ADVIES
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr.
188 betreffende het werk in de visserijsector, aangenomen door de
Internationale Arbeidsconferentie in haar 96ste zitting in Genève op 14 juni
2007

Aanvrager

Staatssecretaris Pascal Smet

Aanvraag ontvangen op

19 juli 2022

Aanvraag behandeld door

Commissie Economie
Fiscaliteit - Financiën

Advies aangenomen door de Plenaire
vergadering op

15 september 2022

-

Werkgelegenheid
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Vooraf
Het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende het werk in de visserijsector
van 2007 (Verdrag nr. 188) moet ervoor zorgen dat voor alle vissers in de hele wereld menswaardige
werk- en leefomstandigheden gelden. Het werd aangenomen op 14 juni 2007, net als een officiële
aanbeveling die ermee vergezeld ging.
Dit historisch Verdrag is van toepassing op alle vormen van commerciële visvangst en moet
aanvaardbare minimale normen verstrekken die de vissers in alle aspecten van hun werk beschermen,
in de wetenschap dat het een uiterst gevaarlijk beroep betreft dat nagenoeg niet is gereglementeerd.
De nieuwe normen bevatten bepalingen die aan de werknemers van de visserijsector moeten
verzekeren:
•
•
•
•

betere voorwaarden inzake gezondheid en arbeidsveiligheid, evenals medische zorg op zee en
aan wal voor gekwetste en zieke vissers;
toereikende rusttijden voor hun gezondheid en veiligheid;
de bescherming van een aanwervingsovereenkomst;
dezelfde sociale bescherming als de andere werknemers.

Daarnaast bevordert het Verdrag eerlijkere mededingingsvoorwaarden voor eigenaars van
vissersvaartuigen. Bovendien draagt het eveneens bij tot het voorkomen van onaanvaardbare vormen
van arbeid voor alle vissers, met name gedwongen arbeid, mensenhandel, uitbuiting van
migrantenarbeid en kinderarbeid.
De Staten, die het Verdrag ratificeren, verbinden zich er ook toe een controle uit te oefenen op de
vissersvaartuigen door middel van inspecties, verslagen, een opvolging van klachtenprocedures,
sancties en corrigerende maatregelen.

Advies
Brupartners neemt akte van de bekrachtiging door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het
Verdrag nr. 188 betreffende het werk in de visserijsector, aangenomen door de Internationale
Arbeidsconferentie in haar 96ste zitting in Genève op 14 juni 2007.
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