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VOORWOOD

Op 10 juni 2008 heeft de Internationale Arbeidsorganisatie 
met unanimiteit van stemmen de Verklaring van het IAO betref-
fende de sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialise-
ring goedgekeurd. De Grondwet van de IAO dateert uit 1919 en 
het is de derde keer dat door de Internationale Arbeidsconferen-
tie goedgekeurde principes en beleidslijnen in een belangrijke 
formulering vervat worden. Daarbij gelden de Verklaring van 
Philadelphia van 1944 en de Verklaring van de IAO betreffende 
de fundamentele principes en rechten op het werk van 1998 als 
inspiratiebron. Met de Verklaring van 2008 wordt uiting gegeven 
aan de hedendaagse visie op de missie van de IAO in een tijd-
perk van mondialisering.

Met die belangrijke verklaring worden de waarden van 
de Organisatie op een krachtige manier herbevestigd. Ze is het 
resultaat van tripartiete raadplegingen die volgden op het ver-
slag van de Wereldcommissie voor de sociale dimensie van de 
mondialisering. Door die tekst goed te keuren, benadrukken de 
vertegenwoordigers van regeringen en werkgevers- en werk-
nemersorganisaties van de 182 Lidstaten de beslissende rol die 
onze tripartiete Organisatie opneemt met haar inspanningen om 
de sociale vooruitgang en rechtvaardigheid te bevorderen binnen 
de context van de mondialisering. Samen zetten die actoren zich 
in om de slagkracht waarmee de IAO de objectieven naar bui-
ten brengt te vergroten, en dat door middel van de Agenda voor 
waardig werk. De Verklaring geeft een formeel karakter aan het 
concept ‘waardig werk, dat sinds 1999 door de IAO uitgewerkt 
wordt. Dat doet ze door het concept in het kernbeleid van de Or-
ganisatie te plaatsen om zo haar grondwettelijke doelstellingen 
te behalen.
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De Verklaring komt politiek gezien op een cruciaal ogenblik, 
en stemt overeen met de grote eensgezindheid die is ontstaan over 
de noodzaak van een sterke sociale dimensie voor de mondiali-
sering, wat zou leiden tot betere resultaten en een rechtvaardi-
gere verspreiding onder de bevolking. Ze geldt als baken voor de 
bevordering van een rechtvaardige mondialisering die gebaseerd 
is op het waardig werk, en ook als praktisch instrument om de 
uitvoering van de Agenda van het waardig werk op de verschil-
lende nationale niveaus in een hogere versnelling te brengen. Ze 
re!ecteert ook een productieve visie door de aandacht te vestigen 
op het belang van duurzame ondernemingen in het creëren van 
meer werkgelegenheid en inkomsten voor iedereen.

De Agenda van de IAO kan zowel op regionaal als op mon-
diaal niveau op veel bijval rekenen in de hoogste politieke regio-
nen, zoals met name het geval was tijdens de Wereldtop van de 
Verenigde Naties in 2005. Toen verklaarden de Staats- en rege-
ringshoofden het volgende: ‘We zijn resoluut vóór een rechtvaar-
dige mondialisering en besluiten om een volledige productieve 
tewerkstelling, en de kans voor eenieder, met inbegrip van vrou-
wen en jongeren, om waardig werk te vinden, tot de fundamen-
tele doelstellingen te maken van ons nationaal en internationaal 
beleid ter zake en van onze nationale ontwikkelingsstrategieën.’ 
Die verklaring is gebaseerd op de engagementen van de Wereld-
top voor sociale ontwikkeling van 1995.

De Verklaring geeft uiting aan het universele karakter van 
de Agenda van  waardig werk: alle Lidstaten moeten een be-
leid voeren dat gebaseerd is op de strategische doelstellingen 
– tewerkstelling, sociale bescherming, sociale dialoog en recht 
op werk. Tegelijkertijd legt ze met de erkenning van het ‘on-
losmakelijke, onderling afhankelijke en wederzijds versterkende 
karakter’ van die doelstellingen de nadruk op een mondiale, en 
geïntegreerde aanpak. Ze ziet er ook op toe dat de internationale 
arbeidsnormen hun rol wel degelijk vervullen bij het verwezen-
lijken van die doelstellingen.
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Om de implementatie te garanderen, nodigt de Verklaring 
de IAO uit om haar Leden te helpen bij hun inspanningen, en dat 
volgens de omstandigheden en de behoeften van de afzonderlijke 
landen. Ze vormt dan ook een uitdaging voor de Internationale 
Arbeidsconferentie, voor de Raad van Bestuur en voor het Inter-
nationaal Arbeidsbureau door erop te wijzen dat ‘de Organisatie 
haar institutioneel beleid moet herzien en aanpassen om haar 
bestuur te verbeteren en haar capaciteiten te verhogen, zodat ze 
het beste kan halen uit de menselijke en "nanciële middelen en 
uit het unieke voordeel van haar tripartiete structuur en norma-
tieve systeem’. De Organisatie en de Leden moeten bijgevolg 
alle beschikbare actiemiddelen inschakelen, op nationaal en op 
internationaal niveau, om de doelstellingen van de Verklaring te 
helpen behalen en om de engagementen die daaruit resulteren zo 
doeltreffend en ef"ciënt mogelijk uit te voeren.

De Verklaring reikt leiders en besluitvormers een even-
wichtige benadering aan, die mensen en productieve oplossin-
gen op nationaal vlak verbindt, en biedt tegelijkertijd ook een 
gemeenschappelijk bestuursplatform op internationale schaal. 
Door sociale, economische en milieudoelstellingen te groeperen 
draagt ze bij tot een coherent beleid in de nationale strategieën 
voor duurzame ontwikkeling, tussen de internationale organisa-
ties onderling en in de ontwikkelingssamenwerking.  Daarom 
benadrukt ze dat internationale en regionale organisaties met een 
mandaat dat aanleunt bij verwante domeinen, een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan de vereiste geïntegreerde aanpak 
en verzoekt ze hen het waardig werk te bevorderen. Ze wijst 
erop dat het beleid met betrekking tot handelsbetrekkingen en 
"nanciële markten een weerslag heeft op de tewerkstelling. Het 
is aan de IAO om deze effecten te evalueren, zodat het objectief 
kan behaald worden om van tewerkstelling het speerpunt te ma-
ken van het economische beleid. Om de doeltreffendheid van 
de programma’s en de operationele activiteiten van de IAO te 
versterken, wil de Verklaring ook aanzetten tot het vormen van 
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nieuwe partnerschappen, en dat zowel tussen niet-staten als tus-
sen economische actoren zoals multinationals of mondiale sec-
toriale werknemersorganisaties. 

De Verklaring betreffende de sociale rechtvaardigheid voor 
een billijke mondialisering is een nieuwe uiting van het geloof in 
de IAO.  Ze is gebaseerd op de waarden en principes die vervat 
zitten in de Grondwet van de IAO en versterkt die verder om de 
uitdagingen van de 21e eeuw aan te kunnen gaan. Ze weerspie-
gelt niet alleen het vertrouwen van de Organisatie in de relevantie 
van haar visie en van haar mandaat, maar ook een sterke vastbe-
radenheid om haar huidige verantwoordelijkheden op te nemen. 
Die Verklaring tekent zich af tegen een achtergrond van grote 
onzekerheid op de arbeidsmarkt, van hardnekkige schendingen 
van de rechten van de werknemers, van toenemende bezorgd-
heid over het verloop van de mondialisering en van de noodzaak 
voor de internationale organisaties om zich op een betere manier 
samen te buigen over die problemen. Om zich te wijden aan een 
politiek en sociaal beleid dat zijn neerslag vindt op  het leven van 
de mensen, legt ze vooral de nadruk op het uniek vergelijkend 
voordeel en op de legitimiteit van de IAO, die voortvloeien uit 
het tripartisme en de vruchtbare complementaire praktijkerva-
ring van de lastgevers – regeringen, werkgevers en werknemers. 
Ze herinnert ook aan de bewezen kracht van een werkmethode 
die gebaseerd is op de sociale dialoog, noodzakelijk element bij 
het vinden van een consensus en teken van hoop in een wereld 
waarin het steeds moeilijker wordt om een dialoog tot stand te 
brengen.

De Verklaring betreffende de sociale rechtvaardigheid voor 
een billijke mondialisering geldt als de belangrijkste vernieu-
wing van de Organisatie sinds de Verklaring van Philadelphia. 
Ze geeft ons een historische gelegenheid en verantwoordelijk-
heid om de daadkracht van de IAO te vergroten. Samen met ie-
dereen die de doeleinden van de Verklaring nastreeft, kunnen 
we een effectieve convergentie doen ontstaan tussen nationale 



5

en internationale beleidslijnen die zou kunnen leiden tot een bil-
lijke mondialisering en de toegang tot waardig werk zou kunnen 
vergemakkelijken voor vrouwen en mannen over heel de wereld. 
We kunnen samen onze krachten bundelen om ervoor te zorgen 
dat dit werkelijkheid wordt, en ijveren voor meer eerbied voor 
menswaardigheid en welvaart op wereldvlak zodat we een ant-
woord kunnen bieden op de noden en de wensen van individuen, 
gezinnen en gemeenschappen over de hele wereld.

Juan Somavia

Directeur-Generaal 
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VERKLARING VAN DE IAO 
BETREFFENDE DE SOCIALE 

RECHTVAARDIGHEID VOOR EEN 
BILLIJKE MONDIALISERING

De Internationale Arbeidsconferentie, tijdens haar zevenenne-
gentigste zitting in Genève,

Overwegende dat de huidige context van de mondialisering 
wordt gekenmerkt door de verspreiding van nieuwe techno-
logieën, de uitwisseling van ideeën, goederen en diensten, 
een toename van kapitaalverkeer en geldstromen, de inter-
nationalisering van de zakenwereld en van de procedures, 
van communicatie en van personenverkeer, met name van 
arbeidsters en arbeiders, en dat hierdoor diepgaande wijzi-
gingen in de arbeidswereld worden teweeggebracht:
# enerzijds was in bepaalde landen dankzij het proces 

voor economische samenwerking en integratie een eco-
nomische groei mogelijk en kon er meer tewerkstel-
ling gecreëerd worden, een groot aantal arme landelijke 
gebieden kon worden geïntegreerd in de moderne ste-
denbouwkundige economie, er kon vooruitgang geboekt 
worden in de ontwikkelingsdoelstellingen en de inno-
vatie op het vlak van productontwikkeling en de uitwis-
seling van ideeën kon worden aangemoedigd;

# anderzijds heeft de economische integratie op wereld-
schaal tot gevolg gehad dat vele landen en sectoren 
worden geconfronteerd met belangrijke uitdagingen op 
het vlak van ongelijkheid van inkomsten, de blijvend 
hoge werkloosheidgraad en toenemende armoede, met 
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de kwetsbaarheid van de economieën voor externe 
schokken, met steeds meer banen die op de tocht komen 
te staan en met een informele economie, wat een weer-
slag heeft op de arbeidsrelatie en de mogelijke bescher-
mingsmaatregelen;

Erkennende dat, in die omstandigheden, de noodzaak voor 
een betere en evenwichtigere verspreiding van de resul-
taten nog dringender is om een antwoord te bieden op 
het universele streven naar sociale rechtvaardigheid, en te 
komen tot een volledige tewerkstelling, het voortbestaan 
van open maatschappijen en het belang om een mondiale 
economie te garanderen, een sociale cohesie te bereiken 
en de strijd aan te binden tegen de groeiende armoede en 
ongelijkheid;

In de overtuiging dat er voor de Internationale Arbeidsorgani-
satie een beslissende rol is weggelegd om de sociale voor-
uitgang en rechtvaardigheid te bevorderen en tot stand te 
brengen in een omgeving die voortdurend verandert:
# op basis van het mandaat dat in de Grondwet van de 

IAO wordt bepaald, en in de Verklaring van Phila-
delphia (1944, die in de 21e eeuw nog steeds niets aan 
relevantie heeft ingeboet en als inspiratie zou moeten 
dienen voor de Leden, en die, naast andere doelstel-
lingen, objectieven en principes: 

verklaart dat arbeid geen koopwaar is en dat armoede, 
waar die ook voorkomt, een gevaar inhoudt voor de 
welvaart van eenieder;
erkent dat de IAO tot plechtig doel heeft om de 
wereldnaties te begeleiden bij de uitvoering van de 
programma’s voor het realiseren van de objectieven 
voor volledige tewerkstelling en het verhogen van de 
levensstandaard, een minimum lee!oon en een uit-
breiding van de sociale zekerheidsmaatregelen zodat 



9

een basisinkomen kan worden gegarandeerd voor 
iedereen die daar behoefte aan heeft, samen met de 
andere objectieven die in de Verklaring van Phila-
delphia zijn opgenomen;

 belast de IAO met het onderzoek naar en nadenken 
over het geheel van economische en internationale 
"nanciële beleidslijnen en dat in het licht van de 
sociale rechtvaardigheid als fundamentele doelstel-
ling;

# door zich te baseren op de Verklaring van de IAO betref-
fende de fundamentele principes en rechten op het werk 
en de bijhorende follow-up (1998) en door deze Ver-
klaring te herbevestigen, waarbij de Leden door het 
vervullen van het mandaat van de Organisatie het bij-
zondere belang van de fundamentele rechten erkennen, 
meer bepaald de vrijheid van vereniging en de effectieve 
erkenning van het recht op collectieve onderhandeling, 
het afschaffen van elke vorm van dwangarbeid of ver-
plichte arbeid, de effectieve afschaf"ng van kinderar-
beid en de afschaf"ng van discriminatie op het vlak van 
tewerkstelling en beroep;

Gesterkt door de erkenning door de internationale gemeenschap 
van het waardig werk als doeltreffend middel om de uitda-
gingen van de mondialisering aan te gaan, zoals blijkt uit:
# de resultaten van de Wereldtop voor sociale ontwikke-

ling in Kopenhagen van 1995;
# de herhaaldelijke ruime bijval waarop het door de IAO 

ontwikkelde concept ‘waardig werk’ kon rekenen op 
wereldvlak en op regionaal niveau;

# de instemming van de Staats- en regeringsleiders ter 
gelegenheid van de Wereldtop van de Verenigde Naties 
in 2005 om een rechtvaardige mondialisering en de 
objectieven voor volledige productieve tewerkstelling 
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en waardig werk voor iedereen, op te nemen als fun-
damentele doelstellingen in hun nationale en internatio-
nale beleid ter zake;

Overtuigd dat, binnen een mondiale context die gekenmerkt 
wordt door een onderlinge afhankelijkheid, een toene-
mende complexiteit en door een internationalisering van 
de productie:
# de fundamentele waarden vrijheid, menswaardigheid, 

sociale rechtvaardigheid, veiligheid en niet-discrimi-
natie essentieel zijn voor een duurzame ontwikkeling 
en doeltreffendheid op economisch en sociaal vlak;

# vandaag zijn de sociale dialoog en het principe van tri-
partisme tussen de regeringen en organisaties die de 
werkgevers en werknemers nationaal en internationaal 
vertegenwoordigen nog meer nodig om tot oplossingen 
te komen en om de sociale cohesie en de Rechtsstaat te 
verstevigen, onder andere door middel van internatio-
nale arbeidsnormen; 

# het belang van de arbeidsrelatie zou moeten worden 
erkend als middel om de rechtsbescherming van de 
werknemers te verzekeren; 

# productieve, rendabele en duurzame ondernemingen 
zijn, samen met een solide sociale economie en een 
levensvatbare publiek sector, onontbeerlijk voor eco-
nomische ontwikkeling en duurzame werkgelegen-
heid;

# de Tripartite Declaration of Principles concerning Mul-
tinational Enterprises and Social Policy (tripartiete prin-
cipeverklaring inzake de multinationale ondernemingen 
en het sociaal beleid) (1977), herziene versie, die de 
toenemende rol behandelt van dergelijke actoren bij de 
verwezenlijking van de objectieven van de Organisatie, 
is in deze context bijzonder toepasselijk;
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Erkennende dat de Organisatie ten overstaan van de huidige 
uitdagingen haar inspanningen moet opvoeren, en alle 
actiemiddelen waarover ze beschikt moet inzetten om de 
grondwettelijke doelstellingen te promoten, en dat ze, om 
de doeltreffendheid van haar inspanningen te verhogen en 
om haar capaciteit uit te bouwen om haar Leden te helpen 
bij hun inspanningen om de IAO-objectieven te behalen in 
de context van de mondialisering:
# moet opteren voor een coherente benadering om voor-

uitgang te boeken in het op punt stellen van een mon-
diale en geïntegreerde aanpak, in overeenstemming met 
de Agenda van waardig werk en de vier strategische 
objectieven van de IAO, en daarbij de bestaande onder-
linge synergie te baat moet nemen;

# haar institutionele praktijken en haar bestuur moet aan-
passen zodat de doeltreffendheid en de ef"ciëntie ervan 
verhoogd worden, met volkomen respect voor het kader 
en de grondwettelijke procedures;

# de lastgevers moet bijstaan om de noden te lenigen die 
ze op nationaal niveau kenbaar hebben gemaakt na een 
grondig tripartiet debat, en dat door kwalitatieve infor-
matie, advies en technische programma’s aan te bieden 
die daartoe bijdragen binnen de context van de grond-
wettelijke doelstellingen van de IAO;

# haar normatief beleid moet promoten als hoeksteen van 
de activiteiten van de IAO door haar relevantie in de 
arbeidswereld te versterken, en er zich van te verzekeren 
dat de normen wel degelijk een rol spelen bij de verwe-
zenlijking van de grondwettelijke doelstellingen van de 
Organisatie,

Bijgevolg wordt, op tien juni tweeduizend en acht, de huidige 
Verklaring goedgekeurd.
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I. D$%%&'()*+, ,- .$(-/(.,0

De Conferentie erkent en verklaart dat:

A. Binnen een context die gekenmerkt wordt door het versnelde 
tempo waarmee veranderingen optreden, zouden de engage-
menten en de inspanningen van de Leden en van de Organi-
satie voor het implementeren van het grondwettelijke mandaat 
van de IAO, gebaseerd moeten zijn op de vier strategische 
doelstellingen, die elk van even groot belang zijn. Dat kan 
aan de hand van internationale arbeidsnormen, en door het 
centraal stellen van de volledige productieve tewerkstelling en 
van het waardig werk in het economische en sociale beleid. 
De Agenda van waardig werk vormt het uitgangspunt voor de 
doelstellingen die geconcretiseerd kunnen worden door: 
i) het bevorderen van de tewerkstelling door een duur-

zame institutionele en economische omgeving te cre-
eren zodat:
# de individuen de nodige capaciteiten en competen-

ties kunnen verwerven en ontwikkelen zodat ze op 
een productieve manier kunnen werken wat hun 
persoonlijke groei en het collectieve welzijn ten 
goede komt; 

# het geheel van ondernemingen, ongeacht of die 
publiek of privaat zijn, duurzaam is, zodat de groei 
bevorderd wordt en er meer mogelijkheden en per-
spectieven op tewerkstelling en inkomsten voor 
iedereen worden gecreëerd; 

# de maatschappijen hun economische ontwikkelings-
doelstellingen en sociale vooruitgang kunnen ver-
wezenlijken en een goede levensstandaard kunnen 
bereiken;

ii) sociale beschermingsmaatregelen te treffen en/of ver-
sterken- sociale zekerheid en bescherming van werk-
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nemers – op duurzame wijze en aangepast aan de 
nationale omstandigheden, en in het bijzonder:
# een uitbreiding van de sociale zekerheid voor 

iedereen, met inbegrip van de maatregelen voor 
een basisinkomen voor iedereen die behoefte heeft 
aan dergelijke bescherming, en een aanpassing van 
het toepassingsgebied en van de draagwijdte om 
het hoofd te bieden aan onzekerheden en nieuwe 
behoeften die ontstaan als gevolg van de snelheid 
waarmee veranderingen optreden op technisch, 
maatschappelijk, demogra"sch en economisch 
vlak;

# werkomstandigheden die de gezondheid en de vei-
ligheid van de werknemers in acht nemen; 

# de mogelijkheid voor iedereen om op een billijke 
manier te delen in verwezenlijkingen van de voor-
uitgang op het vlak van loon en winsten, arbeids-
duur en andere arbeidsomstandigheden, en een 
minimum lee!oon voor allen die tewerkgesteld zijn 
en nood hebben aan bescherming*. 

iii) de sociale dialoog en het tripartisme te promoten als 
methoden die het beste geschikt zijn om:
# de implementatie van de strategische doelstellingen 

aan te passen aan de behoeften en de omstandig-
heden van elk land afzonderlijk;

# de economische ontwikkeling te vertalen in sociale 
vooruitgang en de sociale vooruitgang in economi-
sche ontwikkeling;

* Nota van de redactie: Bij de redactie van deze tekst werd voor elke taal de 
prioriteit gegeven aan een overeenstemming met de of"ciële, overeenkomstige versie 
van het artikel III d) van de Verklaring van Philadelphia, goedgekeurd door de Inter-
nationale Arbeidsconferentie van 1944.
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# het tot stand komen van een consensus te bevor-
deren in de nationale en internationale beleidslijnen 
die een relevante weerslag hebben op de strategieën 
en programma’s voor tewerkstelling en waardig 
werk;

# te zorgen voor een effectieve wetgeving en arbeids-
instellingen, met name wat betreft de erkenning van 
de arbeidsrelatie, het bevorderen van goede profes-
sionele relaties en het invoeren van een doeltref-
fende arbeidsinspectie;

iv) het respecteren van de fundamentele arbeidsprincipes 
en –rechten, die een belangrijke plaats bekleden als 
noodzakelijke voorwaarden voor een volledige verwe-
zenlijking van de strategische doelstellingen, waarbij 
opgemerkt wordt dat:
# de syndicale vrijheid en de erkenning van het recht 

op collectieve onderhandeling van bijzonder belang 
zijn bij het verwezenlijken van die vier strategische 
doelstellingen; 

# het schenden van de fundamentele arbeidsprin-
cipes en –rechten niet zal worden ingeroepen noch 
gebruikt zal worden als geldig comparatief voor-
deel, en dat de arbeidsnormen niet zullen worden 
ingezet als protectionistische handelsdoeleinden.

B. Die vier strategische doelstellingen zijn onlosmakelijk 
verbonden met elkaar, onderling afhankelijk en wederzijds 
versterkend. Het niet bevorderen van een bepaalde doelstel-
ling, zal nadelige gevolgen hebben voor de verwezenlijking 
van de overige doelstellingen. Om een optimale impact te 
hebben, moeten de promotie-inspanningen kaderen in een 
mondiale en geïntegreerde IAO-strategie voor het waardig 
werk. De gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de niet-
discriminatie moeten als transversale begrippen worden 
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beschouwd in de strategische doelstellingen die hierboven 
werden vermeld.

C. Elk Lid kan, onder voorbehoud van de internationale ver-
plichtingen waaraan hij is onderworpen en van de funda-
mentele arbeidsrechten en –plichten, zelf bepalen hoe hij 
de strategische doelstellingen zal verwezenlijken, door 
rekening te houden met onder andere: 
i) nationale voorwaarden en omstandigheden, en priori-

teiten en noden die kenbaar worden gemaakt door de 
werkgevers- en werknemersorganisaties;

ii) de onderlinge afhankelijkheid, de solidariteit en de 
samenwerking tussen alle IAO-Lidstaten, die meer 
dan ooit belangrijk blijkt te zijn in de context van een 
gemondialiseerde economie;

iii) principes en bepalingen van de internationale arbeids-
normen.

II. M,+12*, ,- 3(+42,$(-&:

De Conferentie erkent bovendien dat in een gemondiali-
seerde economie:

A. De uitvoering van deel I van de huidige Verklaring veron-
derstelt dat de IAO op een doeltreffende wijze de inspan-
ningen van haar Leden ondersteunt. Met het oog daarop 
moet de Organisatie haar institutioneel beleid herzien en 
aanpassen om haar bestuur te verbeteren en haar capaci-
teiten te verhogen, zodat ze het beste kan halen uit de men-
selijke en "nanciële middelen en uit het unieke voordeel 
van haar tripartiete structuur en normatieve systeem, om:
i) de noden van haar Leden beter te begrijpen voor wat 

betreft elk van de strategische doelstellingen, en ook 
wat betreft de actie die de IAO onderneemt om daarop 
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een antwoord te formuleren in het kader van een 
terugkerende vraag in de agenda van de Conferentie, 
zodat: 
# kan worden bepaald hoe de IAO op een doeltref-

fender manier kan voldoen aan die noden door het 
geheel van de beschikbare actiemiddelen te coördi-
neren;

# kan worden vastgelegd welke middelen nodig 
zijn om aan deze behoeften te voldoen, en indien 
daar ruimte voor is, bijkomende middelen aan te 
trekken;

# de Raad van Bestuur en het Bureau worden bege-
leid bij het uitoefenen van hun verantwoordelijk-
heden;

ii) haar technische samenwerking en de expertise die ze 
biedt te versterken en te coördineren, om:
# de geleverde inspanningen van elk Lid te steunen 

om zo dichter bij de strategische doelstellingen te 
komen, en dat op een tripartiete basis, desgevallend 
via nationale programma’s voor waardig werk en 
binnen de context van de Verenigde Naties; 

# te helpen waar nodig om de institutionele capaciteit 
van de Lidstaten te versterken, en ook die van de 
werkgevers- en werknemersorganisaties, zodat het 
voeren van een sociaal relevant en coherent beleid 
en een duurzame ontwikkeling makkelijker haal-
baar worden;

iii) bevorderen van een beter begrip en kennisverspreiding 
van de bestaande synergie tussen de strategische doel-
stellingen door middel van empirische analyse en een 
tripartiet overleg over concrete ervaringen. Dat kan 
gebeuren met de vrijwillige medewerking van geïnte-
resseerde landen, waardoor de Leden ingelicht worden 
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over de beslissingen die ze moeten nemen omtrent de 
mogelijkheden en de uitdagingen van de mondialise-
ring; 

iv) bijstand verlenen aan de Leden die daar om vragen en 
samen de strategische doelstellingen willen promoten 
in het kader van bilaterale en multilaterale akkoorden, 
voor zover die compatibel zijn met hun verplichtingen 
tegenover de IAO;

v) nieuwe partnerschappen sluiten met niet-gouver-
nementele entiteiten en economische actoren zoals 
multinationals of mondiale sectoriale werknemersor-
ganisaties. Dat gebeurt in samenspraak met de natio-
nale en internationale organisaties die de werkgevers 
en de werknemers vertegenwoordigen met de bedoe-
ling om de doeltreffendheid van de activiteiten en 
de programma’s van de IAO te versterken. Er moet 
van hun kant steun worden verzekerd via de gepaste 
kanalen en de strategische doelstellingen van de IAO 
moeten via alle mogelijke middelen worden aange-
moedigd.

B. Tegelijkertijd moeten de Leden een fundamentele verant-
woordelijkheid opnemen. Die bestaat uit een bijdrage via 
hun sociaal en economisch beleid aan de verwezenlijking 
van een mondiale en geïntegreerde strategie zodat de stra-
tegische doelstellingen kunnen worden uitgevoerd. Daartoe 
behoort onder andere de Agenda voor waardig werk, zoals 
geformuleerd in deel I van deze Verklaring. De nationale 
uitvoering van de Agenda voor waardig werk zal afhangen 
van de noden en prioriteiten van de Lidstaten. In samen-
spraak met de werkgevers- en werknemersorganisaties 
zullen zij moeten beslissen over de wijze waarop zij die 
verplichting nakomen. Met het oog daarop zullen zij onder 
andere volgende zaken kunnen inplannen:
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i) een nationale of regionale strategie hanteren voor het 
waardig werk, die opgebouwd is uit een geheel van 
prioriteiten die de verwezenlijking van de strategische 
doelstellingen op een geïntegreerde wijze tot doel 
hebben;

ii) indicatoren opstellen of toepasselijke statistische gege-
vens verzamelen, indien nodig met de hulp van het 
IAB, zodat de vooruitgang die geboekt wordt, gevolgd 
en geëvalueerd kan worden;

iii) de situatie onderzoeken op het vlak van rati"catie of 
het hanteren van de IAO-instrumenten om elk van de 
strategische doelstellingen zo ruim mogelijk te dekken. 
Dat kan door het accent te leggen op instrumenten uit 
de categorie van de fundamentele arbeidsnormen en 
op de instrumenten die aanzien worden als meest ken-
merkend voor het bestuur, en die betrekking hebben op 
tripartisme, tewerkstellingsbeleid en arbeidsinspectie;

iv) gepaste maatregelen treffen voor een adequate coör-
dinatie van de  stellingnames die in hun naam worden 
uitgedrukt op relevante internationale fora, en van alle 
maatregelen die ze zouden kunnen treffen in het licht 
van deze Verklaring;

v) duurzame ondernemingen aanmoedigen;

vi) eventueel nationale en regionale goede praktijken uit-
wisselen die voortvloeien uit geslaagde nationale of 
regionale initiatieven waarin aspecten van waardig 
werk vervat zitten;

vii) op bilaterale, regionale of multilaterale basis de 
inspanningen van de andere Staten op passende wijze 
ondersteunen, en in de mate waarin hun middelen dit 
toestaan, zodat de beoogde principes en doelstellingen 
van deze Verklaring effect sorteren. 
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C. Andere internationale en regionale organisaties met een 
mandaat dat aanleunt bij verwante domeinen, kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van die geïn-
tegreerde aanpak. De IAO zou hen moeten aanmanen om het 
waardig werk aan te moedigen, waarbij wordt uitgegaan van 
een volledige controle over het eigen mandaat van het insti-
tuut. Het beleid met betrekking tot handelsbetrekkingen en 
"nanciële markten heeft een weerslag op de tewerkstelling. 
Het is aan de IAO om deze effecten te evalueren zodat haar 
doelstelling om van tewerkstelling het speerpunt te maken 
van het economische beleid, behaald kan worden.

III. S52+6,.%5(-&,-:

A. De Directeur-generaal van het Internationaal Arbeidsbu-
reau zal erop toezien dat deze Verklaring wordt gecommu-
niceerd naar alle Leden, en via hen naar de organisaties die 
werkgevers en werknemers vertegenwoordigen, naar inter-
nationale organisaties die over competenties beschikken 
in aanverwante domeinen op regionale en internationale 
niveaus, en ook naar alle andere instanties die de Raad van 
Bestuur zou kunnen aanduiden. De regeringen en de nati-
onale werkgevers- en werknemersorganisaties moeten de 
Verklaring kenbaar maken op alle relevante fora waaraan 
ze deelnemen of waarin ze vertegenwoordigd zijn, en 
haar op alle mogelijke manieren verspreiden onder andere 
instanties die mogelijkerwijze geïnteresseerd zijn.

B. Het is de taak van de Raad van Bestuur en van de Direc-
teur-generaal van het Internationaal Arbeidsbureau om de 
nodige modaliteiten vast te leggen voor de onmiddellijke 
uitvoering van deel II van de Verklaring.

C. De impact van deze Verklaring, en in het bijzonder de 
maatregelen die getroffen worden om de toepassing van 



20

de Verklaring te promoten, zal, wanneer dat opportuun 
wordt geacht door de Raad van Bestuur en volgens de 
modaliteiten die de Raad bepaalt, worden onderzocht door 
de Internationale Arbeidsconferentie om na te gaan welke 
maatregelen vatbaar zijn voor aanpassingen.
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BIJLAGE

FOLLOW-UP VAN DE VERKLARING

I. A5&,7,,- *2,5 ,- +2,.%00(-&0&,6(,*

A. Deze follow-up heeft tot doel om de middelen te bepalen 
die de Organisatie zal aanwenden om de haar Leden te 
steunen bij de vertaling van hun respectief engagement in 
de verwezenlijking van de vier strategische doelstellingen 
die van belang zijn voor de uitvoering van het grondwet-
telijke mandaat van de Organisatie. 

B. Deze follow-up wil het beste halen uit alle actiemiddelen 
die de Grondwet van de IAO voorziet om haar mandaat uit 
te oefenen. Bepaalde maatregelen die bedoeld zijn om hulp 
te bieden aan de Leden kunnen bepaalde aanpassingen ver-
eisen van de toepassingsmodaliteiten van paragrafen 5 e) 
en 6 d) van het artikel 19 van de Grondwet van de IAO, 
zonder daarbij bijkomende verplichtingen op te leggen aan 
de Lidstaten inzake rapportering.

II. S+,3- 4%- *, 2$&%-(0%+(, %%- 1%%$ 5,*,-

Bestuur, middelen en externe relaties

A. De Directeur-generaal treft de maatregelen die nodig zijn 
en legt onder andere alle geschikte voorstellen voor aan de 
Raad van Bestuur om ervoor te zorgen dat de Organisatie 
beschikt over de middelen die nodig zijn om haar Leden 
te ondersteunen bij de inspanningen die ze leveren in het 
kader van deze Verklaring. Onder deze maatregelen vallen 
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de studie van het institutionele beleid en het bestuur van de 
IAO en de aanpassing daarvan, zoals geformuleerd in de 
Verklaring. Daarbij moet rekening gehouden worden met 
de noodzaak van: 
i) coherentie, coördinatie en samenwerking in het Inter-

nationaal Arbeidsbureau met het oog op een goede 
werking;

ii) een beleid dat stevig is en behouden blijft en operati-
onele capaciteiten die verder aangescherpt worden; 

iii) een doeltreffend en ef"ciënt gebruik van middelen, 
managementprocessen en institutionele structuren; 

iv) competenties en een adequate kennisbank en doeltref-
fende bestuurstructuren; 

v) promotie van ef"ciënte partnerschappen binnen het 
systeem van de Verenigde Naties en van het multila-
terale systeem ter ondersteuning van de programma’s 
en activiteiten van de IAO of van alle andere manieren 
om de doelstellingen van de Organisatie te helpen 
bereiken;

vi) identi"catie, updating en promotie van de lijst van de 
belangrijkste bestuursnormen1.

De situatie en de noden van de Leden begrijpen en daarop 
reageren.

B. De Organisatie zal voorzieningen treffen voor de herhaalde 
besprekingen van de Internationale Arbeidsconferentie. Dat 
gebeurt volgens de door de Raad van Bestuur vastgestelde 

1 De conventie (nr. 81) over de arbeidsinspectie, 1947, de conventie (nr. 122) 
over tewerkstellingsbeleid, 1964, de conventie (nr. 129) over de arbeidsinspectie 
(landbouw), 1969, en de conventie (nr. 144) over de tripartiete raadplegingsproce-
dures over de internationale arbeidsnormen, 1976, en ook de normen die nadien 
opgenomen werden in de lijst.
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modaliteiten, zodat de controlemechanismen van de IAO 
niet overlapt worden en om: 
i) de toestand van haar Leden en hun verschillende noden 

met betrekking tot elke doelstelling apart beter te 
begrijpen, en er gerichter op te reageren door gebruik 
te maken van alle beschikbare actiemiddelen, waar-
onder normatieve ingrepen, technische samenwerking 
en het inschakelen van de technische en onderzoeks-
capaciteiten van het Bureau. De prioriteiten en actie-
programma’s zullen op basis daarvan indien nodig 
aangepast worden; 

ii) de resultaten van de activiteiten van de IAO evalu-
eren zodat beslissingen omtrent de programma’s, 
het budget en overige bestuursaspecten onderbouwd 
kunnen worden.

Technische bijstand en consultancy

A. De Organisatie zal, op vraag van de regeringen en de 
werkgevers- en werknemersorganisaties, de Leden bij hun 
inspanningen om de strategische doelstellingen te behalen 
in het kader van een coherente nationale of regionale stra-
tegie alle steun verlenen die binnen de mogelijkheden van 
haar mandaat ligt, door:
i) haar technische samenwerking te versterken en te 

coördineren in het raam van de nationale programma’s 
voor waardig werk en binnen het systeem van de Ver-
enigde Naties;

ii) expertise en algemene bijstand te verlenen wanneer een 
Lid daarom vraagt bij het formuleren van een nationale 
strategie, en de mogelijkheid van innoverende partner-
schappen te onderzoeken voor de uitvoering daarvan;

iii) geschikte instrumenten te verzamelen om op een 
doeltreffende manier de vooruitgang en de eventuele 
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impact van andere factoren en beleidslijnen op de 
inspanningen van de Leden te evalueren;

iv) zich te bekommeren over de speci"eke noden en capa-
citeiten van de ontwikkelingslanden en van de werk-
gevers- en werknemersorganisaties, met name door te 
trachten middelen vrij te maken.

Onderzoek, verzamelen en delen van gegevens

B. De Organisatie zal alle nodige maatregelen treffen om 
meer onderzoek te verrichten, haar empirische kennis uit 
te breiden en een beter inzicht te verwerven in de manier 
waarop de strategische objectieven elkaar beïnvloeden en 
bijdragen tot de sociale vooruitgang, tot een duurzaam 
karakter van ondernemingen en duurzame ontwikkeling, 
en tot het uitroeien van de armoede in de wereldeco-
nomie. Deze maatregelen kunnen bestaan uit een tripar-
tiete uitwisseling van ervaringen en goede praktijken op 
internationaal, regionaal en nationaal niveau, in het kader 
van:
i) ad-hocstudies en vrijwillige samenwerking tussen 

regeringen en werkgevers- en werknemersorganisaties 
in de betrokken landen; of

ii) andere regelingen, zoals peer review, wat geïnteres-
seerde Leden zouden kunnen invoeren of waaraan ze 
vrijwillig zouden kunnen meewerken.

III. E4%53%+(, *22$ *, /2-8,$,-+(,

A. De impact van deze Verklaring zal worden geëvalueerd door 
de Conferentie, en in het bijzonder de mate waarin ze zal 
hebben bijgedragen tot het promoten van de doelstellingen 
en de objectieven van de Organisatie onder de Leden door 
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een geïntegreerde uitvoering van strategische objectieven. 
De evaluatie zal van tijd tot tijd herhaald worden, volgens 
de agenda.

B. Het Bureau zal voor de Conferentie een evaluatierapport 
opstellen over de impact van de Verklaring, en dat zal vol-
gende gegevens bevatten:
i) de acties of de maatregelen die getroffen werden op 

grond van deze Verklaring. Deze gegevens kunnen, 
met name in het geval van de regio’s, worden verstrekt 
door de tripartiete lastgevers via de diensten van het 
IAB of via elke andere betrouwbare bron;

ii) de maatregelen van de Raad van Bestuur en van het 
Bureau om de follow-up te verzekeren van relevante 
vragen over het bestuur, over de capaciteit en over de 
kennisbank met betrekking tot het nastreven van de 
strategische doelstellingen, waaronder de program-
ma’s en de activiteiten van de IAO en hun impact;

iii) de eventuele impact van de Verklaring op andere inter-
nationale belangstellende organisaties.

C. Belangstellende multilaterale organisaties zullen de moge-
lijkheid hebben om deel te nemen aan de evaluatie van de 
impact en aan de bijhorende bespreking. Andere belang-
stellende instituten zullen, op uitnodiging van de Raad van 
Bestuur, deze bespreking kunnen bijwonen en eraan deel-
nemen.

D. In het licht van haar evaluatie zal de Conferentie zich 
uitspreken over mogelijke nieuwe evaluaties of andere 
geschikte acties.

Voorgaande tekst is de tekst van de Verklaring van de IAO 
betreffende de sociale rechtvaardigheid voor een billijke mon-
dialisering die volgens de regels goedgekeurd werd door de 
algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie 
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tijdens haar zevenennegentigste zitting die gehouden werd in 
Genève en die gesloten werd op 13 juni 2008.

TER STAVING WAARVAN wij onze handtekening hebben 
gezet, op dertien juni 2008:

De Voorzitter van de Conferentie,

EDWIN SALAMIN JAEN

De Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau,

JUAN SOMAVIA


