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L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

16 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Werk over "de ratificatie van het verdrag 
betreffende waardig werk voor het huispersoneel" (nr. 15051)
16 Question de Mme Nahima Lanjri à la ministre de l'Emploi sur "la ratification de la convention 
relative au travail décent pour les travailleurs domestiques" (n° 15051)

16.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 
minister, wij hebben er al geruime tijd op aangedrongen om het 
statuut en de werkomstandigheden van huispersoneel aan te passen. 
Wij hebben ter zake een resolutie en een wetsvoorstel ingediend. Ook 
in het regeerakkoord wordt hierop aangedrongen. Bovendien 
engageerde men zich tot de ratificatie van het IAO-verdrag 
betreffende huisarbeid. De sociale partners dringen in het eenparig 
NAR-advies van december aan op een snelle ratificatie van dit 
verdrag. Ik stel met genoegen vast dat u dit ook in uw beleidsbrief 
heeft opgenomen.

Ik heb nog een paar bijkomende vragen in opvolging van vorige week.

Het verdrag werd nog altijd niet geratificeerd, maar men is wel van 
plan dit te doen. Wat staat een snelle ratificatie van het verdrag nog in 
de weg? Zijn er nog bepaalde problemen? Hoe moeten wij die 
problemen aanpakken? Is er nog wetgevend werk nodig alvorens het 
verdrag kan worden geratificeerd? Binnen welke termijn is dit 
mogelijk? Wanneer zal die ratificatie in het Parlement kunnen worden 
behandeld?

Naast een resolutie hebben wij ook een wetsvoorstel ingediend om de 
situatie van het huispersoneel in ons land te verbeteren. Er zijn niet 
alleen de mensen die via dienstencheques werken, maar er is ook 
huispersoneel in België. Vaak ziet men ter zake nog heel wat 
misbruiken, zoals mensen die niet krijgen waarop zij recht hebben of 
regels die niet worden gerespecteerd. Dat is de reden waarom ik 
samen met een aantal collega’s een wetsvoorstel heb ingediend. Kunt 
u zich vinden in de geest van dit wetsvoorstel? Het moet uiteraard nog 
worden besproken in deze commissie. Het kan immers niet de 
bedoeling zijn om hierop alleen aan te dringen in derdewereldlanden; 
wij moeten ook zelf het goede voorbeeld geven. Plant u eventueel 
andere initiatieven om het statuut en de werkomstandigheden van 
huispersoneel te verbeteren?

16.01 Nahima Lanjri (CD&V):
Nous avons déjà déposé
précédemment une proposition de 
résolution et une proposition de loi 
tendant à modifier le statut et les 
conditions de travail des
travailleurs domestiques. Ce point 
est aussi abordé dans l'accord de 
gouvernement, tout comme la 
ratification de la convention de 
l'OIT sur les travailleurs 
domestiques. Les partenaires
sociaux insistent aussi, dans un 
avis unanime du CNT datant de 
décembre, sur une ratification 
rapide. Et la ministre a également 
mentionné ce point dans sa note 
de politique générale.

Pourquoi cette convention n'est-
elle toujours pas ratifiée? Quand le 
sera-t-elle? Que pense la ministre 
de notre proposition de loi tendant 
à améliorer la situation du 
personnel domestique dans notre 
pays? Prendra-t-elle elle-même 
des initiatives dans ce sens?

16.02 Minister Monica De Coninck: Mijnheer de voorzitter, mevrouw 
Lanjri, ik wil eerst een algemene opmerking maken. Wij hebben in 
ons kabinet twaalf inhoudelijke medewerkers. Ik weet niet of u beseft 
hoeveel dossiers en statuten wij tegelijk moeten behandelen. Wij 
werken bijna dag en nacht en zelfs tijdens de weekends. Wij proberen 
zo snel mogelijk alle dossiers op te nemen en af te handelen. Ik wil 
dat ook heel graag. In die zin ben ik waarschijnlijk ook een halve 
slavendrijver. U moet beseffen dat wij veel meer dossiers opnemen 
dan vroeger. Ik denk bijvoorbeeld aan alles wat met dienstencheques 
te maken heeft, maar ook met sociale fraude.

Tegelijk moeten alle federale entiteiten besparen. Er zijn minder 
middelen en minder personeel. Het personeel wordt niet meer 
vervangen. Wij doen al het mogelijke met de mensen die er zijn om 

16.02 Monica De Coninck,
ministre: D'une manière générale, 
je tiens à signaler que mon cabinet 
dispose de 12 collaborateurs 
politiques qui travaillent jour et 
nuit, week-end compris, pour 
traiter un nombre croissant de 
dossiers. Et à la suite des 
mesures d'économie, il faut faire 
plus avec moins: moins de 
personnel et moins de moyens. 
Nous donnons donc la priorité aux 
dossiers les plus urgents. C'est 
également la raison pour laquelle 
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zo snel mogelijk te werken. Ik heb u vorige keer al gezegd dat wij drie 
bladzijden hebben met daarop, zeer klein geschreven, de opdrachten 
die dringend en noodzakelijk zijn. Ik zoek geen excuses. Wij werken 
voort, maar dat zijn enkele redenen waarom een aantal dossiers niet 
sneller vooruitgaat. Bovendien moeten, voor de dossiers met 
betrekking tot werk, heel wat partners worden geraadpleegd. Voor 
men een stap kan zetten, moet een proces van studie en overleg 
worden afgelegd dat maanden in beslag neemt.

Op 11 januari werd de regeringsverklaring die de voorlichting van het 
instrument van de IAO begeleidt aan het Parlement voorgelegd. Deze 
regeringsverklaring houdt rekening met het op 18 december 2012 
door de Nationale Arbeidsraad uitgebrachte advies nr. 1829. In deze 
regeringsverklaring wordt verduidelijkt dat de ratificatie van de 
conventie aanleiding zal moeten geven tot bepaalde wijzigingen die 
moeten worden aangebracht in de socialezekerheidswetgeving en in 
de reglementering betreffende de veiligheid en de gezondheid.

Deze wijzigingen zullen in de richting gaan van wat in het wetsvoorstel 
was voorgesteld. U verwijst daar ook naar in uw vraag. Wij zullen er 
meer bepaald over waken dat het huispersoneel niet wordt uitgesloten 
van de bepalingen in de sociale zekerheid en dat het een 
bescherming inzake veiligheid en gezondheid geniet. Dat hangt ook 
samen met de controle. Ik heb daarover daarnet al iets gezegd.

Deze noodzakelijke en progressieve wijzigingen waaraan de 
betrokken diensten werken, zullen het in gang gezette 
ratificatieproces niet vertragen. Op dit ogenblik wordt het werk 
voortgezet door het opstellen van een wetsontwerp tot ratificatie van 
de conventie nr. 189.

certaines choses ne progressent 
pas plus rapidement. Par ailleurs, 
de très nombreux partenaires 
doivent être consultés pour
s'assurer de la validité des 
dossiers relatifs à l'emploi.

Dans la déclaration
gouvernementale du 11 janvier, 
qui tient compte de l'avis n° 1829 
du CNT, il est précisé que la 
ratification de la convention n° 189 
de l'OIT entraînera des
modifications dans la législation de 
la sécurité sociale et la
réglementation relative à la
sécurité et à la santé. Ces 
modifications iront dans le sens de 
la proposition de loi: le personnel 
domestique ne pourra pas être 
exclu des dispositions de sécurité 
sociale et bénéficiera d'une
protection en matière de sécurité 
et de santé. Comme je l'ai déjà dit 
en réponse à une question 
précédente, il sera possible de 
procéder à des contrôles en la 
matière.

Ces modifications indispensables 
et progressives ne ralentiront pas 
le processus de ratification. Un 
projet de loi est actuellement en 
préparation.

16.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik begrijp zeer 
goed dat er op een kabinet hard gewerkt moet worden, zeker in deze 
periode. Ik ben lang geleden zelf nog kabinetsmedewerker geweest. 
Ik heb daar ook heel hard gewerkt. Niettemin moeten wij vooruit. Ik 
ben misschien wat ongeduldig van aard. Politiek vergt tijd. Ik dring 
erop aan om snel werk te maken van die ratificatie. Ik weet dat u 
ermee bezig bent. 

Ik ben blij dat men rekening houdt met de principes uit mijn 
wetsvoorstel. Toch is het belangrijk dat de situatie ook verbetert voor 
het personeel dat in België werkt. Ofwel komt u daaraan tegemoet in 
uw wetsontwerp, ofwel bespreken wij het wetsvoorstel in het 
Parlement. Het ligt in de lijn van onze afspraken in het regeerakkoord. 
Ik hoop dat u het zult steunen. Ik kom er in elk geval later op terug.

16.03 Nahima Lanjri (CD&V):
Pour avoir travaillé dans un 
cabinet ministériel, je sais que le 
rythme de travail y est intensif, 
mais nous devons aller de l’avant. 
Je suis peut-être impatiente, mais 
j’insiste pour une ratification
rapide.

Je me réjouis que les principes 
figurant dans ma proposition de loi 
aient été retenus. Il est en effet 
important d’améliorer également 
les conditions de travail des 
personnes qui exercent cette 
activité en Belgique et c’est par 
ailleurs conforme à l’accord de 
gouvernement.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

17 Question de Mme Zoé Genot à la ministre de l'Emploi sur "la non-application par le secteur des 


