Samenwerkingsprotocol gesloten tussen de FOD Werkgelegenheid en de Nationale Arbeidsraad betreffende de toepassing van IAO-verdrag nr. 144

---------------------------

Overwegende dat dankzij onderling contact tussen de diensten van de
FOD Werkgelegenheid en de Nationale Arbeidsraad sedert het begin van de jaren 1980, het
verdrag nr.144 betreffende de tripartiete raadplegingsprocedures ter bevordering van de tenuitvoerlegging van internationale arbeidsnormen al vóór de inwerkingtreding ervan op 2 oktober 1983 ten uitvoer kon worden gelegd. Die tenuitvoerlegging van de principes van het verdrag gebeurde onder meer onder de vorm van adviesaanvragen aan de Raad over de punten
op de agenda van de Internationale Arbeidsconferenties;

Overwegende dat dat onderling contact in 1983 werd verankerend in
een samenwerkingsprotocol gesloten tussen de minister van Werkgelegenheid en Arbeid en
de Nationale Arbeidsraad betreffende de tenuitvoerlegging van IAO-verdrag nr. 144;

Overwegende het onderzoek naar de stroomlijning van de rapporteringsprocessen in het kader van de versterking van het controlesysteem van de IAO dat sindsdien in de raad van bestuur van het IAB werd opgestart en dat een impact heeft op de raadplegingsprocedures op nationaal niveau;

2.

Overwegende dat dat onderzoek naar stroomlijning als doel heeft de
participatiegraad van de lidstaten te verbeteren en tegemoet te komen aan de nood aan efficiëntie;

Gelet op het feit dat die nood werd herhaald in de Eeuwfeestverklaring
van de IAO voor de toekomst van de arbeid, door de Conferentie aangenomen tijdens haar
108e zitting in Genève op 21 juni 2019;

Overwegende dat in punt IV A van die verklaring wordt benadrukt dat
de opstelling, de bevordering en de goedkeuring van de internationale arbeidsnormen en het
toezicht op de toepassing daarvan voor de IAO van fundamenteel belang zijn en dat, zoals
wordt benadrukt in punt IV B van die verklaring, het aan de lidstaten is om te ijveren voor de
goedkeuring en de toepassing van de basisverdragen van de IAO en op gezette tijden in overleg met de organisaties van werkgevers en de werknemers na te gaan of er andere internationale arbeidsnormen kunnen worden goedgekeurd;

Rekening houdend met de hierboven geschetste context, hebben de
Nationale Arbeidsraad en de FOD Werkgelegenheid, in samenwerking met de minister van
Werk, voorgesteld om het in 1983 tussen de minister van Werkgelegenheid en Arbeid en de
Nationale Arbeidsraad gesloten protocol betreffende de toepassing van IAO-verdrag nr. 144,
te actualiseren.

Aldus hebben ze een tabel opgesteld met de verschillende procedures
en sleutelmomenten, teneinde in de verschillende door de IAO ontwikkelde regelingen te komen tot een optimale raadplegingsprocedure.

Een tijdlijn verduidelijkt de rapporteringsprocessen m.b.t. de niet geratificeerde verdragen alsook die m.b.t. de geratificeerde verdragen (zie bijlage). De daar vermelde raadplegingsperioden zijn indicatief; er wordt een bepaalde bewegingsruimte gelaten
om enerzijds rekening te houden met de vereisten in verband met het opstellen van een rapportering en anderzijds met de eigen raadplegingsprocessen binnen de werknemers- en werkgeversorganisaties.

3.

Uit te voeren bepalingen

Procedures op Belgisch niveau

Opmerkingen

1) Het advies van de Nationale Arbeidsraad wordt gevraagd over de aan de regering gestelde vragen, alsook
over de door de administratie opgestelde ontwerpen
van antwoord.

Rapport en vragenlijst minstens 18 maanden vóór de
IAC (1ste bespreking) en ongeveer 10 maanden vóór
de IAC (2de bespreking) beschikbaar op de IAO-site.

2) Advies van de Raad over de antwoorden of andere elementen van de vragenlijst of het bijgaande rapport (in
de mate van het mogelijke uitgebracht binnen de twee
maanden).

De door de NAR uitgebrachte adviezen zijn in principe
éénparig en gaan vooral over de globale problematiek,
al kunnen er ook specifieke opmerkingen worden gemaakt1.

3) Mededeling van dat advies aan de minister van Werk
en aan de FOD Werkgelegenheid om - indien de termijnen dat toelaten - te worden verwerkt in het antwoord
van de regering aan het IAB, alsook aan het IAB.

De antwoorden van de regering moeten begin juli (1ste
bespr.) en eind november (2de bespr.) bij het IAB toekomen.

Artikel 5.1
De raadplegingsprocedures moeten betrekking hebben op:
a) Antwoorden van de regeringen op de vragenlijsten over de punten op de agenda
van de Internationale Arbeidsconferentie
en de commentaren van de regeringen
over de ontwerpteksten

Het komt voor dat het IAB zich niet aan die termijnen
houdt. In dat geval worden de raadplegingsperiodes ook
aangepast.

b) Voorstel tot voorlegging aan het parlement
van de goedgekeurde verdragen en aanbevelingen (artikel 19 IAO-Statuut).

1

1) Adviesaanvraag aan de NAR m.b.t. het voorstel tot
voorlegging (verklaring van de regering door de diensten van de administratie of de beleidscel die onder
meer aangeeft welke houding – ratificering of niet – de
regering van plan is aan te nemen) vóór de voorlegging
ervan aan het parlement, volgens de door de regering
vastgelegde planning.

Deze opmerking geldt voor alle raadplegingsprocedures op Belgisch niveau.

4.

2) Advies van de sociale partners (in de mate van het mogelijke uitgebracht binnen de twee maanden).

c) Regelmatige rapporteringen over de niet
geratificeerde verdragen en over de aanbevelingen met het oog op allesomvattende studies

1) Voorstelling aan de NAR van de ontwerprapporten over
de niet geratificeerde verdragen en aanbevelingen (in
principe december-januari).

Vanaf de maand juni van het jaar voorafgaand aan de
indiening van de rapporten: formulier raadpleegbaar op
de site van het IAB.

2) Eventueel advies van de NAR (in principe vóór midden
februari zodat de FOD indien mogelijk de opmerkingen
in de ontwerprapporten van de regering kan verwerken).

De antwoorden van de regering moeten meestal bij het
IAB toekomen tegen eind februari.
De raadplegingsperioden kunnen verschillen naargelang het verslagjaar.

3) Afzonderlijk advies van de NAR, rechtstreeks aan het
IAB bezorgd (ten laatste op 30 juni).

d) Regelmatige rapporteringen over de geratificeerde verdragen

1) Aanwijzing door de commissie van de belangrijkste politieke en technische punten, bepaling van de ambities
van de sociale partners (in principe januari).
2) Voorstelling aan de commissie van de rapporten van de
administratie in het licht van de in januari aangewezen
belangrijkste punten (in principe mei/juni).
3) Mededeling van de gemeenschappelijke opmerkingen
van de Raad aan de FOD Werkgelegenheid in de vorm
van een advies en/of informeel (in principe juni/juli).
4) Mededeling van een eventueel afzonderlijk rapport/advies van de Raad aan de minister van Werk, aan de
FOD Werkgelegenheid en aan het IAB (in principe eind
september).

e) Rapport over de opvolging van de Verklaring van 1998 (artikel 19, § 5, e) van het
IAO-Statuut)

Momenteel zonder voorwerp

Een op de site van de IAO online raadpleegbare voorlopige planning legt voor de komende vier jaar vast over
welke geratificeerde verdragen er moet worden gerapporteerd. De lijst van de verdragen wordt definitief rond
de maand maart.

De antwoorden van de regering moeten meestal eind
augustus bij het IAB toekomen.

5.

f) Voorstellen tot opheffing van geratificeerde
verdragen

1) Voorstelling en adviesaanvraag aan de Nationale Arbeidsraad door de FOD Werkgelegenheid, te gelegener
tijd.
2) Advies van de Raad meegedeeld aan de minister van
Werk, aan de FOD Werkgelegenheid en aan het IAB.

Procedure in de marge van verdrag nr. 144
Weerkerende discussie

De Raad wordt op de hoogte gehouden van de eventuele
gesprekken tussen de regering en het IAB betreffende de
voorbereiding van de weerkerende discussie.
Hij brengt desgevallend een advies uit waarin zijn standpunt kenbaar wordt gemaakt.

6.

Dit protocol legt de raadplegingsprocedures die uit de praktijk zijn ontstaan, formeel vast. Ze zullen regelmatig opnieuw worden geëvalueerd om te bepalen of ze
nog voldoen aan de verwachtingen van de ondertekenende partijen.

Gedaan te Brussel, op vijfentwintig oktober tweeduizend negentien.

P. Windey
Voorzitter van de
van de Nationale Arbeidsraad

G. De Poorter
Voorzitter van het directiecomité
FOD Werkgelegenheid

7.

BIJLAGE

1. Rapporteringscyclus over de niet geratificeerde verdragen en de aanbevelingen (art.
19 IAO-Statuut)

Juni

Vóór midden
februari

Aanvraagformulier
online
raadpleegbaar

Eventueel
advies van de
NAR

December-januari

Eind februari

Voorstelling van de
ontwerprapporten

Indienen van
de rapporten
bij het IAB

2. Rapporteringscyclus over de geratificeerde verdragen (art. 22 IAO-Statuut)

Mei/juni
Voorstelling aan de
commissie van de
ontwerprapporten
van de administratie
in het licht van de in
januari aangewezen
belangrijkste punten

Online raadpleging
van de lijst van de
verdragen (vragen en
opmerkingen) voor de
komende 6
rapporteringen

Eind augustus
Indiening van de
rapporten van de
regering bij het IAB

Januari

Juni/juli

Eind september

Aanwijzing door de
commissie IAO van de
belangrijkste politieke
en technische punten.
Bepaling van de
ambities van de
sociale partners

Mededeling van de
gemeenschappelijke
opmerkingen van de
Raad aan de FOD
Werkgelegenheid (in
een advies en/of
informeel)

Mededeling van een
eventueel afzonderlijk
rapport/advies

