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Onderwerp:

IAO - Voorlegging aan het Parlement van de instrumenten aangenomen door
de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 95e zitting (Genève, juni
2006): aanbeveling nr. 198 betreffende de arbeidsrelatie

De heer P.-P. Maeter, voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO,
heeft bij brief van 17 april 2008 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over
een ontwerp van voorlegging van het genoemde instrument aan het Parlement.

De Nationale Arbeidsraad wordt over dat punt geraadpleegd ingevolge het
IAO-verdrag nr. 144 betreffende de tripartiete raadplegingsprocedures ter bevordering van
de tenuitvoerlegging van de internationale arbeidsnormen.

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

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 10 oktober 2008 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
------------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

De heer P.-P. Maeter, voorzitter van het directiecomité van de
FOD WASO, heeft bij brief van 17 april 2008 het advies van de Nationale Arbeidsraad
ingewonnen over een ontwerp van voorlegging van aanbeveling nr. 198 betreffende de
arbeidsrelatie aan het Parlement.

De Nationale Arbeidsraad wordt over dat punt geraadpleegd ingevolge het IAO-verdrag nr. 144 betreffende de tripartiete raadplegingsprocedures ter bevordering van de tenuitvoerlegging van de internationale arbeidsnormen.

Bij die adviesaanvraag is de tekst gevoegd van het ontwerp van
regeringsverklaring waarmee het genoemde instrument aan het Parlement wordt meegedeeld.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad neemt akte van het ontwerp van regeringsverklaring dat bij de mededeling van
aanbeveling nr. 198 aan het Parlement moet worden gevoegd.

Hij formuleert echter een aantal opmerkingen over dat ontwerp.

a. De Raad herinnert er eerst aan dat de programmawet (I), die een titel XIII bevat over
de aard van de arbeidsrelaties, op 27 december 2006 in België in werking is getreden. Het Parlement keurde dat deel van de programmawet goed zonder voorafgaande raadpleging van de sociale partners. Op het ogenblik van de stemming heeft het
Parlement echter kennis genomen van aanbeveling nr. 1981.
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De Raad vestigt de aandacht op het verslag van de werkzaamheden van de Internationale Arbeidsconferentie, met name op de verdeling van de stemmen ten aanzien van de tekst van de
aanbeveling.
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b. Met betrekking tot het eigenlijke ontwerp van voorlegging en de titel "Bespreking van
de aanbeveling", constateert de Raad voorts dat in de tekst van voorlegging aan het
Parlement meestal met andere woorden wordt gezegd wat in aanbeveling nr. 198
staat en dat een aantal relevante passages niet worden vermeld.

Hij drukt dan ook de wens uit dat de tekst de bewoordingen van
die aanbeveling letterlijk zou overnemen, wat de hieronder vermelde punten betreft.

De Raad wijst er dienaangaande op dat de wijzigingen die hij in de
tekst wil aanbrengen eensdeels verband houden met de titel "Nationaal beleid inzake
bescherming van werknemers in een arbeidsrelatie" en anderdeels met de titel
"Vaststelling van het bestaan van een arbeidsrelatie".

1. Zo stelt de Raad voor dat de eerste alinea van de titel "Nationaal beleid inzake
bescherming van werknemers in een arbeidsrelatie" wordt vervangen door punt I.
1. van de aanbeveling.

De eerste alinea van de tekst van voorlegging aan het Parlement
zou als volgt luiden: "Het wordt de lidstaten aanbevolen een nationaal beleid te
ontwikkelen en ten uitvoer te leggen ten einde een adequate bescherming te
waarborgen ten behoeve van de werknemers die hun activiteiten uitoefenen in
het kader van een arbeidsrelatie. Dit beleid moet in het bijzonder erover waken
dat de elementen die betrekking hebben op het toepassingsgebied en de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging ervan, duidelijk en adequaat zijn om een
daadwerkelijke bescherming van de werknemers in hun arbeidsrelatie te waarborgen."

2. De Raad vraagt verder dat in het tweede streepje van de tweede alinea onder dezelfde titel, in de Franse tekst na het woord "relations" de woorden "de travail"
worden toegevoegd om het te hebben over "combattre les relations de travail déguisées".

3. De Raad stelt eveneens voor dat het vierde streepje van diezelfde alinea als volgt
wordt geformuleerd: "de werkgevers en de werknemers werkelijk toegang te verlenen tot adequate, snelle, goedkope, billijke en doeltreffende mechanismen voor
het regelen van geschillen m.b.t. het bestaan en de voorwaarden van een arbeidsrelatie".
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4. De Raad drukt de wens uit dat aan het einde van de tweede alinea van de tekst
nog een derde alinea wordt toegevoegd, namelijk punt 8. van de aanbeveling:
"Het nationaal beleid ter bescherming van de werknemers in het kader van een
arbeidsrelatie mag niet in botsing komen met de werkelijke burgerlijke of handelsrelaties, en het moet tezelfdertijd de nodige waarborgen bevatten om personen in
een arbeidsrelatie de bescherming te bieden waar zij recht op hebben."

5. Ten slotte vraagt de Raad dat punt 11. a) van de aanbeveling wordt overgenomen
onder het tweede streepje van de titel "Vaststelling van het bestaan van een arbeidsrelatie" en dat het woord "waaronder" in de eerste alinea van die titel wordt
geschrapt.

Punt 11. a) luidt als volgt: "- een ruime waaier middelen toe te laten
om het bestaan van een arbeidsrelatie vast te stellen".

c. Wat betreft het eigenlijke ontwerp van voorlegging en de titel "Belgische regelgeving", vraagt de Raad dat louter wordt verwezen naar de genoemde wet, zonder dat
de inhoud ervan wordt gedetailleerd.

Voor zover nodig herinnert de Raad eraan dat hij destijds niet werd
geraadpleegd over de tekst van titel XIII van de genoemde programmawet.
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