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A D V I E S Nr. 1.387
----------------------------------

Onderwerp : IAO - Voorlegging aan het Parlement van verdrag nr. 183 en aanbeveling nr.
191 betreffende de moederschapsbescherming

De heer M. JADOT, secretaris-generaal van het ministerie van Tewerkstelling
en Arbeid, heeft op 18 december 2001 namens mevrouw L. ONKELINX, minister van Werkgelegenheid, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van
voorlegging aan het Parlement, van het IAO-verdrag nr. 183 betreffende de moederschapsbescherming en de bijbehorende aanbeveling nr. 191.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 29 januari 2002 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
----------------------------------------------------------------

I.

Onderwerp en draagwijdte van de adviesaanvraag

De Raad wijst erop dat de heer M. JADOT, secretaris-generaal van het ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid, op 18 december 2001 namens mevrouw L. ONKELINX, minister van Werkgelegenheid, zijn advies heeft ingewonnen over een ontwerp van voorlegging aan het Parlement, van het IAO-verdrag nr. 183 betreffende de moederschapsbescherming en de bijbehorende aanbeveling nr. 191.

Bij deze adviesaanvraag is een nota gevoegd die ingaat op de inhoud van het verdrag (en de aanbeveling) alsook op de mogelijkheden tot ratificatie ervan door België. Op grond van dat onderzoek besluit de nota dat België verdrag nr. 183
niet onmiddellijk kan ratificeren vermits de Belgische regelgeving er niet volledig mee
conform is. Er wordt immers verduidelijkt dat "de bepalingen inzake borstvoedingspauzes en het ontbreken van een algemeen verbod op het vragen van een zwangerschapstest of een getuigschrift dat een eventuele zwangerschap attesteert, op dit ogenblik een
ratificatie in de weg staan".

II.

Standpunt van de Raad

De Raad wijst erop dat volgens de regering twee problemen in de weg staan van de ratificatie door België, van het IAO-verdrag nr. 183 betreffende de moederschapsbescherming, namelijk de borstvoedingspauzes en de zwangerschapstests.

Wat de borstvoedingspauzes betreft, herinnert de Raad eraan dat
hij op verzoek van de minister van Werkgelegenheid zeer onlangs, namelijk op 27 november 2001, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 heeft gesloten die een recht op
borstvoedingspauzes tijdens de werkuren toekent onder de voorwaarden en regels bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst.

Wat de zwangerschapstests betreft, merkt de Raad op dat advies
nr. 1.377 van 27 november 2001 verschillende begeleidingsmaatregelen ten aanzien
van deze collectieve arbeidsovereenkomst vaststelt en zeer concrete voorstellen formuleert, met name op het stuk van de zwangerschapstests.
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De Raad vestigt de aandacht op het feit dat hij tijdens de werkzaamheden ter voorbereiding van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr.
80 van 27 november 2001 en advies nr. 1.377 van dezelfde datum, de administratie van
het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid om een analyse had verzocht met betrekking tot de conformiteit van de Belgische regelgeving met de internationale instrumenten
waarvan sprake.

De nota die de Raad toen ontving, is afgezien van enkele details inzake woordgebruik, dezelfde nota als die welke bij de adviesaanvraag is opgenomen.
Zij gaat dus in op dezelfde vraagstukken als die welke in advies nr. 1.377 van 27 november 2001 werden besproken. Wat de zwangerschapstests betreft, vraagt de Raad
in zijn advies dat de bevoegde instanties ervoor zouden zorgen dat het principiële verbod van het IAO-verdrag nr. 183 in Belgisch recht wordt ingeschreven en dat de nodig
geachte afwijkingen eenduidig in de reglementering worden omschreven.

De Raad geeft toe dat nog niet al zijn voorstellen werden geconcretiseerd. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 van 27 november 2001 zal pas op
1 juli 2002 in werking treden en de aspecten inzake de financiering van borstvoedingspauzes moeten nog worden opgelost. De Raad heeft er overigens eind vorig jaar nog
bij de minister van Sociale Zaken op aangedrongen dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering tegen 1 juli 2002 een oplossing zou uitwerken. De Raad verwacht dat zijn advies zal worden ingewonnen over de opgestelde teksten.

Toch zullen de nodige maatregelen genomen zijn als de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 van 27 november 2001 uitwerking zal hebben
en advies nr. 1.377 uitgevoerd zal zijn.

De Raad meent dan ook dat zo voldoende tegemoet zal zijn gekomen aan de bezorgdheid van de minister van Werkgelegenheid met betrekking tot de
mogelijkheden tot ratificatie door België, van het verdrag nr. 183 betreffende de moederschapsbescherming.
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