A D V I E S Nr. 1.520
-----------------------------

Zitting van donderdag 16 juni 2005
---------------------------------------------

IAO - 95e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2006) - Rapport V (1) - Het
dienstverband

x

x

x

2.120-1

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel
Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be

A D V I E S Nr. 1.520
------------------------------

Onderwerp :

IAO - 95e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2006) - Rapport V (1) - Het dienstverband

Bij brief van 4 maart 2005 heeft de heer M. JADOT, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, namens de minister van
Werk het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over rapport V (1) van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) over het genoemde onderwerp, dat met het oog op een enkele bespreking is ingeschreven op de agenda van de Internationale Arbeidsconferentie.
Het door het IAB opgestelde rapport V (1) bevat een vragenlijst waarop de
regeringen van de lidstaten met redenen omklede antwoorden moeten geven.
Op basis van die antwoorden zal het IAB een tweede rapport opstellen.
De regeringen wordt verzocht hun antwoorden uiterlijk 1 juli 2005 mee te delen zodat het IAB dat tweede rapport kan opstellen binnen de door het Reglement van de
Conferentie voorgeschreven termijn; dat Reglement bepaalt immers dat het bedoelde rapport
vier maanden voor de aanvang van de Conferentie aan de regeringen moet worden toegestuurd.
De Nationale Arbeidsraad wordt om advies verzocht ingevolge het IAOverdrag nr. 144 betreffende de tripartiete raadplegingsprocedures ter bevordering van de
tenuitvoerlegging van de internationale arbeidsnormen.
De bespreking van dat vraagstuk werd toevertrouwd aan de commissie Internationale Arbeidsorganisatie.
Op verslag van die commissie heeft de Raad op 16 juni 2005 het volgende
advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
--------------------------------------------------------------

I. ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Bij brief van 4 maart 2005 heeft de heer M. JADOT, voorzitter van het
Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, namens de minister van Werk het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over rapport V (1)
"Het dienstverband" van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB).

Dat rapport heeft tot doel de lidstaten door middel van een internationaal instrument ertoe aan te zetten geleidelijk een nationaal beleid betreffende het
dienstverband te formuleren en toe te passen, met een gemeenschappelijke doelstelling
maar toch aangepast aan de specificiteit van ieder land.

De adviesaanvraag heeft meer bepaald betrekking op de bij het rapport gevoegde vragenlijst die de regeringen van de lidstaten op gedetailleerde wijze moeten beantwoorden.

Op basis van de antwoorden van de lidstaten zal het IAB een tweede
rapport opstellen dat met het oog op een normatieve actie volgens de procedure van enkele bespreking zal worden voorgelegd aan de Internationale Arbeidsconferentie van juni
2006.

De Nationale Arbeidsraad wordt geraadpleegd ingevolge het IAOverdrag nr. 144 betreffende de tripartiete raadplegingsprocedures ter bevordering van de
tenuitvoerlegging van de internationale arbeidsnormen.

II. STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft kennis genomen van het door het IAB opgestelde rapport en de bijbehorende vragenlijst.
Advies nr. 1.520

-3-

Hij neemt akte van de demarche van de IAO voor de goedkeuring
van een aanbeveling om de lidstaten ertoe aan te zetten een nationaal beleid te voeren
om samen met de sociale partners een passend stelsel ter bescherming van het dienstverband op te zetten.

De Raad vindt dienaangaande dat de ambitie om een aanbeveling
op te stellen erg belangrijk is en past in het kader van een uiterst nuttige dynamiek daar
het in het geval van het dienstverband gaat om een internationaal verschijnsel waarvoor
een internationaal antwoord nodig is.

De Raad kan zich ook vinden in de dubbele doelstelling die het toekomstige instrument nastreeft en die blijkt uit het onderzoek van het rapport van het IAB
en van de bij dat rapport gevoegde vragenlijst, namelijk de werknemers beschermen en
ervoor zorgen dat de bestaande contractuele betrekkingen op zelfstandige of commerciële basis niet op de helling worden gezet.

Bovendien zal de aanneming van een aanbeveling er volgens de
Raad toe bijdragen dat concurrentieverstoringen in de handelsbetrekkingen worden vermeden en dat op een correcte, rechtszekere en economisch verantwoorde wijze grenzen
worden getrokken tussen activiteiten in dienstverband en activiteiten in zelfstandig verband.

De Raad constateert verder dat de door de IAO uitgestippelde lijn rekening houdt met de specificiteit van iedere lidstaat aangezien het toekomstige instrument de lidstaten alleen uitnodigt de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de
identificatie van het dienstverband, zonder de inhoud ervan te bepalen.

Aangezien het voorstel voor de opstelling van een aanbeveling de
lidstaten een grote vrijheid geeft wat de uitvoering ervan betreft zonder het op nationaal
niveau bepaalde beleid op de helling te zetten, merkt de Raad tot besluit op dat hij dat initiatief steunt, zonder dat het daarom nodig is de vragenlijst van het IAB op gedetailleerde
wijze te beantwoorden.
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