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Onderwerp:

Gedwongen arbeid – Voorlegging aan het Parlement van de instrumenten die
de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 103e zitting (juni 2014) heeft
aangenomen

De heer P.-P. Maeter, voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, heeft bij brief van 19 februari 2015 het advies van de
Raad ingewonnen over een voorstel tot voorlegging aan het Parlement van het protocol betreffende het IAO-verdrag nr. 29 over gedwongen arbeid, 1930 en de aanbeveling nr. 203
inzake bijkomende maatregelen met het oog op de daadwerkelijke afschaffing van gedwongen arbeid.

De Internationale Arbeidsconferentie heeft die instrumenten tijdens haar 103e
zitting (Genève, juni 2014) aangenomen.

De Raad wordt daarover geraadpleegd ingevolge het verdrag nr. 144 van de
IAO betreffende de tripartiete raadplegingsprocedures ter bevordering van de tenuitvoerlegging van de internationale arbeidsnormen.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 24 maart 2015 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 Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, heeft bij brief van 19 februari 2015
het advies van de Raad ingewonnen over een voorstel tot voorlegging aan het Parlement van het protocol betreffende het IAO-verdrag nr. 29 over gedwongen arbeid, 1930
en de aanbeveling nr. 203 inzake bijkomende maatregelen met het oog op de daadwerkelijke afschaffing van gedwongen arbeid.

De Internationale Arbeidsconferentie heeft die instrumenten tijdens
haar 103e zitting (Genève, juni 2014) aangenomen.

De Raad wordt daarover geraadpleegd ingevolge het verdrag nr.
144 van de IAO betreffende de tripartiete raadplegingsprocedures ter bevordering van
de tenuitvoerlegging van de internationale arbeidsnormen.

Die instrumenten hebben tot doel de lacunes op te vullen die er
nog zijn in het IAO-verdrag nr. 29 over gedwongen arbeid, 1930.

Het protocol wil op die manier de strijd tegen gedwongen arbeid
versterken en het genoemde verdrag aanpassen aan de uitdagingen van de XXIe eeuw.
Het bevestigt de noodzaak om preventie- en beschermingsmaatregelen te nemen tegen
gedwongen arbeid, maar ook om de slachtoffers rechtsmiddelen en verhaalmechanismen te bieden. Het probeert ook een samenwerking tussen de lidstaten van de IAO tot
stand te brengen.

De aanbeveling bevat een arsenaal aan maatregelen die de lidstaten kunnen nemen om de basisbeginselen toe te passen en ervoor te zorgen dat de in
het protocol vastgestelde rechten nageleefd worden.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad wijst op het belang dat hij hecht aan de doelstellingen die aan het protocol en
de aanbeveling ten grondslag liggen.
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Hij herinnert er eveneens aan dat hij in het kader van de procedure
van dubbele bespreking werd geraadpleegd over het rapport en de vragenlijst die werden opgesteld met het oog op de aanvulling van de IAO-normen met een nieuw normatief instrument, om de lidstaten soepele, maar relevante richtsnoeren aan te reiken voor
de strijd tegen gedwongen arbeid; hij heeft daarover op 17 december 2013 advies nr.
1.879 uitgebracht. De Raad heeft zich toen al positief uitgesproken over het ontwerp van
rapport en de vragenlijst die werden opgesteld om de IAO-normen aan te vullen met een
nieuw normatief instrument.

De Raad heeft zich dus in het licht van zijn vorige advies gebogen
over de teksten van het protocol betreffende het verdrag nr. 29 van de IAO en de aanbeveling nr. 203 over de strijd tegen gedwongen arbeid alsook de memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende instemming met dat protocol.

De Raad heeft kennisgenomen van de tekst van het protocol en de
aanbeveling alsook van de nota om het protocol en de aanbeveling bij het verdrag nr. 29
over gedwongen arbeid te situeren in zijn nationaal kader. Hij onderschrijft ten volle de in
het protocol gehuldigde beginselen en de in de aanbeveling opgesomde maatregelen
betreffende de strijd tegen gedwongen arbeid en benadrukt in het bijzonder de belangrijke rol van de sociale partners bij de uitwerking en implementering van het sociale beleid
en hun constante betrokkenheid op het niveau van de sociale dialoog.

Hij heeft zich eveneens gebogen over de memorie van toelichting
bij het wetsontwerp houdende instemming met het protocol betreffende het verdrag nr.
29 over gedwongen arbeid, 1930. Daaruit blijkt dat België op federaal niveau al beschikt
over een arsenaal aan wetten en verordeningen zowel voor de preventie als de controle
en bestraffing van gedwongen arbeid. Er is dus geen reden waarom België dat protocol
niet zou ratificeren.

Tot besluit onderschrijft de Raad de analyse in de memorie van
toelichting over het ontwerp tot voorlegging aan het Parlement van de instrumenten die
de Internationale Arbeidsconferentie heeft aangenomen om de strijd tegen gedwongen
arbeid te versterken.
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