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Onderwerp:

IAO – Rapport over vraagstuk VII, dat is ingeschreven op de agenda van de
106de zitting van de Internationale Arbeidsconferentie: opheffing van de verdragen

Bij brief van 12 september 2016 heeft de heer P.-P. Maeter, voorzitter van het
directiecomité van de FOD WASO, de Nationale Arbeidsraad meegedeeld dat een vraagstuk
werd ingeschreven op de agenda van de 106de zitting van de Internationale Arbeidsconferentie. Dat vraagstuk betreft de opheffing van de volgende IAO-verdragen:
-

verdrag nr. 4 betreffende de arbeid van vrouwen gedurende de nacht, 1919;
verdrag nr. 15 betreffende de minimumleeftijd (tremmers en stokers), 1921;
verdrag nr. 28 betreffende de bescherming tegen ongevallen van dokwerkers, 1929;
verdrag nr. 41 betreffende de arbeid van vrouwen gedurende de nacht (herzien), 1934;
verdrag nr. 60 betreffende de minimumleeftijd (niet-industriële werkzaamheden) (herzien),
1937;
- verdrag nr. 67 inzake de arbeidsduur en de rusttijden voor het vervoer op de weg, 1939.

De bespreking van dat dossier werd toevertrouwd aan de commissie Internationale Arbeidsorganisatie.

Op verslag van die commissie, heeft de Raad op 25 oktober 2016 het volgende advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAAG

Bij brief van 12 september 2016 heeft de heer P.-P. Maeter, voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO, de Nationale Arbeidsraad meegedeeld
dat een vraagstuk werd ingeschreven op de agenda van de 106de zitting van de Internationale Arbeidsconferentie. Dat vraagstuk betreft de opheffing van de volgende IAOverdragen:
-

verdrag nr. 4 betreffende de arbeid van vrouwen gedurende de nacht, 1919;
verdrag nr. 15 betreffende de minimumleeftijd (tremmers en stokers), 1921;
verdrag nr. 28 betreffende de bescherming tegen ongevallen van dokwerkers, 1929;
verdrag nr. 41 betreffende de arbeid van vrouwen gedurende de nacht (herzien),
1934;
- verdrag nr. 60 betreffende de minimumleeftijd (niet-industriële werkzaamheden) (herzien), 1937;
- verdrag nr. 67 inzake de arbeidsduur en de rusttijden voor het vervoer op de weg,
1939.

Volgens de adviesaanvraag heeft de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 85ste zitting (juni 1997) een amendement aangenomen van het Statuut
van de IAO en van het Reglement, opdat zij met een tweederdemeerderheid en op voorstel van de raad van bestuur, achterhaalde internationale arbeidsverdragen kan opheffen. Aangezien de voorwaarden van de inwerkingtreding van het amendement vervuld
zijn, is het op 8 oktober 2015 in voege getreden.

Ingevolge daarvan, heeft de raad van bestuur de wens geuit de
procedure met betrekking tot de opheffing van bepaalde achterhaalde verdragen die nog
van kracht zijn, in te leiden.

Bijgevolg werd een vraagstuk ingeschreven op de agenda van de
106de zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (2017) inzake de opheffing van de
bovengenoemde verdragen.

Wat betreft die verdragen, werd dus geoordeeld dat ze geen bestaansreden meer hebben, omdat ze eerder al werden vervangen door modernere instrumenten of aangezien ze niet meer overeenstemmen met de huidige opvattingen en
praktijken. Het is verder zaak het normatieve kader van de IAO te verduidelijken.
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Met het oog op de voorbereiding van de debatten die omtrent dit
vraagstuk gevoerd zullen worden, heeft het IAB een beschrijvend verslag voorbereid
over de verdragen, alsook een vragenlijst voor de regeringen die zij ingevuld dienen terug te bezorgen na raadpleging van de sociale partners.

In dat verband heeft de FOD Werkgelegenheid een ontwerp van
antwoord op de vragenlijst voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad.

Een bijdrage van de Raad of eventuele opmerkingen over de antwoorden van de Belgische regering worden verwacht tegen 31 oktober 2016.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft de adviesaanvraag aandachtig onderzocht. In het kader van zijn werkzaamheden heeft hij kunnen rekenen op de waardevolle medewerking van de vertegenwoordigers van de FOD WASO.

Vooreerst maakt de Raad uit het beschrijvend rapport bij de vragenlijst van het IAB op dat elk van de verdragen die zouden worden opgeheven, herzien
werden door een recenter verdrag:
-

verdragen nr. 4 en nr. 41 werden herzien door verdrag nr. 171 (1990);
verdrag nr. 15 werd herzien door verdrag nr. 138 (1973);
verdrag nr. 28 werd herzien door verdragen nr. 32 (1932) en nr. 152 (1979);
verdrag nr. 60 werd herzien door verdrag nr. 138 (1973);
verdrag nr. 67 werd herzien door verdrag nr. 153 (1979).

Verder wijst hij erop dat de FOD WASO, in antwoord op de bovengenoemde vragenlijst van het IAB, de opheffing van al die verdragen kan onderschrijven.
De FOD is immers van mening dat die verdragen geen bestaansreden meer hebben,
omdat ze niet meer overeenstemmen met de huidige praktijken of omdat ze eerder al
werden vervangen door modernere instrumenten.

Rekening houdend met die bevindingen, deelt de Raad mee akkoord te kunnen gaan met dit standpunt vermits de opheffing van die verdragen geen
gevolgen heeft voor het Belgisch wetgevend kader.
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Hij vestigt er wel de aandacht op dat alle nodige garanties vervuld
moeten zijn opdat de opheffing van die verdragen op het terrein en qua internationale
dynamiek van de IAO, geen nadeel berokkent aan andere landen die de gepaste bescherming niet zouden hebben.
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