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Hierin zetelen werkgevers- en werknemersorganisatie. Het comité
wordt voorgezeten door de administratie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Een van de voorstellen die uit de evaluatie naar voren kwam, betreft
de harmonisering van het werknemersstatuut binnen het kader van de
socialeverkiezingsprocedure. Mijn administratie heeft het begrip
werknemerscategorie — de jeugdige werknemers, de arbeiders, de
bedienden en de kaderleden — na de sociale verkiezingen van 2016
aan een grondige studie onderworpen. Aan de hand van
cijfergegevens werd in de evaluatie de draagwijdte van deze
werknemerscategorieën geschetst evenals hun impact op de
verkiezingsprocedure.
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Il n'y a pas eu de consensus
concernant une proposition d'harmonisation des statuts, parce que
le Groupe des 10 ne prendra de
décision sur la poursuite de
l'unification des statuts qu'à la fin
de 2018. Au cours des prochains
mois, je demanderai l'avis du
Conseil National du Travail sur les
modifications législatives en vue
des élections sociales de 2020.

De voorstellen van mijn administratie werden dan door de sociale
partners in het begeleidingscomité in beraad genomen. Ik kan u
meegeven dat uit de bespreking hieromtrent bleek dat er nog geen
consensus is om een harmonisering van de statuten te verwezenlijken
met het oog op de sociale verkiezingen 2020.
De reden, de ratio legis dat er nog geen akkoord is, is het feit dat de
betrokken sociale partners binnen de Groep van Tien pas tegen eind
2018 een beslissing zullen nemen omtrent de voortzetting van de
eenmaking der statuten. Zij oordelen dat het aangewezen is de
harmonisatie eerst door te voeren op interprofessioneel en sectoraal
niveau alvorens dit te hanteren op ondernemingsniveau. Zij verkiezen
dus een top-downaanpak. In de loop van de komende maanden zal ik
ook de sociale partners in de nationale arbeidsraad om advies vragen
over de noodzakelijke wetswijzigingen met het oog op de sociale
verkiezingen 2020.
Mijnheer Van der Donckt, wij hebben dus al actie ondernomen. Er ligt
al een en ander ter bespreking bij de sociale partners. Wij zullen nog
bijkomende adviezen vragen aan de Nationale Arbeidsraad. Het is de
bedoeling de nodige wetswijzigingen door te voeren voor de
verkiezingen van 2020. Als ik die wetswijzigingen doorvoer, dan
kunnen wij daar nog uitgebreid over discussiëren, mochten mijn
voorstellen u niet behagen.
05.03 Wim Van der Donckt (N-VA): Bedankt voor uw uitgebreid
antwoord, mijnheer de minister. Ik kijk uit naar uw verdere initiatieven.
U zult het mij niet kwalijk nemen dat ik dit dossier nauwgezet opvolg.
05.04 Minister Kris Peeters: Ik had niets anders verwacht.
05.05 Wim Van der Donckt (N-VA): Ik dank u voor uw antwoord.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
06 Questions jointes de
- M. Benoît Piedboeuf au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les travailleurs en milieu amianté" (n° 21027)
- Mme Muriel Gerkens au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le suivi des travailleurs dans les lieux où il y a
eu de l'amiante" (n° 23667)
- M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les mesures destinées à protéger les
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travailleurs potentiellement exposés à l'amiante" (n° 23859)
06 Samengevoegde vragen van
- de heer Benoît Piedboeuf aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "werknemers die in een omgeving werken waar
zij (mogelijk) worden blootgesteld aan asbest" (nr. 21027)
- mevrouw Muriel Gerkens aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de opvolging van werknemers die werken in
met asbest besmette ruimten" (nr. 23667)
- de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de maatregelen ter bescherming van
werknemers die mogelijk blootgesteld worden aan asbest" (nr. 23859)
06.01 Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, sinds het
verbod op het gebruik van asbest, in 2001, zullen wij zeer geleidelijk
een daling zien van het aantal slachtoffers dat beroepsmatig in
contact is gekomen met asbest, ondanks de lange latentietijd van
bijvoorbeeld mesothelioom, tussen 10 en 70 jaar.
Kom Op Tegen Kanker en ABEVA gaan er dan ook vanuit dat wij
geleidelijk een verschuiving zullen zien van beroepsmatige
asbestslachtoffers naar omgevingsgerelateerde asbestslachtoffers.
Gelet op het feit dat in Vlaanderen momenteel nog zo'n 3,7 miljoen
ton asbest in omloop is en dat slechts een derde van het aantal
scholen een asbestinventaris bezit, is het niet onwaarschijnlijk dat er
nog steeds mensen ten prooi zullen vallen van asbestose of
mesothelioom. Op het moment werken nog vele mensen in een
omgeving waar asbest aanwezig is. Ook komt men bij renovatie-,
sloop- of herstellingswerken soms tot de vaststelling dat men
blootgesteld is aan asbest.
Ten eerste, welke maatregelen plant u nog te nemen om werknemers
te beschermen in omgevingen waar zij indirect worden blootgesteld
aan asbest?
Ten tweede, kunt u zorgen voor een regeling betreffende de opvolging
door de arbeidsgeneesheer van werknemers die plots aan asbest
werden blootgesteld?
Ten derde, is het niet wenselijk dat alle gemeenten een inventaris
opstellen met de locatie van asbest, zodat bij werken de inventaris
gemakkelijk kan worden geraadpleegd en in de nodige bescherming
wordt voorzien?
Ten vierde, is het niet wenselijk dat alle gemeenten een asbestloket
oprichten om burgers en bedrijven te helpen bij het verwijderen van
asbest, zoals dat gebeurt in Breda, Nederland?

06.01 Raoul Hedebouw (PTBGO!): L'utilisation de l'amiante est
interdite depuis 2001. En ce qui
concerne les victimes de l'amiante,
nous allons probablement assister
à un glissement de l'exposition
directe dans le cadre professionnel vers une exposition due à
des conditions environnementales.
En Flandre, 3,7 millions de tonnes
d'amiante sont encore en circulation. À peine un tiers des
écoles disposent d'un inventaire
amiante. De nombreuses personnes continuent à travailler dans
un environnement où ce matériau
est présent.
Le ministre prévoit-il des mesures
pour protéger les travailleurs
évoluant dans des environnements où ils sont indirectement
exposés à l'amiante? En cas
d'exposition inopinée à l'amiante,
pourrait-il organiser un suivi
régulier par le médecin du travail?
Ne serait-il pas opportun d'inviter
toutes les communes à dresser un
inventaire des lieux où l'amiante
reste présent et de créer, comme
cela a été fait à Breda, un guichet
amiante? Le ministre pourrait-il
instaurer un numéro d'appel
spécial et mettre en place un point
de signalement central?

Ten vijfde, kunt u een speciaal telefoonnummer ter beschikking
stellen, een centraal meldpunt waar iedereen terechtkan met
problemen en klachten inzake het onvoorzichtig verwijderen van
asbest? Van daaruit zou men ook naar de bevoegde diensten de
betreffende dossiers kunnen dispatchen.
06.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer Hedebouw, voor werknemers
die tijdens hun werk regelmatig het risico lopen om aan asbest te
worden blootgesteld, bijvoorbeeld doordat zij asbestverwijderingwerken uitvoeren, gelden de regels van het koninklijk besluit van
16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen
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Kris Peeters, ministre:
Pour les travailleurs qui risquent
régulièrement d'être exposés à
l'amiante pendant leur travail, par
exemple parce qu'ils effectuent
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de risico's van blootstelling aan asbest, dat recent werd opgenomen in
de codex Welzijn op het Werk, boek VI, titel 3.
De codex bepaalt dat die werknemers onderworpen zijn aan
gezondheidstoezicht. Ten eerste, zij moeten een gezondheidsbeoordeling ondergaan voorafgaandelijk aan de eerste blootstelling
aan asbest. Ten tweede, er volgt een jaarlijkse gezondheidsbeoordeling, zolang er beroepsblootstelling is. Ten derde, na de
beroepsblootstelling kan er in voortgezet gezondheidstoezicht worden
voorzien, als de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer dat nodig acht.
Daarnaast moet uiteraard ook passieve blootstelling aan asbest
worden vermeden, bijvoorbeeld bij werknemers die tewerkgesteld zijn
in gebouwen waarin asbesthoudende materialen verwerkt zijn, zoals
kantoor- of schoolgebouwen. Daarom verplicht de codex de
werkgevers een inventaris op te maken van al het asbesthoudende
materiaal dat aanwezig is in de gebouwen op de arbeidsplaats. Als uit
de inventaris blijkt dat er asbest aanwezig is, moet er een
beheersprogramma worden opgesteld. Dat houdt in dat de toestand
van het asbesthoudende materiaal regelmatig wordt gecontroleerd en
dat er eventueel preventiemaatregelen worden genomen om
blootstelling aan asbest te vermijden. Als blijkt dat het
asbesthoudende materiaal in slechte staat is, moet het worden
gefixeerd, ingekapseld of verwijderd door een erkende
asbestverwijderaar.
Bovendien heeft elke werknemer het recht om spontaan de
preventieadviseur of arbeidsgeneesheer te raadplegen naar
aanleiding van klachten die volgens hem verband houden met het
werk. Dat is ook mogelijk voor een werknemer die zich zorgen maakt
over een mogelijke passieve blootstelling aan asbest op het werk.
De codex Welzijn op het Werk is van toepassing op werkgevers en
werknemers, waaronder dus ook leerkrachten en ook in de
schoolgebouwen. Daarnaast zullen onrechtstreeks ook andere
personen, zoals leerlingen, mee worden beschermd. Maar de codex
is in principe niet rechtstreeks van toepassing op de leerlingen zelf. Ik
verwijs u hiervoor door naar de Gemeenschappen.
U vraagt ook om een methodologie te ontwikkelen voor de opvolging
op lange termijn van personen die mogelijk passief aan asbest
werden blootgesteld. Die zinvolle vraag wordt best aan minister De
Block gesteld. Zij is immers niet alleen bevoegd voor het Federaal
Agentschap voor Beroepsrisico’s, Fedris, en het Astbestfonds, maar
ook voor de volksgezondheid.
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des travaux de désamiantage, ce
sont les règles de l'arrêté royal du
16 mars 2006 qui s'appliquent. Cet
arrêté royal a récemment été
intégré dans le code sur le bienêtre au travail. Celui-ci prévoit que
ces travailleurs sont soumis à une
surveillance de leur santé.
Il va sans dire qu'il convient
d'éviter aussi l'exposition passive,
par exemple pour les travailleurs
occupés dans des bâtiments où on
a utilisé des matériaux contenant
de l'amiante, comme les immeubles de bureaux ou les
bâtiments scolaires. C'est la raison
pour laquelle le code oblige les
employeurs à dresser un inventaire ad hoc. Si la présence
d'amiante est établie, il faudra élaborer un programme de gestion.
Chaque travailleur a le droit de
consulter spontanément le conseiller en prévention/médecin du
travail, par exemple s'il s'inquiète
d'avoir été potentiellement exposé
de manière passive à l'amiante sur
son lieu de travail.
Le code est d'application pour les
employeurs et les travailleurs,
parmi lesquels figurent également
les enseignants; il l'est aussi dans
les bâtiments scolaires. Par
ailleurs,
d'autres
personnes,
comme les élèves, seront aussi
protégées indirectement mais le
code ne s'applique en principe pas
directement aux élèves euxmêmes. À cet égard, je renvoie
M. Hedebouw aux Communautés
respectivement compétentes.
Concernant le développement
d'une méthode de suivi à long
terme des personnes ayant pu
être soumises à une exposition
passive à l'amiante, je renvoie
M. Hedebouw vers la ministre De
Block. Celle-ci est compétente,
non seulement pour l'Agence fédérale des risques professionnels et
pour le Fonds amiante, mais aussi
pour la santé publique en général.
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Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
07 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Anne Dedry aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten,
belast met Buitenlandse Handel, over "de arbeidsomstandigheden van ambulanciers-hulpverleners"
(nr. 20376)
- mevrouw Anne Dedry aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten,
belast met Buitenlandse Handel, over "de arbeidsomstandigheden van ambulanciers-hulpverleners"
(nr. 21704)
07 Questions jointes de
- Mme Anne Dedry au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les conditions de travail des ambulanciers
secouristes" (n° 20376)
- Mme Anne Dedry au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les conditions de travail des secouristesambulanciers" (n° 21704)
07.01 Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer
de minister, met deze vragen kaart ik het probleem aan van de
ambulanciers, meer bepaald een groep beroepskrachten
tewerkgesteld bij private ambulancediensten, die worden
geconfronteerd met een aantal pijnpunten met betrekking tot hun
arbeidsomstandigheden.
Zij moeten, uiteraard, ook nachten en weekends werken, maar
blijkbaar worden deze periodes niet correct vergoed en evenmin
correct ingesteld volgens de regels van het arbeidsrecht. Een van de
manieren om daarmee te foefelen, als ik dat zo mag zeggen, is dat de
ambulanciers een 38-urencontract krijgen, terwijl zij in werkelijkheid
twee- tot driemaal een shift van 24 uur moeten werken, waardoor zij
meer uren presteren dan deze waarvoor zij worden vergoed, alsook
premies missen.
Zo mogelijk nog veel erger is dat er ook vzw's en bvba’s worden
opgericht, waardoor de werknemers gedeeltelijk als beroepskrachten
worden ingeschreven, maar in het weekend bijvoorbeeld als
vrijwilligers. Onder de ambulanciers die aan deze constructie
weigeren mee te werken, zijn er al voorbeelden van personen wiens
arbeidscontract beëindigd werd. Het is nogal duidelijk dat vrijwilligers
en beroepsambulanciers niet voor dezelfde werkgever mogen
werken. Door de bvba's en vzw's onder verschillende namen op te
richten, wordt dat omzeild, waardoor er zaken gebeuren die volgens
de arbeidswetgeving niet correct zijn.

07.01
Anne Dedry (EcoloGroen): Le cadre réglementaire
régissant les conditions de travail
des membres du personnel des
services d'ambulance privés n'est
pas optimal. Leurs prestations de
nuit et de week-end ne sont pas
correctement imputées et par le
biais de diverses ASBL et SPRL,
les travailleurs sont partiellement
enregistrés comme professionnels, mais le week-end, par
exemple, ils y travaillent comme
volontaires. L'inspection sociale
avait promis d'effectuer une enquête dans ce domaine.
L'enquête a-t-elle déjà été réalisée? Comment et à quelle
échéance, le ministre compte-t-il
lutter contre les abus? Est-il
disposé à prendre des initiatives
législatives afin d'empêcher ce
type de constructions juridiques à
l'avenir?

Deze problematiek werd aan de inspectiedienst al voorgelegd en er
werd beloofd om een en ander te onderzoeken. Toen ik mijn vraag
opstelde, vernam ik uit de sector dat er nog geen onderzoek was
gebeurd, maar ik heb begrepen dat er intussen wel al inspecties
werden uitgevoerd. Misschien is dat deel van mijn vraag dan
achterhaald en hebt u meer nieuws over de inspecties.
Mijnheer de minister, bent u op de hoogte van deze problematiek?
Bent u van plan om maatregelen te nemen om de uitbuiting van
ambulanciers aan te pakken? Zo ja, hoe en met welke timing?
Bent u bereid om wetgevende stappen te zetten — daartoe wil ik
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