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Labor Electronic Domicile (Portaal)

• De elektronische arbeidsdomicilie werd ingesteld bij wet
met als doel:

I. de werkgever op de hoogte stellen van alle administratieve handelingen,

belastingmaatregelen, dagvaardingen en kennisgevingen in het algemeen;

en

II. van de werkgever elektronische documentatie te ontvangen die vereist zijn

in het kader van belastingmaatregelen of het indienen van verweer en

beroep binnen het kader van administratieve procedures.



Labor Electronic Domicile



Gebruik van technologie

Het ontwikkelen van 
technische middelen

Data Publishing-systeem

Radar SIT

Zelfdiagnostisch hulpmiddel voor
arbeid

Systeem voor het ontvangen en 
beheren van klachten

Ipê-systeem



Radar SIT - https://sit.trabalho.gov.br/radar/



Radar SIT



Zelfdiagnostisch hulpmiddel voor arbeid
- https://autodiagnostico.sit.trabalho.gov.br/#!/



Zelfdiagnostisch hulpmiddel voor arbeid



Ipê Klachtformulier Slavenarbeid System- https://ipe.sit.trabalho.gov.br/#!/



Gegevenssysteem kinderarbeid (Ipe Child Labour System)



Ipê Kinderarbeidssysteem: wat is het?

Het is een systeem

van de

Arbeidsinspectie voor

het verzamelen en

beheren van klachten

over het voorkomen

van kinderarbeid in

heel Brazilië.



Ipê Kinderarbeidssysteem: doel

Collectie

Beheer

doorsturen/ 
verwijzing

Rapporten over 

kinderarbeid



Ipê Kinderarbeidssysteem: Verzameling van de rapporten

 Vragen met betrekking tot de

mate van uitbuiting bij

kinderarbeid;

 Elementen die de screening

van de rapporten mogelijk

maken;

 Indicatoren van de slechtste

vormen van kinderarbeid;

 Relevante informatie voor

het plannen van de

veldacties van de

Arbeidsinspectie;

 Mogelijkheid om foto's en

video's van de

gerapporteerde situatie te

uploaden.



Ipê Kinderarbeidssysteem: Het screenen van rapporten

 Het systeem maakt het

mogelijk indicatoren te

ontwikkelen om de eisen

te classificeren en te

prioritiseren;

 Het belang voor deze

indicatoren kan worden

vastgesteld;

 Op basis van het belang

dat aan de indicatoren is

toegewezen, screent het

systeem de rapporten,

zodat prioriteiten en

classificaties kunnen

worden vastgesteld.



 Het systeem maakt het

mogelijk de locatie van

kinderarbeid-hotspots

te visualiseren (Geo-

referencing);

 Mogelijkheid om filters

te gebruiken die het

screenen en selecteren

van de rapporten

mogelijk maken op

classificatie

(belangrijkheidsindex),

op staat, op gemeente,

op regio en op

registratiedatum.

Ipê Kinderarbeidssysteem: Rapport Management



 Na screening en selectie

kunnen de rapporten

worden ingediend bij de

betreffende regionale

eenheid die

verantwoordelijk is voor de

verificatie;

 Deze doorzending vindt

plaats in het systeem zelf,

dat door de regionale

eenheden wordt benaderd

via een specifiek profiel dat

toegang geeft tot de

rapporten die in hun

omschrijving zijn

opgenomen;

 Hogere efficiëntie en

flexibiliteit bij het bijwonen

van de rapporten.

Ipê Kinderarbeidssysteem: doorsturen/ verwijzing



Ipê Kinderarbeidssysteem: Kosten en replicatie

 Low budget Technologie voor

ontwikkeling en implementatie.

 Het systeem kan eenvoudig worden

aangepast aan de behoeften van

andere landen



Ipê Kinderarbeidssysteem: Toeganslink 

ipetrabalhoinfantil.trabalho.gov.br



Thank you for your attention!

Dank u voor uw aandacht!

Virgílio Pires de Miranda Junior

Labour Inspector

General-Coordinator of Inspection Integration

virgilio.junior@mtp.gov.br


