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Mevrouw Patricia CEYSENS  
Vlaams minister van Economie en Buitenl. 
Beleid 
Wetstraat 34-36, Chrysalis, 9de verd. 
 
1040  BRUSSEL 

 
 
 
 
Betreft : Adviesvraag over de ontwerpen van decreet houdende instemming met de respectieve 

verdragen 128, 130, 143, 155, 156, 161 en 164 aangenomen door de Internationale 
Arbeidsconferentie. 

 
 
Mevrouw de minister, 
 
 
Op 15 juli 2003 werd de SERV door de Administratie Buitenlands Beleid om advies gevraagd over de 
hierboven vermelde ontwerpen van decreet. 
 
De Vlaamse sociale partners zijn verheugd dat werk wordt gemaakt van de ratificatie door België van de 
voorgelegde IAO -verdragen. De SERV sluit zich uiteraard aan bij de voorgelegde IAO -verdragen en 
formuleert bij deze verdragen geen verdere opmerkingen. 
 
Bij de formulering in de respectievelijke Memories van Toelichting van de relevantie van de verdragen voor 
Vlaanderen heeft de SERV wel enkele bedenkingen. Deels vloeien deze voort uit het eenzijdig gehanteerde 
uitgangspunt, met name de loutere bevoegdheidsverdeling in ons land waardoor de inhoudelijke aspecten 
van werking onvoldoende belicht blijven; deels vinden de bemerkingen een grondslag in verwijzingen naar 
ontwerpregelgeving waarover de Vlaamse sociale partners zich nog niet hebben kunnen uitspreken.   
 
De SERV herinnert aan vroegere adviezen over de ratificatie van IAO -verdragen en herhaalt dat een 
voorafgaande toetsing van de Vlaamse regelgeving aan de verdragen wenselijk is.  Voor zover uit de 
ontwerpen van decreet en de memories valt af te leiden, is dit niet of niet zorgvuldig genoeg gebeurd.  
Bij het IAO -verdrag 143 over de misstanden bij migratie bijvoorbeeld is het onduidelijk of artikel 8 wel in 
overeenstemming is met de huidige wetgeving.  De SERV meent dat dit zeker moet worden nagegaan. 
Bovendien wordt vrijwel altijd over het hoofd gezien dat Vlaanderen (en niet de federale overheid) bevoegd 
is voor de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse openbare sector en van het onderwijzend 
personeel, zodat telkens ook voor deze groepen moet worden nagegaan of de Vlaamse overheid in orde is 
met de regelgeving. 
 
 



 

 
 
 
 
Wat de Memories van Toelichting concreet betreft is het bij IAO -verdragen 143 en 156 aangewezen de rol 
en het engagement van de Vlaamse sociale partners in de vormgeving van het arbeidsmarktbeleid in het 
algemeen en de inspanningen gericht op de kansengroepen te vermelden. De rol die de SERV en VESOC 
in deze vervullen dient hierbij – naast deze van de ondermeer de VDAB - te worden geëxpliciteerd. 
 
Bij IAO-verdragen 128,130,155 en 161 is het aangewezen in de Memorie van Toelichting telkens de 
verwijzing naar het Vlaams ontwerp  van decreet betreffende de bedrijfsgezondheidszorg te schrappen.  
Over welke versie van ontwerp van decreet dan ook werd de raad vooralsnog niet om advies gevraagd en 
heeft zich dan ook niet kunnen uitspreken.  In de context van de voorstelling van IAO -verdragen - langdurig 
voorbereid en onderhandeld met internationale werknemers- en werkgeversdelegaties - is het voorbarig en 
weinig kies te verwijzen naar een Vlaamse ontwerpregelgeving over een centraal thema in het sociale 
domein (met repercussies bovendien op andere bestuurlijke niveaus) vooraleer de Vlaamse sociale partners 
hierover hun standpunt hebben kunnen formuleren.  Inhoudelijk blijft de verwijzing -met name wat betreft 
definitie “werknemer “ – bovendien beperkt tot een loutere vaststelling. 
 
Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 
 
 

Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 

Pieter Kerremans, Xavier Verboven, 
Administrateur-generaal. Voorzitter. 
 
 
 
Kopie : - Minister Landuyt 
 - de Heer Herbert Tombeur, directeur Administratie Buitenlands Beleid. 
 


