegen discriminatie.  
 
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Hand in 

Hand, Uit de Marge, Movement X en Kif Kif zijn de andere 
partners. Volg ons op Facebook. 
 
Meer info over praktijktesten en mystery calls  

 

 

 

 

https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/gxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/rxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/2xS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/BxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/2xS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/2xS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/9xS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/k7M1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/bxS1M


PRAKTIJKTESTEN: VOORBEELDEN, OPINIES EN STANDPUNTEN  

 Sociale wetenschappers over praktijktesten 

Het Platform #praktijktestennu legde een aantal stellingen voor over praktijktesten 
aan sociale wetenschappers van verschillende universiteiten. 
 
Lees hier hun antwoorden.  

 Juridische experten over praktijktesten 

Het Platform #praktijktestennu ging na wat juristen denken over praktijktesten. 
 
Lees hier hun antwoorden. 

 Voorbeelden van inspectiediensten die mystery shoppen 

Bekijk hier de voorbeelden van inspectiediensten uit andere domeinen. 

 Analyse: politieke partijen over praktijktesten 

Wat vinden de Vlaamse partijen, voor en na verkiezingen, van het gebruik van 
praktijktesten. Het platform #praktijktestennu legt de vinger aan de pols. 
 
Lees hier hun standpunten. 

 Analyse: vakbonden en werkgevers over praktijktesten  

Het platform #praktijktestennu polste ook bij het ABVV, ACV en ACLVB. Daarnaast 
analyseerden we ook de standpunten van werkgeversorganisaties UNIZO en VOKA. 
Wat denken de sociale partners van praktijktesten? 

 
Lees hier hun standpunten.  
 

FEDERAAL DEBAT DISCRIMINATIE  

De discussie over de aanpak van discriminatie vond haar weg naar het federale 

parlement. Op 8 mei 2015 kwam er een voorstel van resolutie.  
 
We analyseerden die resolutie in een overzichtelijk stappenplan. 
Het originele uitgeschreven voorstel van de resolutie vind je hier. 
 
We zetten chronologisch op een rij wat er aan die resolutie vooraf ging: 

 
1. Hoorzitting 4 maart 2015 Kamercommissie Sociale Zaken:   

 Lees het commissieverslag van de voormiddag 
 Download de presentatie van het Minderhedenforum, als spreker op de 

hoorzitting in de voormiddag. 

https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/bxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/PPS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/fPS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/zPS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/DPS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/GxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/RxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/cxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/VPS1M


 Lees het commissieverslag van de namiddag 

2. Voorstel van minister Peeters 25 maart 2015 inzake Mystery Calling: 

 Download het voorstel van minister Peeters 

3. Hoorzitting 31 maart 2015 Kamercommissie Sociale Zaken:    

 Lees het commissieverslag en ontdek de discussie met de bevoegde minister 

van Werk en de staatssecretaris van Gelijke Kansen.   

 

 

 

VLAAMS PARLEMENT DEBAT AANPAK DISCRIMINATIE  

Ook in Vlaanderen debatteren politici over de aanpak van discriminatie op de 
arbeidsmarkt.  
 

1. Actualiteitsdebat 25 februari 2015 n.a.v. rapport discriminatie 
dienstencheques in het Vlaams Parlement:   

 Lees het verslag van het Actualiteitsdebat  

 Download de motie van CD&V, Open VLD en N-VA 

 Download de motie van sp.a en Groen  

 
2. Hoorzitting 30 april 2015 discriminatie op de arbeidsmarkt in de 
Commissie Werk & Economie van het Vlaams Parlement:  

 Lees het verslag van de voormiddag (sprekers: UNIZO, VOKA, FEDERGON, 

Familiehulp & Bouwbedrijf Willemen)   

 Lees het verslag van de namiddag (sprekers: Minderhedenforum, 
Interfederaal Gelijkekansencentrum, VDAB en de Vlaamse inspectie Toezicht 

& Handhaving) 

 Download de presentatie van het Minderhedenforum 

 Lees het voorstel van decreet houdende praktijktesten (Yasmine Kherbache) 

https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/lxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/6xS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/qxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/JxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/7xS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/TxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/ZxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/txS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/pPS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/HxS1M


3.  Hoorzitting 28 mei 2015 discriminatie op de arbeidsmarkt in de 
Commissie Werk & Economie van het Vlaams Parlement:    

 Voormiddaggedeelte (sprekers: ACV, ABVV en ACLVB) live te volgen vanaf 

10u00 via deze link 

 Namiddaggedeelte (sprekers: Miet Lamberts, Steven Groenez en Bart 
Capeau, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving KU 
Leuven/Véronique Pertry en Bart Martel, advocatenkantoor Eubelius/ 

Jogchum Vrielink, Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven) live te volgen 
vanaf 14u00 via deze link 

 

WERKZAAMHEIDSGRAAD VAN ECM IN VLAANDEREN EN BELGIË  

 

De werkzaamheidsgraad van personen met 
migratieachtergrond in ons land bungelt al 10 jaar 
achteraan het Europese peloton. Daarom werden in het Pact 
2020 concrete targets afgesproken om de etnische kloof te 
verkleinen. Maar ten opzichte van 2008 blijft de 

werkzaamheidsgraad van deze kansengroep dalen. 
 
Ook de etnische kloof groeit in plaats van te krimpen. De 
oorzaken zijn complex, maar discriminatie werd tot nu toe 
door het beleid vaak genegeerd. Nochtans moeten 
schoolverlaters met een vreemde herkomst 2 keer vaker 

solliciteren om uitgenodigd te worden voor een jobselectie.  
 
Alles over de werkzaamheidsgraad in één document.  

 

RAPPORT DISCRIMINATIE DIENSTENCHEQUES 2015  

Op 23 februari 2015 lanceerde Minderhedenforum een onderzoek rond 
discriminatie in de dienstenchequesector. Dit vormde de aanleiding voor het 
discriminatiedebat.  
 
Via een mystery calling gaven we ons uit als een klant die ‘geen allochtone’ 

poetshulp wou. 2 op 3 bedrijven gingen in op die discriminerende vraag en 
overtraden zo de wet. Daarom vraagt Minderhedenforum dat de inspectie de 
bevoegdheid krijgt om zelf met praktijktests discriminatie effectief én proactief op 
te sporen en te sanctioneren.  
 
Daarnaast is een bindende cao nodig met non-discriminatierichtlijnen voor alle 

deelsectoren. Die moet ook een meldingsplicht bevatten zodat de overheid ook 
de klant kan aanpakken die discriminerende vragen stelt. 

 Lees het rapport 
 Lees de factsheet 

 

 

https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/gxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/rxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/xPS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/FxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/WxS1M


EISEN VAN HET MINDERHEDENFORUM ROND DISCRIMINATIE  

Het Minderhedenforum wil:  

 een duidelijk wettelijk kader voor 

opsporingsinstrumenten als de praktijktest. 
 dat inspecties de bevoegdheden hebben om actief 

discriminatie op te sporen en te bestraffen, met 
ambitieuze doelstellingen voor controles. 

 hogere boetes en administratieve sancties, die echt 

ontradend werken, naast andere sancties zoals de 
terugbetaling van subsidies of het verlies van de 
beroepserkenning. 

 dat de overheid voor overheidsopdrachten niet in zee 
gaat met bedrijven die discrimineren. 

 

 

MEMORANDUM MINDERHEDENFORUM  

Naar aanleiding van de federale en regionale verkiezingen van 25 mei 2014 stelde 

het Minderhedenforum een uitgebreid eisenpakket op inzake de bevordering van 
diversiteit en de bestrijding van discriminatie. 
 
Lees het Memorandum van het Minderhedenforum  
 

CONTACT  

Minderhedenforum 
Vooruitgangstraat 323/4 
1030 Brussel 
 
tel: 02 245 88 30 | fax: 02 245 58 32 

info@minderhedenforum.be  
 
www.minderhedenforum.be | www.changemakers.be   

 

  

 

https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/dPS1M
mailto:info@minderhedenforum.be
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/k7M1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/n2S1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/XxS1M
https://minderhedenforum.multimailer.com/redirect/9kM1M/J6vrM/DNM1M

