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EC -IAB 2011 High Level bijeenkomst 

 

Het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) en de 

diensten van de Europese Commissie (EC) hielden 

op 20 mei 2011 hun 9de Jaarlijkse High Level 

Bijeenkomst (HLB) in Genève. De IAB delegatie 

werd geleid door mevr. Maria Angelica Ducci, IAB 

Uitvoerend Directeur en Directeur van het kabinet 

van IAB Directeur-generaal Juan Somavia. De 

delegatie van de EC werd geleid door dhr. Koos 

Richelle, Directeur-generaal van DG 

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. De 

nieuw aangestelde EU Ambassadeur in Genève, 

Amb Mariangela Zappia, nam eveneens deel. Van 

de zijde van de Europese Unie waren DG EMPL, 

DG ECFIN, DG HOME, DG DEVCO, DG 

TRADE en de EEAS vertegenwoordigd. 

Tijdens de bijeenkomst onderstreepten 

vertegenwoordigers van beide instellingen dat de 

wederzijdse samenwerking aan intensiteit toenam, 

zowel in de EU als elders. De gezamenlijke agenda 

bevatte de aan de gang zijnde beleidsprioriteiten 

van beide instellingen in de nasleep van de 

financiële en economische crisis, de sociale dialoog 

en internationale arbeidsstandaarden in de EU en 

elders in crisistijden, en de IAB-IMF-EU 

samenwerking in de G20. De HLB resulteerde ook 

in samenvallende standpunten over de rol van 

sociale bescherming, inclusief de VN sociale 

beschermingsvloer. Dit was belangrijk in het licht 

van de komende sleuteldiscussies over sociale 

bescherming op de Internationale Arbeids-

conferentie van juni 2011. Een sessie was gewijd 

aan de IAB-EU samenwerking in Noord-

Afrika/Arabische staten. Andere thema‟s waren de 

samenwerking over arbeidsmigratie, ontwikkeling 
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en handel. De HLB zal resulteren in gezamenlijk 

voorbereide en aangenomen conclusies. 

IAB-EC-ACS samenwerking rond kinderarbeid 
- TACKLE  

 

Het Tackling Child Labour through Education project, 

gekend als “TACKLE”, werd in maart 2008 voor 

vier jaar gelanceerd door IAB/IPEC. Het wordt 

medegefinancierd door de EC en wordt 

ondersteund door de landen in Afrika, het 

Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS). De 

doelstelling is de 12 deelnemende landen ((Angola, 

Fiji, Jamaica, Guyana, Kenia, Madagaskar, Mali, 

Papua Nieuw Guinea, Noord Soedan, Sierra Leone, 

Zuid Soedan en Zambia) te helpen bij hun beleid, 

plannen en acties in de ontwikkeling van kinderen, 

om de mogelijkheden te versterken om 

kinderarbeid aan te pakken, om het leveren van 

diensten te ondersteunen die kinderarbeid 

beëindigen of verhinderen en om de bewustmaking 

van kinderarbeidkwesties in deze landen te 

verhogen. 

Een tussentijdse evaluatieworkshop, die de 

Ministeries van Arbeid en Onderwijs en de sociale 

partners van de deelnemende landen, 

vertegenwoordigers van de EC en het ACS-

secretariaat en leden van IAB/IPEC mobiliseerde, 

werd op 23 en 24 mei 2010 georganiseerd. Op deze 

gelegenheid drukten alle partners hun heel sterke 

toegewijdheid aan de activiteiten die door 

“TACKLE” worden gepromoot en geïmple-

menteerd uit. Dit resulteerde in de beslissing om 

meer nadruk te leggen op het ontwikkelen van 

innovatieve benaderingen om diensten te leveren 

aan getroffen kinderen, met name onderwijs, om 

meer inspanningen te leveren om kennis te 

genereren en te delen alsmede voor bewustmaking 

en pleitbezorging. Angola, Sierra Leone, en Noord- 

en Zuid-Soedan zullen meer technische 

ondersteuning krijgen gedurende de resterende 

periode van uitvoering. Tijdens de workshop werd 

ook beslist om het project met 18 maanden te 

verlengen tot september 2013 zodat alle voorziene 

activiteiten kunnen worden uitgevoerd en de 

duurzaamheid van het project beter kan worden 

verzekerd. 

In 2009 was IPEC operationeel in 92 landen. 

TACKLE is, samen met het IPEC programma in 

Pakistan, het enige lopende door de EU 

medegefinancierde IAB/IPEC programma. 

Hierbij is het zinvol te herhalen dat de EU Raad 

van Ministers in juni 2010 het 2010 Stappenplan 

voor het beëindigen van de ergste vormen van 

kinderarbeid tegen 2016 heeft ondersteund, zoals 

werd overeengekomen op de Internationale 

Conferentie over Kinderarbeid in mei 2010 in Den 

Haag. 

Nieuw Europees nabuurschapsbeleid 

 

Inspelend op de politieke evolutie in Noord-Afrika 

en de Arabische staten, lanceerde de EU op 25 mei 

2011 een herziening van het Europees 

nabuurschapsbeleid (ENB). Dit voorstel van de 

Europese dienst voor extern optreden en de 

Europese Commissie bevat de belangrijkste 

prioriteiten en richtingen van een gerevitaliseerde 

ENB-strategie die erop gericht is de individuele en 

regionale relaties tussen de EU en de landen in haar 

omgeving te versterken door een „meer geld voor 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/342&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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verdere hervorming‟ aanpak – meer extra middelen 

beschikbaar stellen, maar met meer wederzijdse 

verantwoording. De ENB zal een sterkere focus 

hebben op democratie en burger- en 

mensenrechten en op inclusieve economische groei 

en duurzame ontwikkeling. Dit omvat het 

scheppen van werkgelegenheid, vaardigheden en 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, sociale 

bescherming, het revitaliseren van sectoren die 

door de recente crises zijn getroffen, sociale 

dialoog, fundamentele arbeidsrechten en de 

verschillende dimensies van arbeidsmigratie. 

Deze prioriteiten zijn nauw verbonden met de 

strategische doelstellingen van de IAO Waardig 

Werk Agenda en IAO initiatieven in Noord-Afrika 

en de Arabische landen en in niet-EU landen in 

Oost-Europa. Dit opent perspectieven voor 

concrete samenwerking tussen de IAB, de EU en 

de EU-lidstaten in het ENB. 

IAO Arbeidsinspectieconventie door alle 27 
EU lidstaten geratificeerd 

Met de recente ratificatie van de Tsjechische 

Republiek hebben nu alle 27 EU lidstaten de IAO 

Arbeidsinspectieconventie Nr. 81 geratificeerd. De 

Conventie verplicht IAO lidstaten om een effectief 

systeem van arbeidsinspecties te onderhouden. Dit 

is een belangrijkste stap in de context van de EU 

interne markt en in lijn met de EU steun voor de 

Waardig Werk Agenda. De IAB feliciteert de EU 

en haar lidstaten voor deze stap en hoopt dat een 

snelle ratificatie van de andere IAO 

mijlpaalconventies, zoals de 2006 Maritieme 

Arbeidsconventie, zal volgen. 

President Sarkozy verzoekt de G20 dringend de 
sociale dimensie van de mondialisering te 
versterken 

 

Dhr. Juan Somavia, IAB Directeur-generaal, heeft 

de erkenning verwelkomt van Frans President 

Nicolas Sarkozy van de sleutelrol die tripartiete 

organisaties zoals de IAO kunnen spelen in het 

versterken van de sociale dimensie van de 

mondialisering. 

Op de G20 Ministeriële Bijeenkomst over 

samenhang in het beleid, op 23 en 24 mei 2011 in 

Parijs, heeft het staatshoofd van Frankrijk – dat 

momenteel het roterende G20 voorzitterschap 

waarneemt – de nood benadrukt om “ervoor te 

zorgen dat de mondialisering zich baseert op 

sociale vooruitgang om de economische 

vooruitgang te stimuleren”, eraan toevoegend dat 

sociale vooruitgang “de beste manier is om de 

economische welvaart te verzekeren op de lange 

termijn.” Zijn opmerkingen reflecteren de recente 

IAB standpunten over sociale rechtvaardigheid en 

waardig werk. 

Bij het aanpakken van de ontwikkeling van sociale 

beschermingsvloeren over de wereld, verwelkomde 

de Franse president het “opmerkelijke” werk dat 

werd gedaan door de mondiale adviesgroep over 

sociale bescherming en onderstreepte de bijdrage 

van haar voorzitster, mevrouw Michelle Bachelet. 

President Sarkozy sprak ook over de behoefte aan 

meer respect voor de rechten op het werk, zich 

verzettend tegen een “competitie zonder regels die 

iedereen naar beneden zou slepen.” 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm
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Sterke Benelux vertegenwoordiging in 
lidmaatschap van IAO Raad van Bestuur 2011-
2014 

Op 6 Juni 2011 werden de nieuwe leden van de 

IAO Raad van Bestuur (RvB) verkozen. Dit 

resulteerde in een sterke Beneluxvertegen-

woordiging in de drie groepen (werknemers, 

wergevers en regeringen).  

Voor de Werknemersgroep werd dhr. Luc 

Cortebeeck, voorzitter van het Algemeen 

Christelijk Vakverbond (ACV-CSC), verkozen als 

titelvoerend lid. De voorzitter van het Algemeen 

Belgisch Vakverbond (ABVV-FGTB), dhr. Rudi 

De Leeuw, werd plaatsvervangend lid. Aan de zijde 

van de Werkgeversgroep werd dhr. Kris De 

Meester, eerste adviseur bij het Verbond van 

Belgische Ondernemingen (VBO), verkozen als 

plaatsvervangend lid. Voor de Regeringsgroep werd 

Nederland als plaatsvervangend lid verkozen. 

De IAO RvB is tripartiet en samengesteld uit 28 

titelvoerende en 28 plaatsvervangende 

regeringsvertegenwoordigers, 14 titelvoerende en 

19 plaatsvervangende leden van de 

Werknemersgroep en 14 titelvoerende en 19 

plaatsvervangende leden van de Werkgeversgroep. 

Voor de Regeringsgroep worden 10 titelvoerende 

zetels permanent en zonder verkiezingen gehouden 

door de staten van het grootste industrieel belang. 

De EU heeft de status van waarnemer bij zowel de 

IAO RvB als bij de Internationale Arbeids-

conferentie en kan bij de discussies tussenkomen. 

IAO-Brussel feliciteert de leden uit de Benelux met 

hun verkiezing en is verheugd vast te stellen dat de 

Benelux in de drie groepen is vertegenwoordigd. 

Ondertekening van Memorandum of 
Understanding tussen IAB en OESO 

 

Het IAB en de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben 

een nieuw Memorandum of Understanding (MoU) 

ondertekend om hun samenwerking en coördinatie 

bij gemeenschappelijke activiteiten en belang te 

versterken. 

In de afgelopen jaren hebben het IAB en de OESO 

hun samenwerking uitgebreid naar een breed 

gebied dat verband houdt met de wereld van het 

werk, inclusief tewerkstelling, sociale bescherming, 

arbeidsmigratie, groene jobs, veiligheid en 

gezondheid op het werk en statistieken. De 

intensivering van de samenwerking tussen beide 

organisaties heeft ertoe geleid dat een nieuwe MoU 

werd ontwikkeld die het vorige MoU van 1961 zal 

vervangen. 

Vierde VN Conferentie over Minst 
Ontwikkelde Landen gaat voor “Partnerschap 
tegen Armoede” 

 

De Vierde VN Conferentie over Minst 

Ontwikkelde Landen (MOL/IV) vond plaats in 

Istanboel, Turkije, van 9-13 mei 2011 met als 

thema “Partnerschap tegen Armoede”. De 

Conferentie beoordeelde de resultaten van het 10-

jarig actieplan voor Minst Ontwikkelde Landen 

(MOLs). Tevens werden nieuwe maatregelen en 

strategieën voor duurzame ontwikkeling van de 

MOLs in het volgende decennium aangenomen.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_156829.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_156829.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/genericdocument/wcms_155848.pdf
http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/home
http://www.un.org/wcm/content/site/ldc/home
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Het gehele VN-systeem, inclusief het IAB, werd 

ingezet om de kennis van deskundigen bij te dragen 

in hun respectieve gebieden en een allesomvattende 

en een actiegericht resultaat af te leveren. EU 

Commissarissen voor Ontwikkelingssamenwerking 

en Handel, dhr. Andris Piebalgs en dhr. Karel De 

Gucht, namen deel aan de Conferentie, evenals 

IAO Directeur-generaal Juan Somavia. 

Ter voorbereiding van de Conferentie werd een 

IAB studie over Groei, Tewerkstelling en Waardig 

Werk in de Minst Ontwikkelde Landen voorbereid. 

Het bespreekt tendensen in groei, tewerkstelling en 

waardig werk in MOLs, met de nadruk op de 

uitdagingen en mogelijkheden voor structurele 

transformatie, werkgelegenheidscreatie en 

armoedebestrijding. Het biedt verder een portfolio 

van beleidsopties aan voor tewerkstellingscreatie en 

armoedebestrijding die aan de behoeften en 

omstandigheden van de landen kunnen worden 

aangepast. 

HIV/AIDS Werkplek Beleidseminarie 

Ter gelegenheid van de introductie van haar beleid 

inzake HIV/AIDS preventie en beantwoording op 

de werkplek, organiseerde de Belgisch Technische 

Coöperatie (BTC) op 31 mei 2011 in Brussel een 

internationaal seminarie over “HIV/AIDS 

Werkplekbeleid: Do‟s & Don‟ts”. Tijdens het 

seminarie presenteerde IAB/AIDS Directeur Dr. 

Sophia Kisting de 2010 IAO Aanbeveling Nr. 200: 

de bescherming van mensenrechten op de 

werkplek in de context van HIV. De IAO hoopt 

dat het BTC initiatief zal bijdragen tot een betere 

integratie van HIV/AIDS preventie en 

beantwoording op de werkplek in de 

ontwikkelingssamenwerking van België, van andere 

EU lidstaten en van de EC. 

Arbeidsmigratieacademie: Bescherming 
verbeteren, ontwikkeling promoten en bestuur 
bevorderen 

 

Van 4 tot 15 juli 2011 zal de 

Arbeidsmigratieacademie – georganiseerd door het 

Internationale Trainingscentrum van het IAO – 

plaatsvinden in Turijn, Italië. De Academie is een 

cluster van lessen die drie thematische gebieden 

van migratie behandelt: bestuur, bescherming en 

ontwikkeling. Het inschrijvingsgeld bedraagt 3250 

euro en bevat ook de logies en maaltijden voor 

twee weken. Gelieve voor meer informatie mevr. 

Miriam Boudraa te contacteren op 

socpro@itcilo.org of tel.: +39 011 6936359. 

IAO en Nederland  

Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) zal, 

in samenwerking met andere Nederlandse 

vakverbonden, Nederlandse werkgevers en de 

Nederlandse regering, een seminarie organiseren 

over „Vrijheid van vakorganisatie en collectieve 

onderhandelingen wereldwijd – speelt de ILO een 

rol van betekenis?‟. Dit Nederlandstalige 

evenement zal op 20 juni vanaf 13u plaatsvinden in 

Den Haag, Nederland. Meer informatie kan 

verkregen worden via vriendenilo@cnv.nl. 

Expert meeting van internationale organisaties 
over de EU Gender Equality Index 

 

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid, een 

agentschap dat de EU en haar lidstaten ondersteunt 

in hun inspanningen om gendergelijkheid te 

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_153868/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_153868/lang--en/index.htm
mailto:vriendenilo@cnv.nl
http://www.eige.europa.eu/
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promoten, organiseerde op 4 mei in Vilnius, 

Litouwen, een eerste internationale organisaties‟ 

expertenmeeting over de EU Gender Equality 

Index (EU GEI). De EU GEI streeft ernaar het 

vergelijken van gendergerelateerde data op EU-

niveau te vergemakkelijken. De discussie liet 

experten toe om ervaringen en zogenaamde best 

practices in het meten van gendergelijkheid te delen 

en te vergelijken, om over verschillende 

standpunten te discussiëren, en om een uitgebreid, 

relevant en allesomvattend theoretisch kader voor 

gendergelijkheid binnen de 27 EU lidstaten te 

definiëren. Mevr. Jane Hodges, Directrice van het 

IAO Bureau voor Gendergelijkheid, nam, samen 

met vertegenwoordigers van de OESO, de VN 

Economische Commissie voor Europa, het EU 

Agentschap voor Grondrechten en Social Watch, 

deel aan de meeting en deelde mee in de ervaringen 

over genderindicatoren die door de respectieve 

organisaties worden bijgehouden. 

Lees ook: IAB ontmoet het Europees Instituut voor 

Gendergelijkheid, IAB Genève, 5-6 oktober 2010 

Academische sessie in Luxemburg over de rol 
van de IAO in de 21ste eeuw 

 

Ter gelegenheid van de 100ste bijeenkomst van de 

Internationale Arbeidsconferentie, organiseerde de 

Luxemburgse Kamer van Werknemers op 24 mei 

in Luxemburg een academische sessie over de IAO 

en haar rol in de 21ste eeuw. De sessie werd 

bijgewoond door ZKH de Groothertog van 

Luxemburg en de Luxemburgse Minister van 

Arbeid Nicolas Schmit die de rol van het IAO 

ondersteunde in het verdedigen van sociale 

rechtvaardigheid en tewerkstelling. 

Forum Ontwikkelingsbeleid in Afrika, Friends 

of Europe, 27 juni 2011, Brussel 

 

IAB Uitvoerend Directeur Assane Diop zal op 28 

juni 2011 deelnemen aan de sessie over “Afrika 

helpen haar sociale ongelijkheden te verslaan”. Hij 

zal o.a. een presentatie geven over de relevantie van 

de sociale beschermingsvloer in Afrika. 

De 100ste sessie van de Internationale 
arbeidsconferentie, juni 2010 

 

De volgende editie van de nieuwsbrief zal 

terugkomen op de 100ste sessie van de 

Internationale Arbeidsconferentie (IAC). De 

belangrijkste agendapunten zijn: een nieuwe 

allesomvattende norm voor huispersoneel , sociale 

bescherming, arbeidsadministratie en –inspectie, de 

toepassing van conventies en het rapport van IAB 

Directeur-generaal over “Een nieuw tijdperk voor 

sociale rechtvaardigheid”. 

Inmiddels heeft de IAC op 16 juni 2011 met een 

zeer ruime meerderheid een conventie en 

aanbeveling goedgekeurd over waardig werk voor 

huispersoneel. Dit is zonder meer een mijlpaal in 

de bevordering van waardig werk van de naar 

schatting 100 miljoen huispersoneelsleden. 

Vergaderkalender 

Lijst van geplande IAO vergaderingen. 

http://www.eige.europa.eu/eu-gender-equality-index
http://www.eige.europa.eu/eu-gender-equality-index
http://www.ilo.org/gender/Events/lang--en/WCMS_145573/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Events/lang--en/WCMS_145573/index.htm
http://www.friendsofeurope.org/Contentnavigation/Events/Eventsoverview/tabid/1187/EventType/EventView/EventId/1043/AfricaBuildingongrowth.aspx
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_117210.pdf
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Contacteer ons 

Voor meer informatie over de activiteiten van het 

IAB, gelieve ons te contacteren op:  

IAO-Brussel 

Aimé Smekensstraat 40 

B-1030 Brussel 

België 

Tel: +32 (0)2 736 59 42 

Fax: +32 (0)2 735 48 25 

Email: ilo-brussels-press@ilo.org 

Website: http://www.ilo.org/brussels 

mailto:ilo-brussels-press@ilo.org
http://www.ilo.org/brussels

