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comporte par cycle au moins vingt heures par semaine en moyenne
dont au moins dix heures du lundi au vendredi entre 8.00 heures et
18.00 heures. Le caractère objectif des critères cités garantit l'égalité
de traitement et offre la sécurité juridique nécessaire. Les jeunes
suivant de telles formations ou études de vingt heures de cours par
semaine en moyenne – et non dix heures comme vous l'avez dit –
sont considérés comme des jeunes poursuivant leurs études.

La disposition citée plus haut ne signifie donc pas que le jeune est
incité à être inactif pendant la période d'attente. Au contraire, une
distinction est réalisée entre les jeunes qui décident de poursuivre
leurs études, qui ne cherchent pas activement du travail et qui ne
traversent donc pas de période d'attente comme demandeurs
d'emploi et les jeunes qui sont disponibles sur le marché du travail et
qui augmentent leur qualification pendant la période d'attente en
suivant des cours de toute sorte qui ne constituent aucune entrave à
la recherche d'un emploi. 

studies willen voortzetten zonder
actief naar werk te zoeken
enerzijds en jongeren die
opleidingen volgen maar
beschikbaar blijven voor de
arbeidsmarkt anderzijds.

03.03  Véronique Ghenne (PS): Monsieur le président, je remercie le 
ministre pour sa réponse. J'entends ses arguments mais je ne suis
pas convaincue. Il est regrettable de sanctionner un jeune qui entame 
son stage d'attente parce qu'il suit une formation. Je pense à un cas
particulier et si j'en parle, c'est parce qu'il pourrait se généraliser. Il
s'agit d'une personne qui a été mal conseillée à l'Agence locale pour
l'emploi et qui a suivi sa formation tout en pensant que son stage
d'attente avait été pris en considération. À partir du moment où elle a
pu percevoir ses allocations d'attente, elle les a perçues – indûment –
et elle se trouve maintenant dans l'obligation de les rembourser.
Comme elle ne bénéficie d'aucun revenu, elle est dans l'impossibilité
de s'exécuter. Elle est condamnée à rembourser cette somme à partir 
du moment où elle trouvera son premier emploi. 

Cette personne est sanctionnée parce qu'elle avait la volonté de
s'insérer dans le marché du travail. J'espère qu'à l'avenir, cette
information sera donnée correctement aux Agences locales pour
l'emploi, ce qui est la moindre des choses. 

03.03 Véronique Ghenne (PS):
Uw antwoord heeft me niet
overtuigd. Het is jammer dat een
jongere die zijn wachtstage
aanvangt, bestraft wordt omdat hij
een opleiding volgt. Ik verwijs naar 
het geval van een persoon die
slecht werd geïnformeerd door
een PWA en daardoor zijn
onterecht ontvangen
wachtuitkering moet terugbetalen.
Die persoon wordt bestraft omdat
hij wilde werken. Ik hoop dat de
PWA’s voortaan correcte
informatie zullen krijgen.

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

04 Vraag van mevrouw Greta D'hondt aan de minister van Werk over "de IAO Conventie 183 ter

bescherming van het moederschap" (nr. 14487)

04 Question de Mme Greta D'hondt au ministre de l'Emploi sur "la Convention de l'OIT n° 183 sur la

protection de la maternité" (n° 14487)

04.01 Greta D'hondt (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de
minister, ik heb mijn vraag ingediend naar aanleiding van de
Internationale Vrouwendag van vorige week. Het kan echter natuurlijk 
alle dagen vrouwendag zijn, dus er is geen probleem dat ik ze iets
later stel.

Ik wilde er nog eens de aandacht op vestigen dat, voor zover ik mij
niet vergis, ons land de IAO conventie 183 ter bescherming van het
moederschap, die dateert van juni 2000 en in werking getreden is in
februari 2002, nog steeds niet getekend heeft.

Ik herinner mij van de discussies enkele elementen die gemaakt
hebben dat wij die nog steeds niet getekend hebben. Ik heb

04.01 Greta D'hondt (CD&V): La
Belgique n’a toujours pas ratifié la
convention de l’Organisation
internationale du travail (OIT)
n°183 de juin 2000 sur la
protection de la maternité.

Pour quelles raisons le
gouvernement n’a-t-il toujours pas
ratifié cette convention OIT sept
ans après son adoption? Quels
aménagements faudrait-il apporter
à la législation belge? Quand la
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daaromtrent drie concrete vragen, mijnheer de minister.

Ten eerste, waarom menen wij zeven jaar na het sluiten van de IAO
conventie nog steeds argumenten te hebben om die niet te tekenen?

Ten tweede, welke aanpassingen zijn er nog nodig aan de Belgische
wetgeving om de IAO conventie te kunnen tekenen?

Ten derde, binnen welk tijdsperspectief ziet u de ondertekening van
de IAO conventie?

Belgique ratifiera-t-elle cette
convention OIT?

04.02 Minister Peter Vanvelthoven: Mijnheer de voorzitter, collega,
op 15 juni 2000 heeft de Internationale Arbeidsorganisatie de
conventie 183, betreffende de bescherming van het moederschap,
aangenomen. Intussen is het verdrag door 13 landen geratificeerd. De 
conventie is van toepassing op alle vrouwen die tewerkgesteld
worden, zowel in de privésector als in de publieke sector.

Met het oog op een eventuele ratificatie van de conventie had collega 
Onkelinx, toenmalig minister van Werk, de Nationale Arbeidsraad om 
advies gevraagd. De NAR werd eveneens in kennis gesteld van de
punten in de Belgische wetgeving die niet conform zijn met de
bepalingen van conventie 183. De punten hadden hoofdzakelijk te
maken met de afwezigheid voor borstvoedingspauzes, naast enkele
andere problemen, waaronder de problematiek van de
zwangerschapstesten.

Op 27 november 2001 heeft de NAR, in zijn advies 1.377, zijn visie
gegeven over de punten die een ratificatie van conventie 183 in de
weg staan. Samen met het advies werd ook CAO nummer 80
gesloten, die in werking zou treden op 1 juli 2002. Tijdens de
voorbereidende werkzaamheden in de NAR werd gewezen op de
gevolgen van de keuze van een CAO als instrument om de
problematiek van borstvoedingspauzes te regelen. Er werd verwezen
naar de regeling van het moederschapsverlof, dat bij wet wordt
geregeld. In dit geval gaat het om maatregelen die de veiligheid en de 
gezondheid van moeder en kind beogen. Door de regeling van
borstvoedingspauzes in de regelgeving op het moederschapsverlof in
te schrijven, behoort ze tot dezelfde categorie, met als bijkomend
voordeel dat alle werkneemsters, of zij nu werken in de privé- of
overheidssector, op eenzelfde regeling zouden kunnen terugvallen,
zoals dat met het moederschapsverlof het geval is.

De procedure tot ratificatie van de conventie kon dan ook worden
opgestart. Dat de sociale partners hun CAO hebben gesloten,
impliceert dat zij de materie niet zien als een materie die behoort tot
de bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid en de
gezondheid van moeder en kind, maar herleid hebben tot het niveau
van de arbeidsvoorwaarden. Het sluiten van de CAO bemoeilijkt dan
ook een mogelijke ratificatie, vermits geen enkele instantie bevoegd is 
om arbeidsvoorwaarden te regelen voor het geheel van de publieke
sector. Voor elke sector apart zal dus moeten worden nagegaan of er 
voldaan is aan de internationale verplichtingen. Gelet op ons
overheidslandschap is dat bijzonder moeilijk en betekent het dat
desgevallend heel wat procedures moeten worden opgestart om
finaal een regelgeving tot stand te brengen die conform de
internationale norm is. Dat betekent dat elke overheid voor haar
personeel borstvoedingspauzes zal moeten regelen, vooraleer de

04.02 Peter Vanvelthoven,
ministre: La convention 183 de
l'OIT de 2000 a été ratifiée par
treize pays. Cette convention sur
la protection de la maternité
s'applique à toutes les femmes
actives sur le marché du travail.

En vue de la ratification de cette
convention, la ministre du Travail
de l'époque, Mme Laurette
Onkelinx, avait demandé l'avis du
Conseil national du travail (CNT).
Dans la législation belge, plusieurs 
points ne sont pas conformes aux
dispositions de la convention.
Parmi ces points il y a notamment
l'absence de pauses d'allaitement.

La CCT n° 80 a été conclue en
même temps que le CNT remettait 
son avis, le 27 novembre 2001. La 
volonté des partenaires sociaux de 
régler les pauses d'allaitement par
une CCT, signifie en fait qu'ils
considèrent cette matière comme
faisant partie des conditions de
travail. Le fait de réglementer les
pauses d'allaitement par une loi,
comme c'est le cas du congé
parental, revient à les considérer
comme une mesure visant à
assurer la sécurité de la mère et
de l'enfant et la même
réglementation devrait dès lors
s'appliquer à toutes les mères.

Le problème, c'est qu'aucune
instance n'est compétente en
matière de contrôle du respect de
la CCT dans le secteur public. De
ce fait, toutes les administrations
doivent élaborer leur propre
règlement applicable à leur
personnel. La convention ne
pourra être ratifiée que lorsque ce
sera chose faite. Une autre
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conventie getekend kan worden. Dat is de problematiek die vandaag
voorligt.

Het enige alternatief is dat wij zouden voorbijgaan aan de CAO en
een algemene regeling voor borstvoedingspauzes in de wet zouden
inschrijven, maar dat is niet zo evident.

possibilité consiste à ne pas tenir
compte de la CCT et à régler les
pauses d'allaitement par une loi
mais cela n'est pas chose aisée.

04.03  Greta D'hondt (CD&V): Mijnheer de minister, dank u voor het 
antwoord. Dat het niet zo evident is, neem ik aan. Dat men echter
zeven jaar nodig heeft om dat te overstijgen, lijkt mij toch wel enorm
veel, te meer omdat de twee punten die het ondertekenen beletten,
het al dan niet doen van zwangerschapstesten en het
borstvoedingsverlof zijn. Voor de privésector is dat in het algemeen
geregeld, voor de overheid moet dat nog gebeuren.

Mijnheer de minister, als de politieke wil er is, is het toch geen
onmogelijke zaak zijn om dat te regelen. Het zou toch mooi zijn als
België het lijstje van amper dertien landen zou aanvullen. Wij moeten 
daarmee een voorbeeldfunctie vervullen, ook voor de
derdewereldlanden die nog niet getekend hebben. Als landen zoals
België, die medeoprichter zijn van de IAO, die conventies niet kunnen 
ondertekenen, dan geven we natuurlijk heel veel alibi’s aan
derdewereldlanden om dat ook niet te doen, wat te betreuren is. Ik
hoop dus dat er wat dat betreft beterschap komt.

04.03 Greta D'hondt (CD&V): Je
présume que ce n’est pas simple
mais sept ans, ça me paraît
vraiment très long, d’autant que la
pause pour l’allaitement maternel
est déjà prévue dans le secteur
privé. Elle ne pose problème que
dans le secteur public. S’il y a une
volonté politique, une solution est
à notre portée. En tant que co-
fondatrice de l’OIT, la Belgique
devrait montrer l’exemple aux
pays du tiers monde en ratifiant
cette convention.

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

05 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Werk over "het ouderschapsverlof voor

alleenstaande ouders" (nr. 14489)

05 Question de Mme Nahima Lanjri au ministre de l'Emploi sur "le congé parental pour les parents

isolés" (n° 14489)

05.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister,
ouderschapsverlof wordt hoe langer hoe populairder. Als ik het de
laatste dagen en weken zie, wordt het ook hoe langer hoe meer een
verkiezingsthema van verschillende partijen. 

Uit cijfers blijkt dat in het verleden alleenstaande ouders hun recht op 
ouderschapsverlof minder opnamen. Als zij de zorg voor hun kleine
kinderen willen opnemen, komen zij veel meer in de werkloosheid
terecht. De reden daarvoor zou kunnen zijn dat de terugval inzake
inkomen te groot is. Wie met twee is, heeft nog altijd een volledig
inkomen met daarnaast nog de premie en een verminderd inkomen.
Voor een inkomen is de terugval echter veel te groot. 

Is er een mogelijkheid om meer gegevens hierover te krijgen, op
basis van rondvragen of administratieve gegevens, om te weten te
komen hoeveel eenoudergezinnen gebruikmaken van
ouderschapsverlof en in welke mate zij ondervertegenwoordigd zijn in 
het opnemen van ouderschapsverlof of niet? 

Hoe evalueert de regering het optrekken van de premie voor een
tijdskrediet van een vijfde? Die premie werd voor alleenstaande
ouders een stukje opgetrokken. Heeft deze maatregel effect gehad?
Ziet u dat daardoor meer alleenstaande ouders dit hebben
opgenomen? Of zitten zij gewoon in de normale, globale tendens die
er ook is voor andere gezinnen? Er is sowieso een globale tendens:

05.01 Nahima Lanjri (CD&V): Les 
statistiques montrent que les
parents isolés font usage de leur
droit au congé parental moins que
les autres parents. La raison? La
rétrogradation financière subie par
celles et ceux qui vivent d’un seul
revenu est trop importante. Le
gouvernement a donc augmenté
légèrement la prime du crédit-
temps pour les parents isolés. Le
nombre de parents isolés optant
pour le système du crédit-temps a-
t-il, de ce fait, augmenté? Le
montant de la prime sera-t-il à
nouveau relevé dans un avenir
proche?


