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Onderwerp:

Raad van Europa - Europees Sociaal Handvest (herzien) - Artikel 8, § 3 Recht op borstvoedingspauzes

Op 27 juli 2010 heeft mevrouw J. MILQUET, minister van Werk, de Nationale
Arbeidsraad om advies verzocht over het probleem van de conformiteit van de in de Raad
gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 tot invoering van een recht op borstvoedingspauzes met de desbetreffende bepalingen van het herziene Europees Sociaal Handvest (artikel 8, § 3).

In genoemde collectieve arbeidsovereenkomst wordt immers bepaald dat de
werkneemster borstvoedingspauzes genieten tot 7 maanden na de geboorte van het kind
terwijl het Europees Comité voor Sociale Grondrechten, controleorgaan van het Handvest,
van oordeel is dat het Belgisch recht niet conform het herziene Handvest is aangezien borstvoedingspauzes niet gewaarborgd worden tot het kind de leeftijd van 9 maanden heeft bereikt.

Na onderzoek door het Bureau van de Raad hebben de in de Raad vertegenwoordigde organisaties op 13 oktober 2010 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten
tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80. Tegelijkertijd heeft de Raad
navolgend advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
--------------------------------------------------------------

I.

INLEIDING

De Nationale Arbeidsraad wordt door de minister van Werk geraadpleegd over de problematiek van het recht op borstvoedingspauzes in het kader van het toezicht op de naleving van de desbetreffende bepalingen van het herziene Europees Sociaal Handvest
(artikel 8, § 3).

De minister wijst er meer bepaald op dat bij de controle van het laatste Belgisch rapport over de naleving van genoemd artikel 8, §3 het Europees Comité
voor Sociale Grondrechten, dat met het toezicht is belast, van oordeel was dat het Belgisch recht niet met artikel 8, § 3 in overeenstemming was aangezien de borstvoedingspauzes niet gewaarborgd worden tot het kind 9 maanden oud is.

Omdat België tegen 31 oktober eerstkomend opnieuw een rapport
over de naleving van artikel 8, § 3 moet uitbrengen, had de minister graag geweten welke houding de Raad ten aanzien van die problematiek aanneemt.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft een onderzoek gewijd aan de problematiek die hem door de minister is
overgelegd.

Dienaangaande stelt hij in de eerste plaats vast dat in het artikel 8, §
3 van het herziene Europees Sociaal Handvest bepaald wordt dat, om de onbelemmerde uitoefening van het recht van vrouwelijke werknemers op bescherming van het moederschap te waarborgen, de partijen er zich toe verplichten te bepalen dat moeders die
hun zuigelingen voeden, voldoende tijd daartoe moeten krijgen.

De Raad wijst erop dat die materie in het Belgisch recht geregeld is
door de in zijn schoot gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 van 27 november
2001 die het recht op borstvoedingspauzes toekent en de wijze van uitoefening ervan
regelt.
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Wat de periode betreft, tijdens dewelke de werkneemsters recht hebben op borstvoedingspauzes, wordt in die cao bepaald dat de werkneemster recht heeft
op borstvoedingspauzes tot 7 maanden na de geboorte van het kind (artikel 6). Bovendien kan die duur met maximum 2 maanden worden verlengd in uitzonderlijke omstandigheden die verband houden met de gezondheidstoestand van het kind en voor zover
een en ander blijkt uit een medisch getuigschrift (artikel 7).

De Raad constateert dat het Europees Comité voor Sociale Grondrechten, dat de conformiteit van het nationaal recht en praktijk met het herziene Handvest onderzoekt, in zijn conclusies van december 2007 over het laatste Belgisch rapport
betreffende de naleving van artikel 8, § 3 van het herziene Handvest niet akkoord kan
gaan met de voornoemde periode van 7 maanden, die in de cao nr. 80 is vastgesteld.

Het comité merkt inderdaad op dat de borstvoedingspauzes slechts
worden toegekend tot het kind de leeftijd van 7 maanden heeft bereikt maar dat die pauzes 2 maanden langer behouden kunnen blijven op voorlegging van een medisch getuigschrift. Het comité is van oordeel dat, uit het oogpunt van het artikel 8, § 3, de borstvoedingspauzes in principe gewaarborgd moeten worden tot het kind de leeftijd van 9
maanden heeft bereikt. Het comité besluit dat de situatie niet in overeenstemming is met
het herziene Handvest omdat in België, in de praktijk, niet alle vrouwen die pauzes genieten tot het kind 9 maanden oud is. Het comité besluit dat de situatie van België niet
conform artikel 8, § 3 van het herziene Handvest is omdat de pauzes die de moeders
genieten om hun kind te zogen hen slechts worden toegekend tot het kind de leeftijd van
7 maanden heeft bereikt.

In die omstandigheden vindt de Raad het geboden de in zijn schoot
gesloten collectieve arbeidsovereenkomst op grond van de conclusies van het comité
aan te passen.

De in de Raad vertegenwoordigde organisaties hebben derhalve een
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 bis gesloten waarbij in artikel 6 van de cao nr. 80
de periode, tijdens welke de werkneemster recht heeft op borstvoedingspauzes van 7 op
9 maanden wordt gebracht. Omdat door die aanpassing de mogelijkheid tot verlenging,
bedoeld bij artikel 7 van de cao nr. 80, overbodig is geworden, hebben de organisaties
ook besloten om in die laatste cao artikel 7 op te heffen.
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