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De Federale Adviesraad voor Ouderen, opgericht krachtens de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale 
Adviesraad voor Ouderen en waarvan de leden benoemd zijn bij het koninklijk besluit van 13 november 2012 houdende 
benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen, heeft tot taak om op eigen initiatief, op verzoek van de 
federale regering of op verzoek van een Wetgevende Kamer adviezen uit te brengen over de tot de bevoegdheid van de 
federale overheid behorende aangelegenheden met betrekking tot de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale 
integratie en de bestrijding van de kansarmoede, de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en de mobiliteit. 
 
Met toepassing van artikel 3 §3,1° van voormelde wet van 8 maart 2007 brengt de Federale Adviesraad voor Ouderen 
volgend advies uit: 
 

ADVIES VAN DE FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN BETREFFENDE DE ALGEMENE 
BELEIDSNOTA EN BELEIDSVERKLARING VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR GELIJKE KANSEN VAN  

6 NOVEMBER 2020 
 
 
ADVIES 

De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) heeft kennis genomen van de algemene beleidsnota's 
van de regering en brengt in overeenstemming met zijn opdrachten het volgende advies uit. 

De beleidsnota’s over gelijke kansen zijn heel sterk gericht op gendergelijkheid en racismebestrijding. 
De leeftijdsdiscriminatie komt slechts beperkt aan bod. Toch is ze echt en belangrijk.  

We verwijzen hiervoor naar ons advies van januari 20191. Aanleiding van dit advies was toen de 
beperkte beleidsaandacht voor het toenemend aantal meldingen van discriminatie op basis van leeftijd 
bij UNIA. De FAVO is dan ook verheugd te vernemen dat de staatssecretaris het voornemen heeft om 
UNIA budgettair te versterken. We hopen dat UNIA in de komende jaren haar investeringen in het 
bestrijden van leeftijdsdiscriminatie maximaal kan waarmaken. Unia moet de nodige middelen krijgen 
om op het terrein van leeftijdsdiscriminatie -naast het behandelen van individuele klachten- ook haar 
taak om te registreren, te informeren en te sensibiliseren beter te kunnen uitvoeren.  

De staatssecretaris heeft terecht opgemerkt dat de Vlaamse regering haar engagementen ten aanzien 
van UNIA in 2023 zal stopzetten. We steunen dan ook ten volle haar beleidsvoornemen om ‘…alles in 
het werk te stellen om een optimale samenwerking te verzekeren tussen UNIA en het Vlaams Centrum 
voor Gelijke Kansen te bewerkstelligen’. 

Daarnaast stellen we vast dat de nota te weinig ingaat op de situatie van ouderen in andere sectoren 
en terreinen van het maatschappelijk leven. We denken aan het ontbreken van aandacht voor: 

- de discriminatie van oudere werknemers; 
- de discriminatie van de ouderen als consument zoals verzekeringen en toegang tot financiële 

diensten; 
- de beperkte toegang tot de geestelijke gezondheidszorg... 

  

 
1 https://adviesraadouderen.belgium.be/docs/advies-favo-2019-6-actief-beleid-leeftijdsdiscriminatie.pdf 



FAVO blijft dan ook aandringen bij de regering om elke nieuwe beleidsmaatregel te onderwerpen  aan 
een toets om te voorkomen dat de overheid discrimineert op basis van leeftijd. De zogenaamde 
‘ouderenmainstreaming’ dient dan ook ingevoerd te worden, naar het voorbeeld van de 
‘gendermainstreaming’. 

De pandemie COVID-19 heeft bovendien de precaire situatie van ouderen nog versterkt. Zeker op het 
vlak van de gezondheids- en welzijnszorg (in het bijzonder de rusthuissector) dient onderzocht te 
worden of de algemene mensenrechten niet geschonden werden.  

De FAVO is verheugd te vernemen dat de Staatssecretaris alles in het werk zal stellen om het Nationaal 
Mensenrechteninstituut effectief van start te laten gaan. We moeten ervoor zorgen dat de kwestie van 
de rechten van de ouderen daar wordt behandeld, evenals in de Taskforce Kwetsbare groepen Covid, 
waar we met nadruk hetzelfde vragen, gelet op het feit dat ouderen in het beheer van de pandemie 
vergeten werden.    

Ten slotte zijn wij van mening dat er twee internationale werkassen zijn die een bijdrage kunnen leveren 
aan deze strijd tegen de ongelijkheden ten opzichte van ouderen: 

• De implementatie van de Europese pijler van de sociale rechten in het voorjaar van 2021. De 
FAVO wil hierbij betrokken worden en zal in het kader van deze uitvoering voorstellen doen. 

• De internationale conventie tegen leeftijdsdiscriminatie van ouderen was het onderwerp van 
een unanieme resolutie in de Kamer (doc. 55-0305 / 007) van 12 maart 2020. Deze resolutie  
met betrekking tot Een internationale conventie tegen leeftijdsdiscriminatie van ouderen, doet 
een oproep om vanuit de federale regering te ijveren voor en actief mee te werken aan de 
inhoudelijke uitwerking van een VN-conventie ter zake. De Raad verzoekt de Staatssecretaris 
en ruimer de regering om deze doelstelling van een VN-verdrag voor ouderen te activeren. 
Op de zogenaamde ‘Open-Ended Working Group on Ageing’ in de VN zal deze problematiek 
op de agenda staan van 29 maart tot 1 april 2021. 

 
 
Goedgekeurd tijdens de vergadering van 26 april 2021. 
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