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18265 (R 1245) Goedkeuring van het dd. 27 juni 1978 te Genève tot 
stand gekomen lAO-Verdrag betreffende de bescherming 
van het vakverenigingsrecht en procedures voor het 
vaststellen van arbeidsvoorwaarden in de openbare 
dienst (Verdrag nr. 151, aangenomen door de 
Internationale Arbeidsconferentie in haar 64e zitting) 

NADER RAPPORT 

Zoals blijkt uit het Kabinetsrescript 
van 12 augustus 1983, nr. 6, machtigde 
Uwe Majesteit de Raad van State van 
het Koninkrijk zijn advies inzake de 
goedkeuring van bovengenoemd 
lAO-Verdrag rechtstreeks aan mij te 
doen toekomen. 

Dit advies, gedateerd 5 oktober 
1983, nr. W12.83.0420/15.3.40, bied ik 
U hierbij aan. 

De Raad van State van het Koninkrijk 
kan zich met dit Verdrag verenigen 
behoudens de vijf volgende punten. 

1. Het verdient naar de mening van 
de Raad aanbeveling om in de 
toelichting aan te geven of en in 
hoeverre het kabinet het voornemen 
heeft de waarborgen van het verdrag 
ingevolge artikel 1, tweede en derde 
lid, te beperken voor bepaalde 
categorieën overheidspersoneel. Aan 
deze aanbeveling wordt gevolg 
gegeven in die zin dat in de memorie 
van toelichting wordt aangegeven dat 
het kabinet niet het voornemen heeft 
de waarborgen te beperken met 
toepassing van het tweede en derde 
lid van artikel 1. Nader overleg met de 
organisaties van overheidspersoneel 
is dan ook niet nodig. 

2. Naar de mening van de Raad 
dient de toelichting met betrekking tot 
de geschillenoplossing aangevuld te 
worden met een vermelding van de 
recente ontwikkelingen ter zake. Ook 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 6 februari 1984 

deze aanbeveling van de Raad is 
opgevolgd. Ter uitvoering hiervan is 
een ontwerp-geschillenregeling 
opgezet, waarover onlangs in het 
Centraal Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken overeenstemming 
is bereikt. Het ontwerp voorziet in de 
instelling van een onafhankelijke 
Advies- en Arbitragecommissie en 
geeft een procedure waarlangs 
gezocht kan worden naar een oplos-
sing van geschillen die rijzen in het in 
het Algemeen Rijksambtenarenregle-
ment voorgeschreven overleg met de 
organisaties van overheidspersoneel. 
Naar verwachting zal de regeling op 
korte termijn tot stand kunnen 
worden gebracht. 

3. Ter verkrijging van een volledig 
beeld is het, naar de mening van de 
Raad, wenselijk in de toelichting aan 
te geven welke landen inmiddels het 
Verdrag hebben bekrachtigd. De 
vermelding van de bedoelde landen 
(zijnde Cuba, Cyprus, Denemarken, 
Finland, Groot-Brittannië, Guinee, 
Noorwegen, Peru, Polen, Portugal, 
Suriname, Zambia, Zweden en ten 
slotte Zwitserland) in de memorie van 
toelichting is inmiddels geschied. 

4. Door de Raad wordt een toelich-
ting aanbevolen omtrent de reden van 
het grote tijdsverloop tussen de 
vaststelling van het Verdrag op 27 
juni 1978 en de thans voorgestelde 
voorlegging aan het Parlement. 

Deze reden - uitvoerig en diepgaand 
interdepartementaal overleg - is 
inmiddels in de memorie van toelich-
ting aangegeven. 

5. Een redactionele kanttekening, 
betreffende duidelijkheid met betrek-
king tot de in de memorie van 
toelichting op bladzijde 3, laatste 
alinea, bedoelde categorieën perso-
nen, is ten slotte eveneens verwerkt. 

Mede namens mijn ambtgenoot 
van Binnenlandse Zaken en de 
staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken moge ik U verzoeken het 
ontwerp van Rijkswet ter goedkeuring 
van dit Verdrag, alsmede de bijbeho-
rende memorie van toelichting, over 
te leggen aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en aan het vertegen-
woordigend lichaam van de Neder-
landse Antillen. 

De minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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