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Onderwerp:

Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden
en het huispersoneel betreft

Mevrouw M. De Coninck, minister van Werk, heeft bij brief van 15 januari 2014
het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van wet tot wijziging
van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 25 februari 2014 het navolgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Mevrouw M. De Coninck, minister van Werk, heeft bij brief van 15
januari 2014 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp
van wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel
betreft.

Dat wetsontwerp heeft tot doel het toepassingsgebied van de genoemde wet van 4 augustus 1996 uit te breiden naar de dienstboden en het andere
huispersoneel die door een werkgever tewerkgesteld worden aan huishoudelijke arbeid
ten behoeve van hemzelf en zijn gezin.

Die uitbreiding is noodzakelijk gelet op de ratificatie van het verdrag nr. 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het waardig werk voor
werknemers en werkneemsters die als dienstboden worden tewerkgesteld.

Artikel 13 van dat verdrag bepaalt immers dat dienstboden en ander huispersoneel recht hebben op een veilige en gezonde werkomgeving. De lidstaten
moeten daartoe doeltreffende maatregelen nemen om te zorgen voor de veiligheid en de
gezondheid van die werknemers op het werk.

Concreet voorziet het wetsontwerp in de opheffing van de bepaling van de voornoemde wet van 4 augustus 1996 (artikel 2, § 4), volgens welke die wet
niet van toepassing is op dienstboden en ander huispersoneel.

Het wetsontwerp brengt ook een wijziging aan in artikel 4, § 1,
derde lid van de wet van 4 augustus 1996, om ervoor te zorgen dat de Koning bijzondere regels voor die personen kan vaststellen met betrekking tot de inrichting van de werkplek, de preventiestructuren en de administratieve verplichtingen.
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II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft zich aandachtig gebogen over het wetsontwerp waarover zijn advies
wordt ingewonnen.

In zijn advies nr. 1.828 van 18 december 2012 over de voorlegging
aan het Parlement van het IAO-verdrag nr. 189 betreffende het waardig werk voor werknemers en werkneemsters die als dienstboden worden tewerkgesteld, heeft hij erop gewezen dat, naast een wettelijke aanpassing van het statuut van het huispersoneel om
het te onderwerpen aan de sociale zekerheid, ook een wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk nodig is, opdat de Belgische wetgeving in overeenstemming zou zijn met de bepalingen
van het verdrag nr. 189.

De Raad constateert met tevredenheid dat het voorgelegde wetsontwerp ervoor wil zorgen dat dienstboden en ander huispersoneel geïntegreerd worden
in het toepassingsgebied van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en het mogelijk maakt om voor hen gepaste preventiemaatregelen te voorzien. Hij is het dan ook volkomen eens met dat wetsontwerp.

Met betrekking tot het vraagstuk van de onderwerping van die
werknemers aan de sociale zekerheid herinnert hij eraan dat hij zich in zijn advies nr.
1.857 van 16 juli 2013 heeft uitgesproken over een ontwerp van koninklijk besluit dat
voorziet in de nodige wetswijzigingen opdat al het huispersoneel, ook in geval van deeltijdse arbeid, wordt onderworpen aan de sociale zekerheid. Hij constateert evenwel dat
dit koninklijk besluit nog niet is gepubliceerd.

De Raad pleit er dan ook voor dat die twee wetgevende teksten op
korte termijn worden aangenomen, ongeacht het aan de gang zijnde proces voor de ratificatie van het verdrag nr. 189. Hij wijst er dienaangaande op dat het verdrag tot nog toe
werd geratificeerd door het federale parlement, het parlement van de Duitstalige gemeenschap en het Vlaamse parlement. Hij dringt aan op een snelle voortzetting van dat
proces, zodat het zo spoedig mogelijk wordt afgerond.
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