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Bij brief van 27 september 2018 heeft de heer J. Vanthuyne, voorzitter van het
directiecomité a.i. van de FOD Werkgelegenheid, de Raad in kennis gesteld van een ontwerprapport dat de Belgische regering heeft opgesteld krachtens artikel 19, § 5, e) van het
IAO-Statuut aangaande de fundamentele verdragen betreffende de gedwongen arbeid en in
het bijzonder over het protocol van 2014 bij het verdrag betreffende de gedwongen arbeid,
1930.

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

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 23 oktober 2018 het volgende
advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-----------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN CONTEXT

Bij brief van 27 september 2018 heeft de heer J. Vanthuyne, voorzitter van het directiecomité a.i. van de FOD Werkgelegenheid, de Raad in kennis gesteld van een ontwerprapport dat de Belgische regering heeft opgesteld krachtens artikel
19, § 5, e) van het IAO-Statuut aangaande de fundamentele verdragen betreffende de
gedwongen arbeid en in het bijzonder over het protocol van 2014 bij het verdrag betreffende de gedwongen arbeid, 1930.

Overeenkomstig het mechanisme voor opvolging van die verklaring dienen de IAO-lidstaten met gepaste periodes een rapport te bezorgen waarin ze de
geleverde inspanningen beschrijven betreffende de naleving van de fundamentele principes en rechten van de IAO die zijn vermeld in de fundamentele verdragen die ze nog
niet hebben geratificeerd.

In dat rapport wordt met andere woorden een inventaris opgemaakt van alle eventuele wijzigingen aan de wetgeving en de praktijk van de lidstaat met
betrekking tot één van de vier categorieën van fundamentele principes en rechten op het
werk uit de IAO-verklaring. Die vier categorieën omvatten de vrijheid van vereniging, de
uitbanning van elke vorm van gedwongen of verplichte arbeid, de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid, het wegwerken van discriminatie op vlak van tewerkstelling
en beroep.

Voor België heeft dat rapport enkel betrekking op het protocol bij
het verdrag betreffende de gedwongen arbeid (1930), 2014, omdat België dat nog niet
heeft geratificeerd.

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

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft het hem bezorgde rapport van de Belgische regering aandachtig onderzocht.
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Hij neemt akte van dat rapport en beklemtoont andermaal het bijzondere belang dat sinds lang hecht aan de doelstellingen van het protocol en de bestrijding van dwangarbeid in haar geheel en dat hij meermaals in zijn vorige adviezen
heeft vermeld.

Daarom pleit hij er in het verlengde van zijn advies nr. 1.930 van
25 maart 2015 en nr. 2.038 van 23 mei 2017 opnieuw voor dat België dat protocol onverwijld ratificeert.

Hij vestigt daarbij opnieuw de aandacht op het situatierapport over
de ratificering en toepassing van het protocol van 2014 bij het verdrag betreffende de
gedwongen arbeid, 1930, dat het IAB in maart 2017 heeft opgesteld. Uit dat rapport
bleek dat het ratificatiepercentage van dat protocol erg laag lag, aangezien slechts elf
lidstaten het dan hadden geratificeerd, waarvan een aantal een bestuur hadden dat
minder sterk was dan België. Sindsdien is het aantal ratificeringen gestegen tot 25.

De Raad betreurt des te meer die situatie omdat uit het ontwerp
van instemming met dat protocol (begin 2015) al bleek dat niets de ratificering van het
instrument door België in de weg stond, omdat het op federaal niveau al over een uitvoerig wet- en regelgevend arsenaal beschikt, zowel qua preventie als qua controle en bestraffing van gedwongen arbeid.

Rekening houdend met wat voorafgaat, zet de Raad de deelentiteiten die dat nog niet gedaan zouden hebben, ertoe aan om de nodige maatregelen te
treffen om zo snel mogelijk te kunnen overgaan dat de ratificering van dat protocol.
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