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Historische IAO Conventie voor huispersoneel 
goedgekeurd 

 

Op 16 juni 2011, tijdens de 100ste editie van de 

Internationale Arbeidsconferentie (IAC), keurden 

overheden, werknemers en werkgevers een 

historische reeks arbeidsnormen goed die de 

werkomstandigheden van zo‟n 100 miljoen 

huispersoneelsleden overal ter wereld moeten 

verbeteren. De Conventie voor het Huispersoneel 

(2011) kreeg 396 stemmen voor, 16 tegen en 63 

onthoudingen. De aanvullende Aanbeveling 

eindigde op 434 stemmen voor, 8 stemmen tegen 

en 42 onthoudingen.   

De nieuwe normen bepalen dat 

huispersoneelsleden die wereldwijd bij families en 

gezinnen werken dezelfde basis arbeidsrechten 

moeten hebben dan andere werknemers, namelijk: 

redelijke arbeidsuren, wekelijkse rust van minstens 

24 opeenvolgende uren, een beperking van loon in 

natura, duidelijke informatie over arbeidsduur en 

arbeidsvoorwaarden en respect voor de 

fundamentele principes en rechten op het werk 

zoals vrijheid van vereniging en het recht op 

collectieve loononderhandelingen.   

De Europese Unie was nauw betrokken bij deze 

onderhandelingen via de EU-coördinatie in de 

IAC. In mei 2011 nam het Europees parlement een 

resolutie aan die de EU en haar lidstaten  vraagt de 

aanneming, ratificering en uitvoering van de nieuwe 

Conventie en Aanbeveling te steunen. 

Verschillende ontwikkelingslanden hebben tijdens 

de IAC aangekondigd dat ze werk zullen maken 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_157836.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_157836.pdf
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/provisional-records/WCMS_157835/lang--en/index.htm
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van de ratificatie en uitvoering van de nieuwe 

instrumenten.  

 

Europees Parlement steunt IAO   

Onlangs verleende het Europees Parlement (EP), 

op initatief van verschillende van haar  commissies, 

waaronder Werkgelegenheid en sociale zaken, 

Ontwikkelingssamenwerking en Internationale 

handel, sterke steun aan  de activiteiten van de 

IAO.  

Zo nam het EP tijdens de plenaire vergadering van 

juni 2011 een resolutie aan over de externe 

dimensie van het sociale beleid, ter bevordering van 

arbeids- en sociale normen en de sociale 

verantwoordelijkheid van Europese 

ondernemingen. Die bevordert  waardig werk in 

het interne en externe EU-beleid en vraagt concrete 

acties zoals steun aan de strijd tegen kinderarbeid, 

de ratificering en uitvoering van fundamentele 

arbeidsnormen en andere actuele IAO Conventies 

en het uitvoeren van de landenprogramma‟s voor 

waardig werk, de nationale sociale 

beschermingsvloeren en sociale dialoog in 

partnerlanden. De resolutie doet ook een oproep 

om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 

EU extern beleid te promoten en te koppelen aan 

waardig werk initiatieven, zoals de IAB 

programma‟s “Better Work” en “SCORE”.   

De plenaire vergadering van het EP nam op 5 juli 

ook een Resolutie over het trefzekerder maken van 

het EU-ontwikkelingsbeleid aan op basis van een 

verslag van de Commissie 

ontwikkelingssamenwerking (DEVE, Rapporteur: 

Filip Kaczmarek). Hiermee vraagt het EP de EU 

om de agenda voor waardig werk, het Wereldwijd 

Werkgelegenheidspact en de sociale 

beschermingsvloer te ondersteunen.  

Op 15 juni 2011 nam de Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) van het 

EP een ontwerpadvies aan over “De veiligheid van 

offshore-olie- en –gasactiviteiten beter 

waarborgen” van Pervenche Berès, Voorzitter. Het 

ontwerpadvies spoort de EU aan om de IAO 

Richtsnoeren  betreffende Beheersystemen inzake 

Arbeidsveiligheid- en Gezondheid (ILO -OSH 

2001) in de olie- en gasindustrie te promoten.  

Het IAO bureau Brussel waardeert dit belangrijke 

parlementaire werk ten zeerste.  

 

IAC zet nieuwe stappen richting sociale 
beschermingsvloer   

 

De 183 IAO-lidstaten bereikten op de 

Internationale Arbeidsconferentie (IAC) een 

algemene consensus over richtlijnen voor het 

uitbreiden van de sociale zekerheidsdekking. Deze 

discussie maakte deel uit van de opvolging  van de 

Verklaring van de IAO betreffende  de Sociale 

rechtvaardigheid voor een billijke mondialiserig, die 

de agenda voor waardig werk formaliseert. Er was 

ook een consensus om  de aanneming van een 

Aanbeveling over sociale beschermingsvloeren te 

agenderen op de IAC van 2012.    

Jean Feyder, Ambassadeur van Luxemburg bij de 

Verenigde Naties, leidde de complexe 

onderhandelingen in goede banen. De Wereldbank, 

het IMF, de WGO, UNICEF, het UNDP, UN 

Women en de International Social Security 

Association toonden zich tijdens de IAC 

voorstander van de sociale beschermingsvloer.    

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0172&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0172&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0172&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0172&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0172&language=NL
http://www.ilo.org/global/programmes-and-projects/WCMS_084616/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Projects/WCMS_101367/lang--en/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0320+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0320+0+DOC+XML+V0//NL&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-466.973+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-466.973+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-466.973+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.ilo.org/public/dutch/region/eurpro/brussels/downloads/declaraoitnl.pdf
http://www.ilo.org/public/dutch/region/eurpro/brussels/downloads/declaraoitnl.pdf


  IAO-Bureau 
voor de Europese Unie 
en de Benelux-landen 

NIEUWSBRIEF 

05/JULI 2011 

 

Pagina 3 van 5 

De EU was nauw betrokken bij deze discussie via 

de EU-coördinatie tijdens de IAC. De sociale 

bescherming zal ook op de G20 van 2011 

besproken worden. De werkgevers hebben de G20 

expliciet gevraagd rekening te houden met de 

conclusies van de IAC. Verder vroegen ze ook om 

de discussies over een Aanbeveling tijdens de IAC 

van 2012 en de verschillende IAO-activiteiten voor 

een sociale beschermingsvloer te steunen en 

nodigden ze de G20 uit om de sociale partners op 

internationaal niveau te betrekken en landen ertoe 

aan te zetten hun sociale partners te raadplegen.  

 

Andere resultaten van de IAC  

 

De Internationale Arbeidsconferentie (IAC) nam 

conclusies en richtsnoeren  aan over efficiënte 

arbeidsadministratie- en inspectiesystemen. 

Daarnaast onderzocht de IAC de toepassing van 

conventies in 25 ontwikkelde en 

ontwikkelingslanden. In een zogenaamde “speciale  

paragraaf” wordt de aandacht gevestigd op enkele 

significante problemen bij de toepassing van 

conventies, meer bepaald in Oezbekistan voor wat 

betreft de conventie inzake de ergste vormen van 

kinderarbeid (nr. 182), in Guatemala, Myanmar en 

Swaziland voor wat betreft de conventie inzake 

vrijheid van vereniging en recht op organisatie (nr. 

87) en in de Democratische Republiek Congo voor 

wat betreft de conventie inzake dwangarbeid (nr. 

29).  

Conclusies van de IAC over kinderarbeid in 
Oezbekistan  

 

Op vraag van de Commissie internationale handel 

van het Europees Parlement presenteerde het 

Internationaal Arbeidsbureau (IAB) op 21 juni 

2011 de conclusies van de Internationale 

Arbeidsconferentie (IAC) over de toepassing van 

de conventie inzake de ergste vormen van 

kinderarbeid (nr. 182) in de katoenoogst in 

Oezbekistan.  De IAC herhaalde haar vraag voor 

de aanvaarding door de regering van  een drieledige 

IAO missie van hoog niveau  naar Oezbekistan om 

de katoenoogst te observeren en vroeg 

Oezbekistan om samen te werken met het 

IAB/IPEC programma ter bestrijding van 

kinderarbeid. De IAC suggereerde ook technische 

samenwerking.   

 

Assane Diop (IAB) debatteert over de sociale 
uitdagingen van Afrika  

 

Op 27 en 28 juni organiseerden het Development 

Policy Forum en Friends of Europe in Brussel de 

internationale conferentie “Africa: Building on 

Growth”. Assane Diop, Directeur Sociale 

Bescherming van het IAB, sprak er over de sociale 

uitdagingen van Afrika. Hij benadrukte de nood 

aan vorming en het belang van beroepsopleidingen 

en van gezondheidssystemen die deel uitmaken van 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/on-the-agenda/labour-administration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/provisional-records/WCMS_157817/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/provisional-records/WCMS_157817/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/provisional-records/WCMS_157817/lang--en/index.htm
http://www.friendsofeurope.org/
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nationale sociale beschermingsstelstels. Verder 

pleitte hij voor sociale beschermingsvloeren om 

inclusieve en duurzame economische groei te 

verwezenlijken. Assane Diop zei ook dat vandaag 

Afrikaanse regeringen, sociale partners en het 

maatschappelijke middenveld al stappen zetten in 

de richting van betere sociale zekerheidsstelsels en 

sociale maatregelen voor de meest kwetsbare 

bevolking.  

 

Conferentie over sociale grondrechten en 
terbeschikkingstelling van werknemers  

Op 27 en 28 juni organiseerde DG 

werkgekegenheid, sociale zaken en gelijke kansen 

(EMPL) van de Europese Commissie een 

consultatieve bijeenkomst over sociale 

grondrechten, de terbeschikkingstelling van 

werknemers en de EU interne markt. De 

deelnemers debatteerden over sociale grondrechten 

in grensoverschrijdende situaties en over de 

Richtlijn 97/71 betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers.  

Europees Commissaris Andor deed tijdens de 

bijeenkomst voorstellen om het juridisch kader van 

de EU aan te passen om het evenwicht tussen 

sociale grondrechten enerzijds en de vrijheid van 

dienstverlening en vestiging anderzijds te 

verduidelijken. Daarnaast deed hij voorstellen om  

de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling 

van werknemers aan te passen met het oog op een 

betere bescherming van de werknemers.  

Karen Curtis, Adjunct-Directeur Arbeidsnormen 

van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) nam 

deel aan de plenaire sessie op 27 juni. Het IAB 

debatteerde ook mee tijdens de paneldiscussie over 

sterkere samenwerking tussen nationale 

arbeidsadministraties en wees op het belang van 

een duidelijke verhouding tussen sociale 

grondrechten en de Europese interne markt. Het 

IAB pleitte ook voor beleidscoherentie. De huidige 

situatie is te verwarrend: het IAO toezichthoudend 

systeem krijgt regelmatig klachten en opmerkingen 

over over de toepassing van fundamentele 

Conventies door EU lidstaten, waarvan de oorzaak 

het gebrek aan duidelijkheid binnen de EU is.   

 

EU mededeling over Rio+ 20 

Het IAO-Bureau in Brussel is tevreden met de 

Rio+20 Mededeling van de Europese Commissie 

(EC) van 20 juni 2011. In dit document bepaalt de 

EC haar standpunt voor de de VN-conferentie 

over duurzame ontwikkeling van juni 2012 in Rio 

de Janeiro. De mededeling erkent het belang van 

waardige, groene jobs voor een groene economie. 

De EC vraagt ook dat de Rio+20 conferentie 

voorzieningen neemt voor opleidingsinitiatieven 

rond groene vaardigheden in enkele prioritaire 

beroepsgebieden zoals landbouw, energie, bouw, 

afvalverwerking en recyclage en het beheer van 

natuurlijke hulpbronnen. De EC suggereert om 

verder te bouwen op het IAO concept van de 

rechtvaardige overgang om de stap naar een groene 

economie vlot te laten verlopen.   

 

‘Gender Academie’ in ITC Turijn 

 

Het Internationaal Trainingscentrum (ITC) van de 

IAO organiseert van 21 november tot 2 december 

2011 een „Gender Academie‟ voor professionelen 

uit de ontwikkelingssector. De Gender Academie 

biedt een discussieforum, de mogelijkheid tot het 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:NL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:NL:NOT
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/rio/com_2011_363_en.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_153352.pdf
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uitwisselen van ervaringen en high level 

internationale expertise in de vorm van 

masterclasses of zelf uit te kiezen workshops. Meer 

informatie op de website van het programma voor 

gendergelijkheid en non-discriminatie van het ITC.  

 

EU ondersteunt groene economie workshop in 
Kenia  

Op 24 juni 2011 organiseerden het United Nations 

Environment Programme (UNEP) en het 

Keniaanse ministerie van leefmilieu een eerste 

interministeriële workshop over groene economie 

in Nairobi. De workshop werd mede gefinancierd 

door de EU, via de UNEP consultatiediensten 

voor een groene economie. Het IAB was sterk 

betrokken in deze workshop en benadrukte dat een 

groene economie in Kenia, die de armoede moet 

doen dalen, vooral werk moet maken van de 

torenhoge jongerenwerkloosheid die momenteel op 

70% ligt. Het IAB deed zes aanbevelingen voor een 

nationaal, op werkgelegenheid gebaseerd 

programma voor groene economie, met specifieke 

aandacht voor groen en jong ondernemerschap en 

opleidingsprogramma‟s voor groene vaardigheden.  

 

Nieuwe IAB-studie over Spanje  

 

Ondanks hoopgevende signalen over een eerste 

heropleving van de Spaanse economie onderzocht 

het IAB in een studie een hele reeks economische, 

werkgelegenheids- en arbeidsmarktmaatregelen die 

het kwetsbare economische herstel kunnen 

verstevigen en werkloosheid moeten terugdringen. 

Het rapport “Spain: Quality jobs for a new 

economy” werd geschreven door het Internationaal 

Instituut voor Sociaal Onderzoek van het IAB. De 

studie vraagt dat er een actieplan komt dat 

garandeert dat “geen enkele Spaanse jongere 

achterblijft”,  dat er niet verder wordt bespaard op 

lonen en dat er financiële hervormingen komen om 

duurzame ondernemingen makkelijker toegang te 

geven tot kredieten.   

Vergaderkalender 

Lijst van geplande IAO vergaderingen. 

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 

http://gender.itcilo.org/cms/
http://gender.itcilo.org/cms/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_158537.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_158537.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_117210.pdf
mailto:ilo-brussels-press@ilo.org
http://www.ilo.org/brussels

