
30 007 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging
van het op 25 juni 1973 te Genève
totstandgekomen Verdrag betreffende de
havenarbeid, 1973 (Verdrag nr. 137,
aangenomen door de Internationale
Arbeidsconferentie in haar achtenvijftigste
zitting; Trb. 1974, 70)

A VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1

Vastgesteld: 8 november 2005

Het voorbereidend onderzoek gaf de commissie aanleiding tot het maken
van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

De leden van de VVD-fractie hadden met belangstelling kennisgenomen
van het wetsvoorstel. Zij konden zich vinden in de argumenten, die door
de minister voor opzegging zijn aangedragen. Dit laat onverlet, dat het
opzeggen van een verdrag van de ILO een uitzonderlijke gebeurtenis is.
Graag zouden deze leden de lijst van criteria die de minister hanteert bij
opzeggingen van ILO-verdragen (brief van 8 mei 1995 aan de Tweede
Kamer) ontvangen.

De leden van de fractie van de SP zouden graag op de volgende vragen
antwoord ontvangen.
Hoe verhoudt zich het opzeggen van ILO 137 tot het verzoek van de EU
om juist dit verdrag te ondertekenen?

Kan ILO 137 niet juist een bijdrage leveren aan het gewenste gelijke
speelveld (level playing field) tussen de zeehavens?
Is de veiligheid van de haven niet beter beschermd door een pasjes-
systeem dat de toegang tot de haven beperkt?
Welke bijdrage levert ILO 137 aan de veilige arbeid in de haven en het
niveau van scholing van deze arbeiders?
Wat is het gevolg van het opzeggen van ILO 137 voor de werk- en
inkomensgaranties voor de havenarbeiders?

De voorzitter van de commissie,
Van Driel

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen

1 Samenstelling:
Leden: van den Berg (SGP), Van Leeuwen
(CDA) (plv. voorzitter), Swenker (VVD), De
Wolff (GL), Kalsbeek-Schimmelpenninck van
der Oije (VVD), Meulenbelt (SP), Ten Hoeve
(OSF), Van Driel (PvdA) (voorzitter), Vedder-
Wubben (CDA), V. Dalen-Schiphorst (CDA),
Westerveld (PvdA), Schouw (D66).
Plv. leden: Van Middelkoop (CU), Franken
(CDA), Biermans (VVD), Thissen (GL), Van den
Broek-Laman Trip (VVD), Slagter-Roukema
(SP), Terpstra (CDA), Nap-Borger (CDA),
Schuyer (D66), Noten (PvdA), Leijnse (PvdA).
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