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Onderwerp:

IAO – Jaarlijkse follow-up van de IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk (artikel 19, § 5 e) van het IAO-statuut) – Afschaffing van gedwongen arbeid – Protocol van 2014 betreffende het verdrag inzake gedwongen arbeid, 1930

Bij brief van 12 september 2016 heeft de heer P.-P. Maeter, voorzitter van het
directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, overeenkomstig
artikel 19 van het IAO-statuut de Raad in kennis gesteld van het verzochte rapport van de
Belgische regering aangaande het protocol van 2014 betreffende het verdrag inzake gedwongen arbeid, 1930.

De Raad wordt daarover geraadpleegd ingevolge het verdrag nr. 144 van de
IAO betreffende de tripartiete raadplegingsprocedures ter bevordering van de tenuitvoerlegging van de internationale arbeidsnormen.

Het onderzoek van dit dossier werd toevertrouwd aan de commissie Internationale Arbeidsorganisatie.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 22 november 2016 het volgende advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Bij brief van 12 september 2016 heeft de heer P.-P. Maeter, voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
overeenkomstig artikel 19 van het IAO-statuut de Raad in kennis gesteld van het verzochte rapport van de Belgische regering aangaande het protocol van 2014 betreffende
het verdrag inzake gedwongen arbeid, 1930.

Overeenkomstig die bepaling, werd de lidstaten van de IAO verzocht jaarlijks een verslag uit te brengen over de toepassing van bepaalde internationale
verdragen die ze niet hebben geratificeerd. Dat verslag bevat een overzicht van alle
eventuele wijzigingen in de wetgeving en gebruiken van de betrokken lidstaat met betrekking tot één van de vier categorieën van fundamentele beginselen en rechten op het
werk die in de IAO-verklaring zijn vermeld. Die vier categorieën behelzen de vrijheid van
vereniging en effectieve erkenning van het recht op collectief onderhandelen, de afschaffing van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid, de effectieve afschaffing van
kinderarbeid en de afschaffing van discriminatie in arbeid en beroep.

Dit jaar wordt om een verslag verzocht over de fundamentele verdragen inzake gedwongen arbeid dat, wat België betreft, enkel betrekking heeft op het
protocol betreffende het verdrag inzake gedwongen arbeid (1930), 2014, aangezien
België dat nog niet heeft geratificeerd.

België hoeft geen rapporteringsoefening te maken voor de verdragen nr. 29 en nr. 105 inzake gedwongen arbeid, die al geratificeerd werden.

De Raad wordt daarover geraadpleegd ingevolge het verdrag nr.
144 van de IAO betreffende de tripartiete raadplegingsprocedures ter bevordering van
de tenuitvoerlegging van internationale arbeidsnormen.

Tijdens het onderzoek heeft de Raad kunnen rekenen op de technische ondersteuning van de FOD Werkgelegenheid, die hij dan ook wil bedanken voor
zijn waardevolle medewerking.
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II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft het hem voorgelegde verslag van de Belgische regering grondig onderzocht, alsook de aanvullende bijlagen.

Hij neemt akte van dat rapport en wijst nogmaals op het belang dat
hij sinds lange tijd hecht aan de doeleinden die aan de basis liggen van het protocol en
de strijd tegen gedwongen arbeid in haar geheel en dat hij ook herhaaldelijk heeft uitgedrukt in zijn vorige adviezen.

Daarom pleit de Raad er overeenkomstig zijn advies nr. 1930 van
25 maart 2015 nogmaals voor dat België de nodige maatregelen treft opdat het protocol
zo snel mogelijk wordt geratificeerd en, rekening houdend met de gemengde bevoegdheden waarop het protocol betrekking heeft, is de Raad van mening dat de ratificering
ervan zich zowel op federaal niveau als op het niveau van de deelstaten moet voltrekken.
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