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RAPPORT
over het tijdvak 1 juni 2009 - 31 mei 2011, 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.
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RAPPORT VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------------

A. INLEIDING

Bij brief van 27 april 2011 heeft de heer P.-P. Maeter, voorzitter
van het directiecomité 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 2009 tot 31 mei
2011.

Rapport nr. 79

-2-

Dat rapport moet uiterlijk 15 augustus 2011 klaar zijn.

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 2009 tot 31 mei 2011.
C. RAPPORT

1.

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

De bepalingen betreffende de organisaties die representatief zijn
ten aanzien van het verdrag nr. 144, d.i. de organisaties die in de Nationale Arbeidsraad zitting hebben, en de raadplegingen die overeenkomstig dat verdrag plaatsvinden, werden behandeld in de vorige rapporten van de Raad, en meer bepaald in rapport nr. 75 van 14 juli 2009.
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In die bepalingen werden geen wijzigingen aangebracht in de loop
van de genoemde periode.

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

In de periode van 1 juni 2009 tot 31 mei 2011 werd de Raad geraadpleegd over de volgende vraagstukken en heeft hij er advies over uitgebracht :

a. Ter voorbereiding van de 99e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni
2010):

- Waardig werk voor het huispersoneel - Rapport IV (1) (advies nr. 1.700 van 14
juli 2009);

- Hiv/aids en de arbeidswereld - Rapport V (1) (advies nr. 1.706 van 25 november 2009).

b. Ter voorbereiding van de 100e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2011):

- Waardig werk voor het huispersoneel - Rapport IV (1) (advies nr. 1.761 van 26
januari 2011).

c. De Raad heeft zich ook over de volgende vraagstukken uitgesproken:

- IAO - Voorlegging aan het parlement van aanbeveling nr. 200 betreffende hiv
en aids en de arbeidswereld (advies nr. 1.751 van 7 december 2010);

- IAO - Ratificering van IAO-verdragen door België en rapportering over niet geratificeerde verdragen en aanbevelingen (advies nr. 1.730 van 16 maart 2010);

- IAO - Rapporten betreffende de niet geratificeerde verdragen en de aanbevelingen - Artikel 19 van het Statuut van de IAO (advies nr. 1.762 van 26 januari
2011).
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d. Tijdens de genoemde periode heeft de Raad ten slotte rapporten uitgebracht over
de volgende vraagstukken:

- Rapport over de toepassing van het verdrag over de tripartiete raadplegingen
betreffende de internationale arbeidsnormen (rapport nr. 75 van 14 juli 2009);

- Rapport over de niet geratificeerde verdragen en de aanbevelingen van de IAO
inzake sociale zekerheid (rapport nr. 78 van 16 maart 2010).
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