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Onderwerp :

IAO - 95e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2006) - Rapport IV (1) - Promotioneel kader voor de veiligheid en de gezondheid op het
werk

Bij brief van 16 september 2005 heeft de heer M. JADOT, voorzitter van de
FOD WASO, een adviesaanvraag over het voornoemde onderwerp bezorgd; dat vraagstuk is
ingeschreven op de agenda van de 95e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni
2006) met het oog op een tweede bespreking.

Het advies van de Raad wordt ingewonnen ingevolge het IAO-verdrag nr. 144
betreffende de tripartiete raadplegingsprocedures ter bevordering van de tenuitvoerlegging
van de internationale arbeidsnormen.

De commissie Internationale Arbeidsorganisatie werd met de bespreking van
dat vraagstuk belast.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 13 december 2005 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
----------------------------------------------------------------

I. ONDERWERP EN STREKKING VAN DE ADVIESAANVRAAG

Bij brief van 16 september 2005 heeft de heer M. JADOT, voorzitter van de FOD WASO, een adviesaanvraag over het voornoemde onderwerp bezorgd;
dat vraagstuk is ingeschreven op de agenda van de 95e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2006) met het oog op een tweede bespreking.

Op haar 91e zitting (2003) heeft de Internationale Arbeidsconferentie een algemene, op een geïntegreerde benadering gebaseerde bespreking gewijd
aan de "activités normatives de l'OIT dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail".

In haar "Conclusions concernant les activités normatives de l'OIT
dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail - une stratégie globale", vond de
Internationale Arbeidsconferentie dat voor de invoering van een promotioneel kader voor
de veiligheid en de gezondheid op het werk bij voorkeur een nieuw instrument moet worden uitgewerkt.

Naar aanleiding daarvan heeft de raad van bestuur van het IAB in
november 2003 besloten het vraagstuk in te schrijven op de agenda van de 93e zitting
(2005) van de Conferentie.

Met behulp van de bronnen waarover het IAB beschikte en op basis van de antwoorden van de lidstaten op vroegere enquêtes, met inbegrip van de enquête over de veiligheid en de gezondheid op het werk die in 2002 met het oog op de algemene bespreking werd gehouden, werd een eerste rapport opgesteld.

Dat rapport bevatte een vragenlijst aan de hand waarvan het IAB
kennis kon nemen van het standpunt van de lidstaten over de strekking en de inhoud van
het instrument. De Raad heeft zich daarover in advies nr. 1.495 van 20 oktober 2004 uitgesproken.

Het IAB heeft dan een ontwerp van verdrag en een ontwerp van
aanbeveling over het promotioneel kader voor de veiligheid en de gezondheid op het
werk opgesteld. Het IAB zou nu willen weten hoe die ontwerpteksten nog verbeterd kunnen worden.
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II. STANDPUNT VAN DE RAAD

A. Retroacta

De Raad constateert dat het voorgelegde rapport IV (1) - Promotioneel kader voor de
veiligheid en de gezondheid op het werk, een ontwerp van verdrag en een ontwerp
van aanbeveling bevat.

Hij heeft de concrete voorstellen in de ontwerpen van verdrag en
van aanbeveling onderzocht en het verkieslijk geacht die teksten in hun geheel te onderzoeken.

B. Beschouwingen van de Raad

Met betrekking tot de materie inzake gezondheid en veiligheid op
het werk, is de Raad er zich van bewust dat het moeilijk is een goede benadering te
vinden tussen eensdeels een tekst die een voldoende precies kader vaststelt en anderdeels de noodzaak om aanzienlijke resultaten te boeken qua ratificatie en implementatie van de instrumenten. In onze Europese cultuur wordt voor de rechten, verplichtingen en beginselen op het vlak van preventie gerefereerd aan de kaderrichtlijn
inzake veiligheid en gezondheid; in een mondiale context moet dat referentiepunt bijgevolg aangepast worden.

Gelet op die internationale benadering is de Raad van oordeel dat
een nationaal beleid en een nationaal stelsel inzake veiligheid en gezondheid op het
werk een aantal beginselen moeten bevorderen en bewerkstelligen, zoals de toegang
van de werknemers en hun vertegenwoordigers tot de informatie over de risico's en
de preventiemaatregelen, tot de opleiding inzake preventie, tot de informatie over de
risico's, tot een onafhankelijke preventiedienst, tot de risicoanalyse en tot de tenuitvoerlegging van maatregelen om de blootstelling van werknemers aan veiligheids- en
gezondheidsrisico's zo veel mogelijk te voorkomen.

Verder meent de Raad dat een promotioneel kader voor de veiligheid en de gezondheid op het werk uit heel wat meer moet bestaan dan een ontwerp
en een aanbeveling.
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Bovendien vindt de Raad dat de regering actief stappen moet ondernemen opdat zo veel mogelijk verdragen inzake gezondheid en veiligheid geratificeerd worden.

De Secretaris,

P.-P. Maeter
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De Voorzitter,

P. Windey

