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Onderwerp : IAO - Voorlegging aan het parlement van de door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 99e zitting (Genève, juni 2010) aangenomen instrumenten - Aanbeveling nr. 200 betreffende hiv en aids en de arbeidswereld

De heer P.-P. Maeter, voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, heeft bij brief van 8 september 2010 het advies van de
Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het ontwerp van voorlegging aan het parlement van
het instrument dat de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 99e zitting heeft aangenomen (aanbeveling nr. 200 betreffende hiv en aids en de arbeidswereld).

Op verslag van het Bureau heeft de Nationale Arbeidsraad op 7 december
2010 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
--------------------------------------------------------------

De heer P.-P. Maeter, voorzitter van het directiecomité van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, heeft bij brief van 8 september 2010 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het ontwerp van voorlegging aan het
parlement van het instrument dat de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 99e zitting heeft aangenomen (aanbeveling nr. 200 betreffende hiv en aids en de arbeidswereld).

De Raad merkt in de eerste plaats op dat hij het vraagstuk van
hiv/aids in de arbeidswereld belangrijk vindt. Hij herinnert er eveneens aan dat hij in zijn advies nr. 1.706 van 25 november 2009 over het geheel genomen tevreden was over het ontwerp van aanbeveling, maar een aantal gerichte opmerkingen heeft geformuleerd. De Raad
heeft het ontwerp van voorlegging dan ook aandachtig onderzocht.

Hij wijst erop dat in het ontwerp wordt ingegaan op de overeenstemming van het Belgische recht met de bepalingen van de aanbeveling, wat betreft de verschillende door die aanbeveling behandelde domeinen. Daaruit blijkt in eerste instantie dat het
Belgische recht in overeenstemming is met aanbeveling nr. 200. Dat wordt geïllustreerd met
een aantal voorbeelden, onder andere de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde
vormen van discriminatie, het gezondheids- en socialezekerheidsstelsel, de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.

Daaruit blijkt ook dat de bestaande initiatieven inzake de preventieprogramma's versterkt zouden kunnen worden.

Tot besluit van zijn onderzoek gaat de Raad akkoord met de analyse
in het ontwerp van voorlegging aan het parlement van aanbeveling nr. 200 betreffende hiv en
aids en de arbeidswereld.

Ten slotte drukt hij de wens uit later geraadpleegd te worden over de
maatregelen die voor de tenuitvoerlegging van die aanbeveling op nationaal niveau zullen
worden genomen.
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