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Onderwerp:

Voorlegging aan het Parlement van de aanbeveling nr. 202 betreffende de
socialebeschermingssokkels, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 101e zitting (Genève, juni 2012)

Mevrouw M. De Coninck, minister van Werk, heeft bij brief van 4 november
2013 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van voorlegging van het genoemde internationale instrument aan het Parlement, overeenkomstig het
IAO-verdrag nr. 144 betreffende de tripartiete raadplegingsprocedures ter bevordering van
de tenuitvoerlegging van de internationale arbeidsnormen.

De Raad wordt verzocht zich te buigen over de regeringsverklaring waarin de
regering aangeeft welke houding ze wil aannemen ten aanzien van de aanbeveling nr. 202
betreffende de socialebeschermingssokkels.

Op verslag van het Bureau heeft de Nationale Arbeidsraad op 17 december
2013 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
------------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Mevrouw M. De Coninck, minister van Werk, heeft bij brief van 4
november 2013 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een regeringsnota over de voorlegging van de aanbeveling nr. 202 betreffende de socialebeschermingssokkels aan het Parlement.

Die aanbeveling werd door de Internationale Arbeidsconferentie
aangenomen tijdens haar 101e zitting in juni 2012.

De Nationale Arbeidsraad constateert dat de regeringsnota eerst
ingaat op de inhoud van de aanbeveling nr. 202 betreffende de socialebeschermingssokkels en vervolgens aangeeft welke houding de regering ten aanzien van die aanbeveling wil aannemen.

De aanbeveling verstrekt aan de lidstaten richtlijnen om

– "sociale beschermingssokkels in te voeren of te behouden als fundamenteel element
van hun nationale sociale zekerheidsstelsels;

– de sociale beschermingssokkels uit te voeren in het kader van strategieën tot uitbreiding van de sociale zekerheid die geleidelijk zorgen voor hogere niveaus van sociale
zekerheid voor een zo groot mogelijk aantal personen, volgens de richtlijnen die gegeven worden door de normen van de IAO betreffende de sociale zekerheid."
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II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad wijst in de eerste plaats op het belang dat hij hecht aan de doelstellingen die
aan de aanbeveling ten grondslag liggen.

De Raad herinnert er ook aan dat hij in het kader van de procedure van dubbele bespreking werd geraadpleegd over het rapport en de vragenlijst die
werden opgesteld om de IAO-normen aan te vullen met een nieuw instrument over de
socialebeschermingssokkels; hij heeft daarover op 28 november 2011 advies nr. 1.782
uitgebracht. Hij heeft zich destijds al positief uitgesproken over de ontwerpen van rapport en vragenlijst die werden opgesteld om de IAO-normen aan te vullen met een nieuw
normatief instrument; hij heeft daarbij wel een aantal opmerkingen gemaakt.

De Raad heeft zich dus in het licht van dat advies gebogen over
de tekst van de aanbeveling nr. 202 betreffende de socialebeschermingssokkels en over
de regeringsnota waarin de regering aangeeft welke houding ze dienaangaande wil
aannemen.

De Raad heeft eerst kennisgenomen van de tekst van de aanbeveling. Hij onderschrijft de in punt 1.3 opgesomde principes die de regeringen in acht
zouden moeten nemen om uitvoering te geven aan de aanbeveling en wijst met name
op het belang van de rol van de sociale partners bij de vaststelling en de uitvoering van
het sociaal beleid en op hun constante betrokkenheid bij de sociale dialoog.

Hij heeft zich ook gebogen over de regeringsnota, waaruit blijkt dat
de nationale wetgeving strookt met de voorschriften van de aanbeveling voor de verschillende gebieden die erin behandeld worden.

De Raad wijst er verder op dat eventuele hervormingen van de socialezekerheidstakken moeten worden doorgevoerd in de geest van de door die aanbeveling beoogde doelen, met naleving van de voornoemde principes en in het bijzonder
de bipartiete sociale dialoog.

Hij wenst later te worden geraadpleegd over de maatregelen die
eventueel genomen zullen worden om die aanbeveling op nationaal niveau uit te voeren.
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Tot besluit is de Raad het eens met de analyse van de aanbeveling nr. 202 betreffende de socialebeschermingssokkels in het ontwerp van voorlegging
aan het Parlement.
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