R A P P O R T Nr. 84
-------------------------------

Rapport over het tijdvak 1 juni 2011 - 31 mei 2013, uitgebracht door de Belgische regering
overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het
verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

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

28 mei 2013

2.622-1

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel
Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be

RAPPORT

over het tijdvak 1 juni 2011 - 31 mei 2013, uitgebracht door de Belgische regering
overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale
Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te
geven aan het

VERDRAG OVER DE TRIPARTIETE RAADPLEGINGEN
BETREFFENDE DE INTERNATIONALE ARBEIDSNORMEN, 1976

waarvan de formele ratificatie op 30 september 1982 werd geregistreerd.

x

x

x

RAPPORT VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
------------------------------------------------------------------A. INLEIDING

Op 16 april 2013 heeft de heer C. Deneve, directeur-generaal van
de afdeling van de Internationale Zaken van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Nationale Arbeidsraad verzocht om overeenkomstig
het IAO-verdrag nr. 144 een vereenvoudigd rapport op te stellen voor de periode van 1
juni 2011 tot 31 mei 2013.

Dat rapport moet uiterlijk 15 augustus 2013 klaar zijn.
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De commissie Internationale Arbeidsorganisatie werd met de bespreking van dat vraagstuk belast.

Op verslag van die commissie heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan het volgende rapport, dat werd opgesteld in antwoord op het bovengenoemde
verzoek.

B. DRAAGWIJDTE VAN HET VERZOEK

In de brief waarin het rapport wordt gevraagd, wordt erop gewezen
dat de Raad van Bestuur van het Internationaal Arbeidsbureau heeft beslist dat de regeling voor het indienen van de rapporten wordt aangepast.

De Raad werd dan ook verzocht dit jaar een vereenvoudigd rapport
op te stellen over het verdrag nr. 144 over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976. Het rapport moet alleen betrekking hebben op:

-

de eventuele wijzigingen in de wetgeving en het gebruik, die de toepassing van het
verdrag beïnvloeden, en de aard en de gevolgen ervan;

-

de statistieken of andere gegevens en mededelingen waarin het verdrag voorziet.

Het rapport geldt voor de periode van 1 juni 2011 tot 31 mei 2013.

C. RAPPORT

1. Eventuele wijzigingen in de wetgeving en het gebruik, die de toepassing van het verdrag beïnvloeden

De representatieve organisaties voor de toepassing van het verdrag nr. 144 zijn dezelfde gebleven, namelijk de in de Raad vertegenwoordigde organisaties:
– interprofessionele werkgeversorganisaties:
* het Verbond van Belgische Ondernemingen;
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* de middenstandsorganisaties die zijn voorgedragen door de Hoge Raad van de
Middenstand;

* de professionele landbouworganisaties;

* de organisaties van de werkgevers van de socialprofitsector.
– interprofessionele werknemersorganisaties:

* Algemeen Christelijk Vakverbond van België;

* Algemeen Belgisch Vakverbond;

* Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België.

Verder zijn de raadplegingsprocedures in het kader van dat verdrag eveneens ongewijzigd gebleven. Ze zijn vermeld in de vorige rapporten van
de Raad.

2. Statistieken of andere gegevens en mededelingen waarin het verdrag voorziet

In de periode van 1 juni 2011 tot 31 mei 2013 werd de Raad geraadpleegd over de volgende vraagstukken en heeft hij er advies over uitgebracht :

a. Ter voorbereiding van de 101e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2012):

Sociale basisbescherming voor sociale rechtvaardigheid en een
eerlijke globalisering – Rapport IV (1) (advies nr. 1.782 van 28 november 2011).
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b. De Raad heeft zich ook uitgesproken over het volgende vraagstuk:

- IAO - Voorlegging aan het parlement van de instrumenten die de Internationale
Arbeidsconferentie tijdens haar 100e zitting (Genève, juni 2011) heeft aangenomen – Verdrag nr. 189 en aanbeveling nr. 201 betreffende waardig werk voor
het huispersoneel (advies nr. 1.828 van 18 december 2012).

------------------------
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Adviezen van de Nationale Arbeidsraad in de periode van 1 juni 2011 tot 31 mei 2013

1. Advies nr. 1.782 van 28 november 2011
2. Advies nr. 1.828 van 18 december 2012.
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