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Totstandkoming ILO-verdrag 182 

De strijd tegen de ergste vormen van kinderarbeid 
 

 
 

In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw 
ontstond een toenemende verontwaardiging 
over het enorme probleem van kinderarbeid 
en kinderslavernij wereldwijd. Vakbonden 
waaronder de FNV, NGO’s (Niet-
Gouvernementele Organisaties) en overheden 
begonnen hiervoor aandacht te vragen en 
eisten maatregelen om dit probleem aan te 
pakken. De ILO speelde hierbij een centrale rol. 
Een van de uitkomsten was de totstandkoming 
van een nieuw ILO verdrag (182) tegen de 
ergste vormen van kinderarbeid in 1999. Astrid 
Kaag en Willy Wagenmans[1] waren namens 
de FNV destijds bij de opstelling van dit verdrag 
betrokken. Ze gaan in op de voorgeschiedenis, 
totstandkoming en impact van dit nieuwe 
verdrag. 

 
Dick Bruna, affiche voor de FNV-actie tegen 
kinderarbeid 

 

Toenemende verontwaardiging over kinderarbeid 
 

Door de internationalisering van handel en kapitaal was er eind vorige eeuw sprake van een 
toenemend bewustzijn van en verontwaardiging over het gigantische probleem van kinderarbeid en 
kinderuitbuiting in vooral ontwikkelingslanden. Begin jaren ’90 waren meer dan 200 miljoen kinderen 
van 4 jaar en ouder gedwongen om te werken onder vaak erbarmelijke omstandigheden[1]. 
Hiernaast was er nog veel ‘onzichtbare’ kinderslavernij en kinderuitbuiting. Dat westerse bedrijven 
hierbij betrokken waren en hiervan profiteerden was voor steeds meer mensen onaanvaardbaar. 
 
Diverse organisaties waaronder de vakbeweging, voerden dan ook actie tegen deze betrokkenheid 
van westerse bedrijven bij kinderarbeid. Zo werd actie gevoerd tegen kinderarbeid in de 
tapijtindustrie (“Rugmark”), in de kledingindustrie (“Schone Klerencampagne” en “Eerlijk Handels 
Handvest”) en in steenfabrieken, werd campagne gevoerd tegen met kinderhanden gemaakte 
voetballen bij het Europees Kampioenschap in 1996, werd een FIFA gedragscode voor 
sportproducten afgedwongen, werd gepleit voor een “Sociale Clausule” in handelsverdragen etc. Ook 
in ontwikkelingslanden was er sprake van een toenemend verzet tegen kinderuitbuiting en 
kinderslavernij. 

 
 
Brand in speelgoedfabriek in Thailand 
De wereld was geschokt toen in juni 1993 174 vrouwen en kinderen en 14 mannen omkwamen bij 
een enorme brand in de Kader Industrial Toy Company in Bangkok. 469 werknemers raakten, 
vaak zwaar, gewond. Een groot deel van de vrouwen waren jonge meisjes van 12 à 13 jaar. Bij 
het bedrijf werkten meer dan 3000 mensen opeengepakt in gebouwen van 5 verdiepingen. De 
Chinese eigenaar werkte in opdracht van grote Amerikaanse en Europese merken als Hasbro, 

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn1
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Toys-R-Us, Fisher-Price en Tyco. (ICFTU rapport, From the Ashes; a toy factory fire in Thailand, 
Brussel 1994.) 
  

 
Willy Wagenmans: “Ik was aanwezig bij de 
binnenkomst van de kinderen met hun 
spandoeken in de Algemene Vergadering van de 
ILO in 1998. Volgens mij was zoiets nooit eerder 
bij de ILO vertoond en je merkte dat iedereen in 
de zaal onder de indruk was. “ 
NGO’s in India, Nepal en Pakistan namen daarbij 
het recht in eigen hand, haalden kindslaven uit 
werkplaatsen en brachten hen naar veilige 
plekken. Kailash Satyarthi, een Indiase 
mensenrechtenactivist die in 1992 SACCS (Zuid 
Aziatische Coalitie tegen Kinderslavernij) 

oprichtte, was een van de voortrekkers hierin en kreeg daarvoor in 2014 de Nobelprijs voor de 
Vrede. Het toenemende verzet resulteerde in een “Global March against Child Labour” in 1998, die 
alle continenten van de wereld aandeed en veel publiciteit wist te trekken. De Global March eindigde 
bij de ILO in Genève om extra aandacht te vragen voor een nieuw verdrag tegen kinderarbeid. Willy 
Wagenmans: “Ik was aanwezig bij de binnenkomst van de kinderen met hun spandoeken in de 
Algemene Vergadering van de ILO. Volgens mij was zoiets nooit eerder bij de ILO vertoond en je 
merkte dat iedereen in de zaal onder de indruk was. Het heeft zeker meegespeeld bij de 
totstandbrenging van het verdrag.  Het staat bij mij in ieder geval blijvend in mijn herinnering”. 

 

Inzet ILO tegen kinderarbeid 
 

De ILO vervult een voorhoederol in de bestrijding van kinderarbeid. Al in haar oprichtingsjaar 1919 
kwam de ILO met een verdrag voor een minimumleeftijd in industriële bedrijven (ILO verdrag 5). 
Sindsdien zijn er nog diverse gevolgd voor andere sectoren, waarna in 1976 de verschillende 
conventies over minimumleeftijd zijn samen gebracht in verdrag 138. 
Hoewel de ILO voortdurend op het probleem van kinderarbeid heeft gewezen, heeft ze lange tijd 
geen aparte activiteiten ten aanzien van kinderarbeid ontwikkeld. De inzet was vooral gericht op het 
doen ratificeren van de verdragen door overheden en op het opzetten van algemene 
werkgelegenheidsprogramma’s via het World Employment Programme (WEP). In 1991 is hierin 
verandering gekomen met de introductie van het International Programme for the Elimination of 
Child Labour (IPEC). Dit programma is van de grond gekomen met hulp van met name de Duitse 
regering en kreeg later ook steun van onder meer Nederland en België[1]. Het is erop gericht om 
overheden te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s tegen kinderarbeid 
en op de bewustmaking van regeringen en de internationale gemeenschap ten aanzien van 
kinderarbeid. 
De activiteiten van IPEC hebben de inzet en het profiel van de ILO met betrekking tot kinderarbeid 
een belangrijke impuls gegeven. De ILO was daarbij niet alleen op nationaal en internationaal niveau 
actief, maar ontwikkelde ook veel programma’s op lokaal niveau, waarbij intensief met vakbonden 
en NGO’s werd samengewerkt. De samenwerking met NGO’s was voor de ILO  betrekkelijk nieuw en 
heeft bijgedragen aan een meer activistische opstelling binnen de ILO.  De betekenis van de IPEC 
programma’s reikte hierbij verder dan alleen kinderarbeid, doordat kinderarbeid nadrukkelijk werd 
verbonden met de andere fundamentele rechten van de ILO zoals het recht op organisatie en 
collectief onderhandelen, verbod op dwangarbeid, non-discriminatie en veiligheid en gezondheid op 
de arbeidsplaats.Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de in 1998 aangenomen Verklaring omtrent 
de “General Principles” van de ILO, waarin regeringen en ook bedrijven werden opgeroepen de 

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn1
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kernverdragen van de ILO als fundamentele principes van hun beleid over te nemen, ook al is er geen 
sprake van ratificatie[1].  De ILO werkte ook nauw samen met andere VN-organisaties (met name 
UNICEF, UNESCO en WHO) en NGO’s op het terrein van onderwijs en gezondheid. 
Door de samenwerking met vakbonden en NGO’s op lokaal niveau en door diverse studies die IPEC 
uitvoerde ontstond binnen de ILO meer aandacht voor ‘onzichtbare’ vormen van kinderarbeid en 
kinderslavernij, zoals ‘bonded labour’ (lijfeigenschap), huishoudelijk werk en kinderprostitutie. In 
diverse studies werd gewezen op de schadelijke gevolgen hiervan. Niet alleen de ernstige fysieke en 
mentale gevolgen voor de kinderen zelf, maar ook de gevolgen voor de instandhouding van armoede 
doordat kinderen geen onderwijs kregen. 

 
  
Iqbal Masih, ‘kindslaaf’ in Pakistan 
Iqbal Masih (4 april 1983 – 16 april 1995) 
Was een Pakistaanse jongen die als 4-jarige als kindslaaf werd 
verkocht voor 12 dollar en tot 10 jaar gedwongen kinderarbeid 
uitvoerde in een tapijtfabriek. Hij kon ontsnappen en werd als snel 
wereldwijd bekend om zijn strijd tegen kinderarbeid. Hij hielp mee 
met de bevrijding van ruim 3000 Pakistaanse kinderen, maar werd 
hiervoor op 12-jarige leeftijd neergeschoten. In 2000 ontving hij 
postuum de Wereldkinderprijs voor de Rechten van het Kind. In het 
FNV kantoor in Utrecht is een vergaderzaal vernoemd naar Iqbal 
Masih. 
 

 

Voortrekkersrol Internationale vakbeweging 
 

Vanaf het ontstaan van de vakbeweging heeft de bestrijding van kinderarbeid en het verbeteren van 
onderwijsvoorzieningen altijd hoog op de agenda gestaan. Binnen de ILO heeft de internationale 
vakbeweging steeds aangedrongen op meer aandacht voor kinderarbeid. Zo is bijvoorbeeld door de 
inspanningen van de internationale vakbeweging in 1976 ILO verdrag 138 met betrekking tot 
minimumleeftijd tot stand gekomen. Ook daarna is met name het IVVV (Internationaal Verbond van 
Vrije Vakverenigingen[1]) erg actief geweest op het gebied van kinderarbeid. Zo wist het IVVV in 
1983 veel publiciteit te trekken met het rapport “Breaking the wall of silence”, waarin omvang en 
gevolgen van kinderarbeid aan de kaak werden gesteld. In zowel 1988 als 1992 werd door het IVVV 
congres een resolutie tegen kinderarbeid aangenomen. In vervolg hierop werd in juni 1994 de 
campagne “Stop Child Labour” gestart. Op basis hiervan zijn diverse nationale vakcentrales met 
campagnes tegen kinderarbeid begonnen. Ook diverse internationale vakbondsfederaties, zoals de 
ITGLWF (Textiel-, Kleding- en Lederwerkers), de IFPAAW (Landarbeiders), IUF (Voedingsbonden), FIET 
(Dienstenbonden), IBBH (Bouwbonden) en EI (Onderwijsbonden) begonnen met campagnes tegen 
kinderarbeid. 
 

  

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn1
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FNV- Afrekenen met kinderarbeid 
 

 

Door de IVVV campagne Stop Child Labour, de eigen 
contacten met organisaties als SACCS, SEWA (Self Employed 
Women’s Association) onder leiding van de Indiase 
vakbondsleidster Ela Bhatt[2] en MV Foundation 
(Mamidipudi Venkatarangaiya Foundation[3]) in India en de 
bewustwordingsacties over internationale handel en 
multinationale ondernemingen, werd de FNV steeds actiever 
op het terrein van kinderarbeid. In 1995 resulteerde dit in de 
nota “Afrekenen met kinderarbeid” en een FNV-actieplan 
tegen kinderarbeid. 

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal neemt 
deel aan de Mars tegen Kinderarbeid 
(1998) 
 
Naast verbetering van de ratificatie en implementatie van ILO verdrag 138 over minimumleeftijd was 
het plan vooral gericht op “onmiddellijke uitbanning van kinderarbeid die plaatsvindt onder 
gevaarlijke of voor kinderen zeer belastende omstandigheden of die wordt verricht door zeer jonge 
kinderen.”[4] Tevens werd gepleit voor verhoging van de investeringen in meer, beter en vooral 
betaalbaar onderwijs en invoering van de leerplicht. In het plan werd opgeroepen tot intensivering 
van de acties van de ILO, versterking van het VN-verdrag voor de rechten van het kind en opname 
van een sociale clausule in handelsverdragen. Verder werd de ondersteuning versterkt van projecten 
gericht op bestrijding van kinderarbeid en werd ingezet op voorlichting en acties. 
 
In de daarop volgende jaren was de FNV actief betrokken bij diverse acties, internationaal en ook 
landelijk. In het boek van Roeland Muskens “Collega’s Wereldwijd” waarin 40 jaar FNV internationale 
vakbondssolidariteit wordt beschreven, komen diverse acties aan bod.[1] Ze variëren van een “Race 
tegen kinderarbeid” in 1976 tot acties voor kinderarbeidvrije zones van de MV Foundation in India, 
projecten tegen kinderarbeid in steenfabrieken van de internationale bouwbonden, een “rode kaart 
voor foute ballen” bij het Europees Kampioenschap in 1996 en de campagne “Stop kinderarbeid, 
school de beste werkplaats” van de AOb en de FNV. Massaal was de aandacht voor het Nederlandse 
deel van de Wereldmars tegen Kinderarbeid in mei 1998, die FNV Mondiaal organiseerde samen met 
Oxfam Novib, de Landelijke India Werkgroep en de centra voor Ontwikkelingssamenwerking. 
Acties tegen producten gemaakt met kinderhanden vormden ook een speerpunt. Bijvoorbeeld de 
campagne voor het Rugmark-label voor tapijten zonder kinderarbeid dat samen met Oxfam-Novib 
werd uitgevoerd. Samen met de Schone Kleren Campagne werd het initiatief genomen voor de 
oprichting van een Eerlijk Handelshandvest voor kleding. Dit is later als Fair Wear Foundation (FWF) 
voortgezet en is nu een belangrijke speler voor bedrijven die zich richten op eerlijke kleding. 

Op weg naar een nieuw ILO verdrag 
 
Door de activiteiten van IPEC was binnen de ILO de nadruk wat betreft kinderarbeid meer komen te 
liggen op de bestrijding van de ergste vormen van kinderarbeid en op kinderslavernij, dan op een 
verbod op kinderarbeid. Bovendien bleek het moeilijk om verdrag 138 over de minimumleeftijd 
breed geratificeerd en nageleefd te krijgen. 

 
 
Kritiek op aanpak kinderarbeid 
Overigens was er ook kritiek op de aanpak van de FNV en de NGO’s om te streven naar de 
afschaffing van kinderarbeid. Een van de woordvoerders hiervan was Ben White, hoogleraar 
Rurale Sociologie aan het Institute of Sociale Studies (ISS) in Den Haag, die in juni 1994 zijn 
inaugurale rede hieraan had gewijd.  Volgens hem was een verbod op kinderarbeid het kind met 
het badwater weggooien. Het zou ook in strijd zijn met de wens van kinderen zelf om te kunnen 

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn2
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn3
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn4
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werken. Hij zag meer in de zelforganisatie van kinderen. Tijdens een debat bij Amnesty in 
september 1994 zijn we vanuit de FNV de strijd hierover met hem aangegaan. Ook in de media 
kreeg deze discussie ruim aandacht. De kritiek van Ben White c.s. verdween naar de achtergrond, 
vooral door de aandacht die pleitbezorgers in ontwikkelingslanden, zoals MV Foundation en 
SACCS, op zich wisten te vestigen. 

 
    

Begin jaren ’90 hadden nog maar zo’n 40 landen dit verdrag geratificeerd. Veel landen vonden de 
eisen in verdrag 138 te zwaar om tot ratificatie over te gaan of stuitten op bezwaren in eigen land. Er 
werd daarom meer en meer de behoefte gevoeld aan een aanvullend verdrag dat zou moeten 
helpen om in ieder geval de ergste problemen van kinderarbeid en kinderslavernij te kunnen 
aanpakken. In maart 1996 nam de Governing Body (Algemeen Bestuur) van de ILO het besluit om 
een dergelijk nieuw verdrag te gaan opstellen. 
 
Om de kans van slagen van dit nieuwe verdrag te vergroten werkte de ILO bij de voorbereiding 
hiervan nauw samen met landen die het IPEC programma ondersteunden en met vakbonden en 
NGO’s. Drie activiteiten hadden hierbij grote impact; de voorbereidingsconferenties in Amsterdam 
en Oslo in respectievelijk februari en oktober 1997 en vooral de Global March against Child Labour 
begin 1998. 

Amsterdam Conference against Intolerable forms of Child Labour 
 
In februari 1997 organiseerde Minister van Sociale Zaken Ad Melkert in samenwerking met de ILO  in 
Amsterdam een grote internationale conferentie over “Intolerable Forms of Child Labour”. Om het 
belang ervan te onderstrepen werd de opening bijgewoond door Koningin Beatrix.  Er waren meer 
dan 250 deelnemers uit 30 landen, waaronder de ministers van arbeid uit landen als India, Bangla 
Desh, Pakistan, Nepal, Senegal, Brazilie etc. Er was ook een ruime vertegenwoordiging van 
werkgevers en vakbeweging, waaronder FNV en CNV. Ter voorbereiding op deze conferentie had 
Melkert samen met de ILO een rapport laten opstellen waarin het probleem van kinderarbeid en 
kinderslavernij nog eens werd onderstreept[1]. 
Samen met het IVVV was de FNV nauw bij de voorbereiding van de conferentie betrokken. Om te 
zorgen dat de conferentie een adequaat vervolg zou krijgen binnen de ILO, had Melkert het IVVV als 
secretaris van de werknemersgroep binnen de ILO, al vroeg uitgenodigd mee te denken over de 
opzet van de conferentie. Het IVVV zorgde ervoor dat in Amsterdam een brede vakbondsdelegatie 
aanwezig was. Aan de vooravond van de conferentie vond in het FNV kantoor een voorbereidende 
vergadering van de IVVV-delegatie plaats. 
 
Namens Nederland werd het woord gevoerd door Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Jan 
Pronk. Hij had in 1994 voor het eerst geprobeerd om een coherent beleid met betrekking tot 
kinderen op te zetten met de nota “Beleid in de kinderschoenen; beleidsnotitie over kinderen in 
ontwikkelingslanden”. Deze nota bevatte beleidsvoorstellen op verschillende terreinen zoals 
onderwijs, gezondheid, voeding en bescherming tegen uitbuiting en seksueel geweld. Afschaffing van 
en verbod van kinderarbeid werd als een stap te ver gezien, maar de nota pleit wel voor directe 
aanpak van gevaarlijke omstandigheden, slavernij en kinderprostitutie. 
 
Naast Pronk had Ad Melkert een grote betrokkenheid bij de bestrijding van kinderarbeid en hij was 
erg gedreven om te zorgen voor extra instrumenten bij de ILO. Illustratief in dit verband is dat 
Melkert zich persoonlijk bij Johan Stekelenburg meldde als spreker op de FNV-conferentie “Een Baan 
om de Aarde” in de Rode Hoed in 1995, hoewel hij eigenlijk verhinderd was omdat hij bij de 
ministerraad moest zijn. Tijdens deze conferentie werd de FNV-campagne “Stop Kinderarbeid” 

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn1
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officieel gelanceerd. Ook liep Melkert mee in het afsluitende deel van de Global March in Nederland 
op het drielandenpunt in Vaals in mei 1998. 
 
De conferentie in Amsterdam kreeg destijds veel publiciteit en heeft in belangrijke mate de weg 
geplaveid voor de totstandkoming van een nieuw ILO verdrag. In de conclusies van de conferentie 
werd vooral de noodzaak benadrukt van aanvullende maatregelen met betrekking tot de ergste 
vormen van kinderarbeid en kinderslavernij. De Nederlandse regering kondigde extra middelen aan 
ter ondersteuning van het IPEC programma. 

Oslo conferentie   
 
De Oslo conferentie van 27-30 oktober 1997 vormde de afsluiting van diverse voorbereidende 
bijeenkomsten. Op deze conferentie waren ministers uit zo’n 40 landen aanwezig. Ook de 
internationale vakbeweging (onder andere de FNV) en internationale werkgevers waren hier ruim 
vertegenwoordigd. Voorafgaand aan de conferentie organiseerde het IVVV samen met de Noorse 
vakcentrale LO een speciaal seminar over kinderarbeid om zo te zorgen voor een effectieve inbreng 
van de vakbeweging in de conferentie. Tijdens deze conferentie werd de basis gelegd voor de 
verdere wereldwijde aanpak van de ILO. Deze aanpak bevatte een viertal onderdelen: politieke 
bewustwording, een actieprogramma gericht op het onmiddellijk beëindigen van alle extreme 
vormen van kinderarbeid, opstellen van een nieuwe internationaal verdrag tegen extreme vormen 
van kinderarbeid en kinderuitbuiting en internationale sociale en economische 
 ondersteuningsprogramma’s. 
 

Global March against Child Labour 
 

 

Om aandacht te vragen voor het probleem van 
kinderarbeid werd door NGO’s en vakbeweging van januari 
tot juni 1998 de Global March against Child Labour 
georganiseerd. Het initiatief kwam van Kailash Satiarthy 
van SACCS. Als medefinanciers van SACCS waren de FNV en 
Novib direct bij de eerste plannen en bij de verdere 
uitvoering betrokken. Ook het IVVV was hierbij nauw 
aangehaakt.  

Global march against child labour (1998) 

 
 
Astrid Kaag: “Aanvankelijk was er bij ons wel de nodige scepsis over de uiterst ambitieuze opzet van 
Kailash Satiarthy, maar hij wist ons met zijn enthousiasme uiteindelijk te overtuigen en ook zijn gelijk 
te bewijzen. Ik herinner me goed dat we bij elkaar zaten met Oxfam, de Landelijke India Werkgroep 
en andere organisaties en Kailash stelde het idee voor van de wereldwijde mars. Wij dachten, mijn 
hemel, dat kan nóóit! Maar Kailash had veel overtuigingskracht en charisma en uiteindelijk zijn we er 
in mee gegaan. En daar hoeven we zeker geen spijt van te hebben. Het was een fantastisch 
evenement dat in de hele wereld maar ook in Nederland erg aansloeg. Het was heel bijzonder deel uit 
te maken van zo’n wereldwijde beweging.” 
 
De Global March startte in januari 1998 in Azië en trok daarna verder naar Latijns-Amerika, Afrika, 
Noord-Amerika en Europa. In tal van landen van de verschillende continenten vonden (culturele) 
manifestaties en demonstraties plaats waarbij werkende kinderen en hun organisaties een grote rol 
speelden. De mars bij de ILO conferentie in Genève in juni 1998 na een reeks van acties in diverse 
steden in Zwitserland. Meer dan 350 organisaties in 82 landen waren bij de organisatie van de Global 
March betrokken. 
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Inzet van de Global March was vooral wereldwijd aandacht te vragen voor kinderarbeid, te pleiten 
voor algemeen en goed onderwijs voor kinderen en te wijzen op de noodzaak van concrete 
maatregelen om alle extreme vormen van kinderarbeid en kinderslavernij uit te bannen. Hiermee 
was de Global March een belangrijke lobby voor het nieuwe ILO verdrag. 

Opstellen van het ILO verdrag 182 
 
Het nieuwe verdrag “Worst Forms of Child Labour Convention, 1999” (verdrag 182) en de daarbij 
behorende Recommendation (Aanbeveling 190) werden voorbereid in de Committee on Child 
Labour in 1998 en 1999 en in dat laatste jaar vastgesteld door de Algemene Vergadering van de ILO 
conferentie. Ter voorbereiding had de ILO een tweetal rapporten voorbereid: een inhoudelijk rapport 
(Child Labour; Targetting the intolerable) gevolgd door een rapport met antwoorden op een 
vragenlijst aan alle regeringen en een voorstel voor de nieuwe instrumenten. 
Bij de opstelling van het verdrag speelde Nederland in de persoon van Alette van Leur, ambtenaar 
van het ministerie van Sociale Zaken, een belangrijke rol als voorzitter van de zogenaamde IMEC 
groep (Industrial Market Economy Group). Door Tim Noonan van het IVVV was gezorgd voor een 
grondige voorbereiding binnen de werknemersgroep. Na de eerste voorbereidingen in Amsterdam in 
februari 1997 en in Oslo in oktober 1997 waren in maart 1998 de vakbondsvertegenwoordigers in de 
Committee on Child Labour in Brussel bij elkaar gekomen om de inhoud van het nieuwe verdrag te 
bespreken. Als lid van de drafting committee (redactiecommissie) van het Committee on Child 
Labour konden we vanuit de FNV een nuttige liaison rol vervullen tijdens de conferentie bij het 
opstellen van de diverse teksten, temeer omdat ook de Nederlandse werkgeversdelegatie uiterst 
coöperatief was. Overigens leidde dat niet altijd tot overeenstemming. Zo wilde de IMEC groep 
bijvoorbeeld niet meewerken aan een tekstvoorstel van de vakbeweging om werk dat kinderen 
verhindert om naar school te gaan,  in het verdrag op te nemen[1].  Inhoudelijk was er vooral van 
India namens een groep ontwikkelingslanden uit zowel Azië, Afrika als Latijns-Amerika, verzet tegen 
sommige voorgestelde passages in het verdrag. Met name de passages over kindsoldaten leidden tot 
veel discussie, maar ook de in het verdrag genoemde leeftijdsgrens van 18 jaar voor gevaarlijk werk. 
Beide zijn uiteindelijk wel in het verdrag opgenomen. 
 
Verdrag 182 verplicht de ratificerende regering tot het treffen van onmiddellijke maatregelen tegen 
de ergste vormen van kinderarbeid waaronder slavernij of daarmee overeenkomende praktijken, 
zoals ‘bonded labour’ of lijfeigenschap, gedwongen of verplichte arbeid inclusief gedwongen 
rekrutering bij oorlogssituaties, inzetten van kinderen in prostitutie en pornografie en onwettige 
activiteiten zoals de productie en handel van drugs. Regeringen dienen te zorgen voor adequate 
straffen. Verder dienen ze actieplannen op te stellen om deze ergste vormen van kinderarbeid te 
voorkomen en te elimineren en te zorgen voor adequate rehabilitatie van kinderen die hiervan 
slachtoffer zijn geweest.  De betekenis van de conventie gaat dus verder dan alleen onmiddellijke en 
effectieve wettelijke maatregelen tegen kinderslavernij, omdat ook onmiddellijke en effectieve 
maatregelen worden vereist om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling. 

  

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn1
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Impact van de nieuwe Conventie 
 

 

Eén van de zorgpunten over het nieuwe verdrag 
bij de vakbeweging was,  dat dit voor diverse 
regeringen mogelijk aanleiding zou kunnen zijn 
om ILO verdrag 138 over minimumleeftijd niet 
te ratificeren en na te leven. 
 
In de praktijk is deze zorg niet bewaarheid. 
Integendeel, het nieuwe verdrag en de 
internationale aandacht voor kinderarbeid 
vormden blijkbaar voor veel regeringen 
aanleiding om naast verdrag 182 ook tot 
ratificatie van verdrag 138 over te gaan. 
Had in 1998 nog maar ruim 60 landen verdrag 
138 geratificeerd, in 2011 was dit aantal 

Grafiek aantal landen dat de ILO-verdragen over 
Kinderarbeid hebben geratificeerd 

opgelopen tot 163 landen (88%). Verdrag 182 werd heel snel door een groot aantal landen 
geratificeerd en het aantal ratificaties was in 2011 opgelopen tot 175 landen[1] (95%). Daarmee is 
het nu door bijna alle bij de ILO aangesloten landen geratificeerd. Verdrag 182 is daarmee een van de 
snelst geratificeerde verdragen van de ILO. 
 
Kinderarbeid is niettemin nog lang niet uitgebannen. Wel zijn er in de afgelopen twee decennia 
goede vorderingen gemaakt. Zo hebben tussen 1999 en 2009 ongeveer 70 landen een nationaal 
beleid met betrekking tot kinderarbeid opgesteld. De ratificatie van verdrag 138 heeft geleid tot de 
vaststelling van een minimumleeftijd in al deze landen, variërend van 14 jaar in 49, 15 jaar in 73 en 
16 jaar in 41 landen[1].  Helaas heeft maar 60% van deze landen een directe relatie gelegd met de 
leerplichtleeftijd. 
Met betrekking tot verdrag 182 zijn alleen al tussen 2006 en 2009 in meer dan 90 landen nationale 
actieplannen voor bestrijding van de ergste vormen van kinderarbeid opgesteld[2]. In veel landen zijn 
wettelijke maatregelen getroffen om kinderhandel, ‘bonded labour’ en kinderexploitatie te 
verbieden, bijvoorbeeld voor prostitutie, sekstoerisme en pornografie, maar ook voor kameelraces 
en huishoudelijk werk. In verschillende landen zijn ook wettelijke regelingen gekomen die militaire 
dienstplicht onder 18 jaar verbied. De re-integratie van kindsoldaten blijft echter in veel landen nog 
wel een probleem, ondanks positieve maatregelen om dit fenomeen tegen te gaan.  Een positieve 
ontwikkeling is dat veel landen de minimumleeftijd voor werk onder gevaarlijke omstandigheden op 
18 jaar hebben gesteld. In meer dan 108 landen zijn lijsten opgesteld met omschrijvingen van 
gevaarlijk werk voor kinderen. 
 

 

Omvang Kinderarbeid 2000-2016, bron ILO 

 

 

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn1
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn1
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn2
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/
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Er is sinds 2000 sprake van een duidelijke vermindering van de omvang van kinderarbeid van 246 
miljoen in 2000 naar 152 miljoen in 2016 en 137 miljoen in 2019. Maar zoals de tabel hieronder laat 
zien, vlakt deze trend de laatste jaren weer af. Bovendien werkt ongeveer de helft van de 152 
miljoen, namelijk 73 miljoen kinderen, nog steeds in gevaarlijke omstandigheden[1]. Dit betekent dat 
nog steeds wereldwijd bijna 10% van de kinderen onder vaak slechte omstandigheden moet werken 
en verstoken is van onderwijs. Een onaanvaardbaar hoog percentage. Voor de 100-jarige ILO was dit 
aanleiding om tijdens de Werelddag tegen Kinderarbeid op 12 juni 2019, op te roepen tot versterkte 
inzet van de beschikbare middelen om zo kinderarbeid in 2025 daadwerkelijk te hebben 
uitgebannen[2]. 

Namens AOb en FNV bezochten Trudy Kerperien en Annie van 
Wezel de speciale ILO Kinderarbeidconferentie in 2017. Trudy 
Kerperien wijst de Conferentie op het belang van goed en 
toegankelijk onderwijs voor de bestrijding van kinderarbeid. 
De FNV is samen met de onderwijsbond AOb via  de 
internationale Campagne ‘Stop Kinderarbeid, School de beste 
werkplaats’ nog  steeds nauw bij deze strijd tegen kinderarbeid 
betrokken[3].  In deze internationale coalitie is vooral de op de 
MV Foundation geïnspireerde aanpak leidend: een geïntegreerde 
aanpak per gebied met de focus op onderwijs en op 
samenwerking tussen bewoners, bestuur, onderwijzers, 
bedrijven. Hiermee is in diverse landen succes geboekt, onder 

andere in Ghana, Uganda, India, Kenia, Nicaragua en Turkije. 

Slotopmerking 
 
Bij de viering van 75 jaar ILO in 1994 in Den Haag stelde VNO-voorzitter Rinnooy Kan dat de ILO ‘voor 
velen volstrekt onbekend’ is. Ook FNV-voorzitter Johan Stekelenburg erkende dat het belang van de 
ILO bij veel leden niet direct op het netvlies staat[4]. Volgens ons heeft de inzet van de ILO met 
betrekking tot kinderarbeid hierin wel verbetering gebracht. De noodzaak van de bestrijding van 
kinderarbeid en kinderslavernij en de rol van de ILO hierbij wordt wereldwijd breed erkend. Nu bij 
haar 100-jarig jubileum kunnen we constateren dat het profiel en de bekendheid van de ILO waar het 
gaat om de erkenning en verbetering van fundamentele arbeidsrechten duidelijk is verbeterd. In de 
strijd tegen kinderarbeid heeft de ILO zich weten te profileren en ook resultaten weten te boeken. 
Maar, de strijd is nog zeker niet gestreden en daarom zal de ILO naar onze mening ook de komende 
100 jaar nog van groot belang zijn om fundamentele rechten van werknemers en kinderen te blijven 
behartigen. 
 
Astrid Kaag en Willy Wagenmans 
Augustus 2019 
 
Over de auteurs 
Astrid Kaag is sinds 1994 werkzaam bij FNV Mondiaal, Willy Wagenmans werkte van 1980 tot  
februari 1999 bij de FNV  en was o.a. hoofd van FNV Mondiaal.  Willy nam deel aan de eerste 
commissievergadering over de opstelling van het verdrag in 1998, Astrid was aanwezig bij de tweede 
commissievergadering in 1999, waarna het verdrag door de Algemene Vergadering is vastgesteld. 
 
Noten 
 IVVV is in 2006 omgevormd tot Internationaal Verbond  van Vakverenigingen-IVV 
 SEWA is in 1971 opgericht door Ela Bhatt en in april 1972 erkend als eerste vakbond voor 

zelfstandig werkende vrouwen in de informele sector. In 2012 is Ela Bhatt onderscheiden met de 
Four Freedoms Award. 

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn1
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn2
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn3
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/#_ftn4
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 De MV foundation is in 1981 opgericht in India door een bekende onderwijs- en 
kinderarbeidactiviste in Andra Pradesh, Prof. Shanta Sinha. Ze vernoemde de organisatie naar 
haar grootvader, een bekende wetenschapper in Andra Pradesh. MV Foundation bestrijdt 
kinderarbeid en voert acties voor verplicht algemeen basisonderwijs. 

  
Aangehaalde / geraadpleegde literatuur 
 Afrekenen met kinderarbeid, FNV februari 1995 
 Background document prepared for the International Conference on combating the most 

intolerable forms of child labour: a global challenge. International Labour Office, Geneva, January 
1997. ISBN 92-2-110501-6 

 Children shouldn’t work in fields, but in dreams! ILO rapport nav World Day Against Child Labour 
12 Juni 2019. 

 Celebrating 15 years of Stop Child Labour”, 2019 
 De Internationale Arbeidsorganisatie in de toekomst, Viering 75 jaar ILO, VNO-gebouw, 21 april 

1994. 
 Jaarverslag FNV Mondiaal 1998 
 Roeland Muskens – Collega’s Wereldwijd 1975-2015 
 Persbericht Oslo conferentie, October 1997 in Nadine Haspels en Michele Jankanish: Action 

Against Child Labour, ILO 2000 
 Report VII Consideration of a possible Declaration of principles of the ILO concerning 

fundamental rights and its appropriate follow-up mechanisms, ILO conferentie 1998 
 Tackling Child Labour – from commitment to action ILO 2012 
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Werkgevers vinden internationale solidariteit ‘onwenselijk’ 

Stakingsrecht zet sociale dialoog in ILO op scherp 
 

 De ILO is een bijzondere 
organisatie binnen de Verenigde 
Naties omdat niet alleen de 
regeringen daar aan tafel zitten. 
Vakbonden en 
werkgeversorganisaties, uit alle 
187 aangesloten landen, 
beslissen overal over mee. De 
hele structuur van de ILO is 
tripartiet en of het nu gaat over 
een nieuw Verdrag tegen Geweld 
op de Werkvloer, over de aanpak 
van kinderarbeid of over de 
verbouwing van het ILO kantoor, 
overheden hebben de helft van 
de stemmen en de andere helft 
gaat, gelijk verdeeld, naar 
vakbonden en werkgevers. 

FNV-actie ‘Handen af van ons stakingsrecht 

 

Dit maakt de ILO uniek. In de filosofie van de ILO is de sociale dialoog tussen overheden, werkgevers 
en vakbonden de weg naar vrede, welvaart en sociale rechtvaardigheid. De Nederlandse 
vakbeweging heeft het belang van de ILO vanaf het begin gezien. Jan Oudegeest, die van 1909-1919 
voorzitter was van het NVV, was in 1919 namens de Nederlandse werknemers aanwezig bij de 
oprichtingsvergadering. In 1920 werd hij voorzitter van de werknemersgroep in de ILO en tot 1928 
was hij vicevoorzitter van het ILO Bestuur. Deze betrokkenheid is al die jaren gebleven en ook nu 
levert de FNV weer de voorzitter van alle werknemers in de ILO en daarmee de vicevoorzitter van de 
ILO: Catelene Passchier. 
 

 

De ILO heeft in haar 100-jarige geschiedenis laten zien dat, 
hoe moeilijk soms ook, het mogelijk is vooruitgang te boeken 
door met elkaar in gesprek te blijven. De 190 Internationale 
Arbeidsverdragen, die de afgelopen eeuw het resultaat 
waren van serieuze onderhandelingen tussen de drie 
partijen, getuigen daarvan. Samen stellen deze Verdragen 
normen vast voor evenwichtige en eerlijke 
arbeidsverhoudingen. 
De effectiviteit van de sociale dialoog bleek ook uit de druk 
die de ILO uitoefende op Zuid-Afrika tegen de Apartheid en 
op de militaire junta van Birma/Myanmar tegen 
dwangarbeid. 

Annie van Wezel, auteur van dit 
artikel, tijdens ILO conferentie van 
2015 

 
Dankzij de ILO zijn vakbondsmensen zijn uit de gevangenis vrij gekomen en zijn regels voor veilig en 
gezond werken verbeterd. De ILO heeft effectieve programma´s ontwikkeld om kinderarbeid, 
slavernij en dwangarbeid aan te pakken. Ook zet de ILO zich in om de positie van vrouwen en 
minderheden op de arbeidsmarkt te versterken en om sociale zekerheid voor iedereen toegankelijk 
te maken. Ons eigen stelsel van sociale zekerheid is gebaseerd op het kernverdrag van de ILO 
hierover, Verdrag 102. Kortom, wanneer er voldoende overeenstemming is tussen overheden, 

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/annie-van-wezels-wereldwijde-vakbondslobby/
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vakbonden en werkgeversorganisaties om sociale problemen aan te pakken, kan de ILO 
daadwerkelijk het verschil maken. 
Tripartisme en sociale dialoog vormen niet alleen de werkwijze van de ILO, maar de ILO promoot 
deze vorm van probleemoplossing en verdeling van de welvaart ook op nationaal niveau. Voor 
bedrijven en sectoren steunt de ILO cao’s, afspraken over Internationaal Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (IMVO) en International Framework Agreements, de overeenkomsten 
tussen internationale bedrijven en de internationale vakbeweging. 

Kampioen sociale dialoog 
 
Nederland is kampioen sociale dialoog met zijn hoge dekkingsgraad voor cao’s en het poldermodel 
voor nationaal overleg. In landen waar overheden en bedrijven weigeren vakbonden als 
gesprekspartner te erkennen, zijn ze er jaloers op. Maar wij weten ook als geen ander dat het 
overleg, bipartiet of tripartiet, niet vanzelf tot stand komt en dat daarvoor aan een aantal 
voorwaarden moet worden voldaan. Er zijn sterke en onafhankelijke vakbonden en 
werkgeversorganisaties nodig. Zij moeten toegang hebben tot informatie om als gelijkwaardige 
partners mee te kunnen doen. De vakbondsvrijheid moet gegarandeerd zijn en het overleg wettelijk 
beschermd. En vooral moeten alle partijen de sociale dialoog echt willen en moeten ze elkaar daarin 
kunnen vertrouwen. 
Nederland heeft ILO Verdrag 144 getekend, waarin overheden worden verplicht om de sociale 
partners op een serieuze manier te consulteren bij alle zaken die op de ILO betrekking hebben. De 
FNV heeft de positieve grondhouding van de overheid ten opzichte van de ILO altijd gewaardeerd, 
maar vond ook dat, zodra het gaat om de ratificatie van verdragen en om een correcte naleving 
ervan, de transparantie en de daadkracht voor verbetering vatbaar waren. Zo waren er meer dan 10 
jaar intensief lobbyen en een SER advies voor nodig, voordat Nederland drie Verdragen op het gebied 
van Veilig en Gezond werken ratificeerde. [i] En wachten Verdrag 185, Identiteitspapieren voor 
zeevarenden, Verdrag 187, Promotie Veilig en Gezond werken, Verdrag 188, Visserij, en Verdrag 189, 
Huishoudelijk personeel, al (bijna) een decennium op ratificatie. Ook de weinig voortvarende reactie 
op de klacht van de vakbeweging over de Arbeidsinspectie[ii] en de ontkenning van de problemen 
met de naleving van Verdrag 121 over de arbeidsongeschiktheidsuitkering [iii], laten zien dat 
tripartiet overleg ook in Nederland niet altijd werkt. 

Globalisering en sociale rechtvaardigheid 
 
Door de betrokkenheid van sociale partners is de ILO bij uitstek geschikt voor een sociale dialoog 
over de toekomst van globalisering. De kritiek op de globalisering neemt toe. De opbrengsten ervan 
zijn zeer ongelijk verdeeld en de belasting van het milieu overtreft de draagkracht van de aarde. Dat 
raakt alle betrokkenen. De belangen van overheden, werkgevers en vakbonden mogen dan 
verschillen, maar alleen samen kunnen ze de globalisering zo inrichten dat deze rechtvaardiger is en 
bijdraagt aan een beter leven voor iedereen. De ILO ziet zichzelf ook inderdaad als platform voor 
deze discussie, zoals blijkt uit de resolutie Social Justice for a Fair Globalisation in 2008[iv] en de 
ambitieuze discussie over de Future of Work die ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan wordt 
gevoerd. 
De ILO is de bron van sociale normen, waaraan een rechtvaardige wereldeconomie zou moeten 
voldoen. Zij legt met haar internationale verdragen een bodem onder de globalisering. De 
betrokkenheid van de drie, zo verschillende, geledingen maakt een effectieve aanpak mogelijk. Dit 
veronderstelt wel, dat bij alle drie de partijen de wil bestaat te goeder trouw te onderhandelen en 
dat alle partijen het evenwicht in de structuur van de ILO in tact willen laten. Het werkt alleen als ze 
een gezamenlijk belang onderkennen, waardoor ze bereid zijn tot geven en nemen. Zodra een van de 
partijen het systeem naar zijn hand wil zetten om alleen de eigen doelen te bereiken, stokt de 
dialoog. 
 

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/stakingsrecht-zet-sociale-dialoog-in-ilo-op-scherp/#_edn1
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/stakingsrecht-zet-sociale-dialoog-in-ilo-op-scherp/#_edn2
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/stakingsrecht-zet-sociale-dialoog-in-ilo-op-scherp/#_edn3
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/stakingsrecht-zet-sociale-dialoog-in-ilo-op-scherp/#_edn4
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De ruzie over het stakingsrecht 
 

 

Dit is precies wat tijdens de ILO Conferentie in 
2012 gebeurde, toen de Britse 
werkgeversvertegenwoordiger, namens alle 
werkgevers die georganiseerd zijn in 
de International Organisation of Employers 
(IOE)[v],  in het Comité dat toeziet op de 
Naleving van Verdragen, CAS,[vi] meedeelde 
dat zij niet langer wilden spreken over zaken 
die op het stakingsrecht betrekking hadden. 
Ieder jaar worden tijdens de ILO Conferentie 
24 gevallen van ernstige schending van ILO 
Verdragen besproken. 

Catelene Passchier, voorzitter van de werknemers in 
de ILO en daarmee vicevoorzitter van de ILO spreekt 
de ILO Conferentie van 2017 toe. 

 
Dat kan overal over gaan, over de Arbeidsinspectie, over sociale zekerheid, over discriminatie. Maar 
de ernstigste gevallen gaan over de moord op vakbondsmensen of hun gevangenschap. Over gebrek 
aan vakbondsvrijheid en de gevolgen voor dappere mensen, die het dan toch proberen. En heel vaak 
gaat het dan ook over stakingen. Het is onacceptabel voor vakbonden dat daar binnen de ILO niet 
over gesproken zou kunnen worden. Dan maar helemaal niets en voor het eerst in de geschiedenis 
van CAS werden er geen schendingen besproken. Alle aanwezige vakbondsmensen waren 
verbijsterd. Niet alleen over de weigering om over zaken waarin het stakingsrecht werd genoemd, te 
spreken, maar ook over het aplomb waarmee dit in de vergadering werd gebracht, volkomen in strijd 
met de manier waarop een sociale dialoog wordt gevoerd. Ik was aanwezig bij de vergaderingen 
waar dit gebeurde en heb, net als mijn collega’s uit andere landen, meteen de 
werkgeversvertegenwoordiger uit Nederland aangesproken. Deze was onvermurwbaar. VNO-NCW 
stond achter de actie van de werkgevers in de ILO. De FNV was verontwaardigd. 
 
Alle toezichtorganen van de ILO leggen het belangrijkste verdrag van de ILO, Verdrag 87, dat de 
vrijheid van organisatie voor vakbonden en werkgeversorganisaties vastlegt, zo uit, dat daar ook het 
recht van vakbonden om te staken onder valt. Het Committee of Experts [vii]en het Committee on 
Freedom of Association[viii] hebben de afgelopen decennia, door naar ieder geval afzonderlijk te 
kijken, een set van regels voor het stakingsrecht opgesteld. Pas sinds de val van de Muur, nu de 
werkgevers niet langer de vrijheden in het Westen hoefden te verdedigen tegenover de 
communistische landen, gingen ze vraagtekens zetten bij de internationale bescherming van het 
stakingsrecht door de ILO. Ze wilden er vanaf. Het stakingsrecht wordt niet letterlijk in het Verdrag 
genoemd, stelden ze en de regulering ervan is dus een nationale zaak. 
 
Op de vragen ‘waarom’ en ‘waarom nu’, gaf Chris Syder, de werkgeverswoordvoerder, zelf het 
antwoord. In een interview [ix] waarschuwt hij dat de economische crisis van 2008 en de 
bezuinigingen die erop volgden tot meer stakingen zullen leiden. De Britse werkgevers wilden dat de 
nationale wetgeving in de UK dit moeilijker zou maken, maar vreesden dat ze dan door de ILO op hun 
vingers getikt zouden worden. Dat zou ook zeker zijn gebeurd. Zijn missie bij de ILO was dan ook om 
het stakingsrecht uit Verdrag 87 te halen, zodat de ILO hierover geen zeggenschap meer zou hebben. 
Hij wees erop dat vakbonden zich steeds internationaler organiseren en dat werkgevers bij stakingen 
steeds vaker te maken krijgen met solidariteit uit andere landen. Dat vonden ze ongewenst. 

  

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/stakingsrecht-zet-sociale-dialoog-in-ilo-op-scherp/#_edn5
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https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/stakingsrecht-zet-sociale-dialoog-in-ilo-op-scherp/#_edn7
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/stakingsrecht-zet-sociale-dialoog-in-ilo-op-scherp/#_edn8
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/stakingsrecht-zet-sociale-dialoog-in-ilo-op-scherp/#_edn9
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Waarom was dit nou zo erg? 
 
Het was erg natuurlijk voor al die vakbondsmensen die in hun eigen land niet mogen staken en die 
naar Genève waren gekomen om aandacht en steun voor hun problemen te krijgen van andere 
vakbonden, en mogelijk ook van andere regeringen. Maar het was ook erg voor de ILO. Door de 
bevoegdheid te ontkennen van de ILO Experts om Verdrag 87 te interpreteren, trokken de 
werkgevers de basis onder het toezichtsysteem uit. Want als deze onpartijdige en onafhankelijke 
juristen niet mogen zeggen hoe een Verdrag moet worden nageleefd, wie dan wel? Ook over de 
interpretatie van andere verdragen bestaan meningsverschillen. Het hele toezichtmechanisme zou 
ten prooi kunnen vallen aan politiek getouwtrek en de verdediging van uitsluitend eigen belangen. 
 

De sociale dialoog in de ILO op scherp 
 
Vooral de manier waarop de werkgevers in CAS hun punt hadden gemaakt, door hun standpunt als 
ultimatum in de vergadering te presenteren, zonder rekening te houden met de gevolgen voor het 
systeem van toezicht, schaadde de sociale dialoog. De ondermijning van het gezag van de Experts, 
niet alleen binnen de ILO, maar ook in de ogen van andere organisaties en rechtssystemen die de ILO 
normen overnemen, ondergraaft de positie van de ILO en haar vermogen om de globalisering te 
reguleren. Dat is slecht voor iedereen. 
Ook in Nederland werkte de ruzie in Genève door. Op verzoek van de FNV vond een gesprek plaats 
en VNO-NCW erkende dat de manier waarop de werkgevers zich in de ILO hadden opgesteld, niet 
paste bij hoe wij in Nederland met de sociale dialoog omgaan. Als onderdeel van een actiedag van de 
Internationale Vakbonds Confederatie, ITUC[x],  vroegen FNV en CNV in februari 2015 multinationals 
in Nederland wat zij van het stakingsrecht vonden. Sommige steunden het stakingsrecht voor alle 
werknemers, andere zagen het liever niet. FNV en CNV boden de uitkomst aan VNO-NCW aan, met 
de boodschap dat vakbonden niet zullen toestaan dat werkgevers hen op dit fundamentele recht 
tegen elkaar uitspelen. De Nederlandse werkgevers draaiden bij en erkenden dat staken een 
fundamenteel recht is, maar internationaal blijft het standpunt van werkgevers ongewijzigd. 

De molens van de sociale dialoog malen door 
 
De druk van de acties en heel veel overleg op hoog niveau[xi] droegen er toe bij dat in 2015 een 
overeenkomst tot stand kwam tussen de werkgevers en de werknemers[xii], waarin werd 
afgesproken om schendingen van het stakingsrecht wel te bespreken in CAS, maar om geen 
conclusies daarover op te nemen bij de adviezen aan de regeringen. Het feit dat de werkgevers hun 
standpunt bij iedere mogelijke gelegenheid blijven herhalen, geeft aan dat het probleem niet is 
opgelost. De overeenkomst kreeg de steun van de overheden en is stilzwijgend verlengd. De 
overheden hielden zich aanvankelijk afzijdig van het conflict. Nederland sprak zich in tripartiet 
overleg uit voor internationale bescherming van het stakingsrecht en voor steun aan het 
toezichtmechanisme van de ILO. De toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
 Lodewijk Asscher realiseerde zich heel goed hoe gemakkelijk het is dit af te breken en hoe moeilijk 
het weer op te bouwen. Met de andere landen van de EU steunde Nederland de gangbare 
interpretatie van Verdrag 87 dat het stakingsrecht erbij hoort. [xiii]  De Constitutie van de ILO biedt 
een oplossing, door de interpretatie van Verdragen, waarover grote meningsverschillen ontstaan, 
voor te leggen aan het Internationale Gerechtshof in Den Haag. De werknemers hebben geprobeerd 
het Bestuur van de ILO ervan te overtuigen om deze weg te kiezen. Maar de werkgevers weigeren tot 
nu toe hun opvatting te laten toetsen in Den Haag en ook de Afrikaanse landen onder leiding van 
Zimbabwe en Sudan, wezen deze optie af. De tweede optie, bij de ILO een eigen Tribunaal op te 
zetten waaraan de interpretatie van Verdragen kan worden voorgelegd, is nog open. 

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/stakingsrecht-zet-sociale-dialoog-in-ilo-op-scherp/#_edn10
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/stakingsrecht-zet-sociale-dialoog-in-ilo-op-scherp/#_edn11
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/stakingsrecht-zet-sociale-dialoog-in-ilo-op-scherp/#_edn12
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/stakingsrecht-zet-sociale-dialoog-in-ilo-op-scherp/#_edn13
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Vertrouwen 
 
Het vertrouwen heeft een flinke deuk gehad. Werkgeversorganisatie IOE wekt in de ILO vaak de 
indruk bemoeienis van anderen juist af te wijzen, in plaats van te zoeken naar een gezamenlijke 
aanpak. Duidelijk merkbaar is dit bijvoorbeeld bij de discussie over een mogelijk Verdrag voor Decent 
Work in de Global Supply Chains, de wereldwijde toeleverings- en productieketens. Er staat veel op 
het spel. Ook voor vakbonden. Aan welke regels zullen de wereldwijde bedrijven gebonden zijn? Wie 
mag de globalisering reguleren? Hoe kan deze worden verbonden met sociale rechtvaardigheid en 
duurzaamheid? 
 
Toch zijn niet alle werkgevers even huiverig. De sociale dialoog gaat door en nog steeds vinden 
overheden, werkgevers en vakbonden elkaar in de tripartiete structuur van de ILO. In het moeilijke 
jaar 2012 werd ook een Aanbeveling aangenomen met afspraken over toegang tot Sociale 
Bescherming voor iedereen. En oppositieleidster Aung San Suu Khi uit Birma/Myanmar kwam de ILO 
bedanken voor de steun aan een democratische Myanmar, vrij van dwangarbeid. Een jaar eerder was 
vrijwel unaniem het baanbrekende Verdrag voor de bescherming van Huishoudelijk 
Personeel aangenomen. De Nederlandse delegatie stemde tripartiet voor dit Verdrag, hoewel de 
overheid wel een voorbehoud maakte ten aanzien van de ratificatie, die inderdaad nog op zich laat 
wachten. Tijdens de Conferentie van 2019 is een krachtig Verdrag aangenomen tegen Geweld op de 
Werkvloer[xiv]. Dit is een groot succes, zowel voor onze nationale dialoog, als voor het tripartisme in 
de ILO. Want wie had een dergelijk verdrag  5 jaar geleden voor mogelijk gehouden? 
 

 

Er zijn inmiddels honderd miljoen kinderen van 
kinderarbeid verlost – nog 150 miljoen te gaan. 
Nederland zond een tripartiete delegatie naar een 
speciale ILO Conferentie in Argentinië om de uitbanning 
van kinderarbeid en slavernij te versnellen, zodat de VN-
doelstelling wordt gehaald deze vormen van uitbuiting 
voor 2025 en 2030 helemaal op te lossen.  
AOb en FNV waren erbij. De strijd tegen dwangarbeid en 
moderne vormen van slavernij is nog niet gestreden. 
Dankzij de ILO en vooral door de inzet daarbinnen van de 
internationale vakbeweging, en zeker ook de FNV, is het 
systeem van moderne slavernij voor migranten in Qatar 
op de schop gegaan. Het streven naar Decent Work voor 
Iedereen is door de Verenigde Naties omarmd als een van 
de ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 
Dat de fundamentele arbeidsnormen zijn overgenomen 
door andere internationale organisaties en door 
vooruitstrevende bedrijven, is hoopgevend in een wereld 
waar multilateralisme en internationale normen onder 
druk staan. 

“Nederland zond een tripartiete delegatie 
naar een speciale ILO Conferentie in 
Argentinië om de uitbanning van 
kinderarbeid en slavernij te versnellen” 

 
De sociale dialoog is nooit gemakkelijk. Het gaat om echte belangen en om de toekomst van de 
globalisering en van werk. De ruzie om het stakingsrecht geeft aan hoe belangrijk de ILO daarbij is. 
 
Annie van Wezel 
FNV beleidsadviseur internationale zaken was van 2007 – 2018 
oktober 2019 
 

  

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/stakingsrecht-zet-sociale-dialoog-in-ilo-op-scherp/#_edn14
http://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/
http://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ilo-verdrag-tegen-kinderarbeid/
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Noten: 
[i] C 139, Beroepskanker, C 148, Werkomgeving (luchtvervuiling, geluid en trillingen), C 170, Chemische stoffen 
[iii] https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/nederland-schendt-ilo-verdrag-121/ 
[iv] https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099766/lang–en/index.htm 
[v] https://www.ioe-emp.org/ 
[vi] https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-
on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang–en/index.htm 
[vii] 20 internationale top juristen op het gebied van Arbeidsrecht 
[viii] Een speciaal ILO toezichtorgaan op de Vrijheid van Vereniging, het Recht op Organisatie en Collectief Onderhandelen, 
waarvan de Nederlander Prof. Paul van der Heijden voorzitter was van 2002 tot 2018 
[ix] https://www.youtube.com/watch?v=q0V1itEQ9RQ 
[x] https://www.ituc-csi.org/?lang=en 
[xi] Luc Cortebeeck, destijds voorzitter van de werknemers in de ILO, beschrijft dit in zijn boek Er is nog werk, 2019, 
uitgeverij Lannoo 
[xii] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_351479.pdf 
[xiii] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_351480.pdf 
[xiv] https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2019/06/ilo-zet-historische-stap-tegen-geweld-op-de-werkvloer 
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“Meer en betere arbeidsinspecties nodig” 

Nederlandse regering door ILO op de vingers getikt 
 

 

Rond de jaren 2008-2011 ging de 
FNV zich steeds meer zorgen 
maken over de constante 
bezuinigingen op de 
Arbeidsinspectie. In 2011 werd 
het grote publiek daarover 
geïnformeerd via de Zembla 
uitzending ‘dood door werk’. 
Toen in januari 2012 de 
Arbeidsinspectie werd 
omgedoopt tot ‘Inspectie SZW’, 
was de maat vol. De 
naamsverandering betekende 
niks anders dan dat de 
onafhankelijke positie van deze 
ambtenaren via een afzonderlijke 
onafhankelijke Arbeidsinspectie 
verder weg was dan ooit.  

Medewerkers Inspectie SZW komen op bezoek – illustratie uit het 
Jaarverslag van de inspectie over 2018 

 
Politieke aansturing door de minister en de wensen van het kabinet werd vereenvoudigd. Het 
kabinet kondigde eerder aan dat de Arbeidsinspectie niet meer alle klachten in behandeling zou 
nemen en voerde het begrip ‘Inspectievakantie’ in, ook werd er opnieuw flink bezuinigd op het 
aantal inspecteurs. 
De zorgen van de vakcentrales FNV, CNV en VCP (voorheen MHP) over de naar hun mening te 
beperkte capaciteit, het onvoldoende kennisniveau van inspecteurs en de gebrekkige werkwijzen van 
de Arbeidsinspectie bleken terecht. Ook de Stichting Maatschappij en Veiligheid maakt zich zorgen. 
In hun notitie “Een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet zonder regie! “ zijn die zorgen van de 
vakbeweging ook nog eens fijntjes genoteerd: inspecties worden van te voren aangekondigd en 
worden niet uitgevoerd als het organisaties niet schikt; inspecties beperken zich tot toezicht op 
systeemniveau, de papieren werkelijkheid, en fysieke inspecties worden beperkt, inspecties houden 
rekening met andere belangen, zoals werkgelegenheid, en inspecties houden meer rekening met 
tijdsbeslag dan met de kwaliteit van de inspecties. De klachten werden voorgelegd aan de ILO. FNV-
medewerkers Rik van Steenbergen en Wim van Veelen analyseren de resultaten ervan. 
 

Overheidsbezuinigingen leiden tot minder bescherming werknemers 
 
Een klacht over de naleving van door Nederland zelf ondertekende ILO Verdragen die gaan over het 
hebben en houden van een Arbeidsinspectie kwam in 2012 op papier te staan. De vakcentrales 
constateren onder meer: 
 

 dat het terugtreden van de overheid en de Inspectie leidt tot verminderde bescherming van 
werknemers; 

 dat werkgevers minder investeren in veiligheid en gezondheid en bewezen effectieve 
maatregelen niet nemen wegens gebrek aan handhaving; 
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 dat basale wettelijke bepalingen voor preventief beleid steeds minder worden nageleefd, 
zoals het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie en plan van aanpak, het 
aanwijzen van een preventiemedewerker en het inschakelen van arbodiensten; 

 dat steeds meer werknemers lijden onder een hoge tot zeer hoge werkdruk; 
 dat steeds minder bedrijven bezocht worden buiten die van te voren bepaalde hoog risico 

sectoren; 
 dat steeds minder bedrijven bezocht worden zonder vooraankondiging; 
 dat werknemers en hun vertegenwoordigers steeds meer zijn aangewezen op 

zelfhandhaving; 
 dat het aantal arbeidsongevallen met gezondheidsschade onverminderd hoog blijft; en 
 dat het met het naleven van bestaande verplichtingen betreffende het melden en het 

voorkomen van beroepsziekten droevig gesteld is. 
 

 

Op 22 juni 2012 hebben de vakcentrales bij de ILO een 
klacht ingediend over schending door Nederland van 
bepalingen in drie ILO-Verdragen die betrekking hebben 
op het functioneren van de Arbeidsinspectie (Verdrag 
81, 129 en 155). Voor de helderheid, Nederland heeft 
deze Verdragen ondertekend. De klacht richt zich voor 
wat de Arbeidsinspectie betreft met name op de steeds 
verdergaande reductie van de capaciteit (minder 
inspecteurs) en de daaruit voortvloeiende problemen 
van gebrek aan handhaving, inspectiedruk en vereiste 
kennis bij de inspecteur, alsmede van gestaag 
afnemende naleving. In geen enkele andere lidstaat van 
de Europese Unie is de verhouding tussen het aantal 
werknemers en het aantal inspecteurs zo scheef als in 
Nederland. Wat ILO-Verdrag 155 betreft, richt de klacht 
zich met name op het ontbreken van enige 
systematische aanpak van beroepsziekten.  
Opmerkelijk gegeven is dat de klacht van de 
vakcentrales op alle punten de volle steun heeft van de 
OR van de Arbeidsinspectie. 
 

Boven: Rik van Steenbergen, foto Chris Krouwels / SER  
Onder: Wim van Veelen, foto website ‘Dodelijke leugens’  
Beide auteurs zijn FNV-beleidsadviseur. 

 

Wat rapporteerde de ILO naar aanleiding van de klacht? 
 
De ILO heeft de klacht van de vakcentrales ontvankelijk verklaard en is een onderzoek gestart. Op 12 
november 2014 heeft de ILO haar conclusies gepubliceerd.[1] Naar aanleiding van haar conclusies 
‘nodigt de ILO de Nederlandse overheid uit’ onverwijld de noodzakelijke maatregelen te nemen om 
een effectieve uitvoering van de betreffende Verdragsbepalingen te verzekeren.   
De term ‘uitnodiging’ staat overigens aardiger dan is bedoeld: het moet gelezen worden als een 
dringend advies snel maatregelen te nemen. De ILO geeft aan hoe de diverse bepalingen moeten 
worden uitgelegd en wat van Nederland wordt verwacht om materieel aan die bepalingen te 
voldoen. En dat is nogal wat, we zetten de meest urgente op een rij. 

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/nederlandse-regering-door-ilo-op-de-vingers-getikt/#_ftn1
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Effectieve samenwerking tussen Inspectie SZW en arbodiensten 
 
De arbozorg in bedrijven en de melding van beroepsziekten wordt grotendeels overgelaten aan 
(commerciële) arbodiensten, ingehuurd door werkgevers. Die leggen echter onvoldoende nadruk op 
preventie en zijn vooral bezig met verzuim. Ook melden zij beroepsziekten niet of nauwelijks. De ILO 
constateert dat bij de arbodiensten aanwezige kennis over niet naleving van verplichtingen omtrent 
veiligheid en gezondheid, niet met de Arbeidsinspectie wordt gedeeld. De Inspectie ontbeert dus 
informatie over bedrijven om zo nodig tijdig preventief in te kunnen grijpen. 

Verbetering van onderlinge samenwerking van de verschillende directoraten 
en inspecties 
 
In het hoor en wederhoor onderkent de regering volgens de ILO dat de samenwerking tussen 
inspectiediensten verbetering behoeft. Dat geldt ook voor de uniformiteit van de 
inspectieprocedures. Al eerder wees de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) onder 
voorzitterschap van mr Pieter van Vollenhoven op de vele verschillende manieren van optreden van 
de vele inspecties en bepleitte daarbij een meer eenduidig optreden.[2] Een goede samenwerking is 
van belang omdat andere inspecties dan de Arbeidsinspectie mede belast zijn met het toezicht op 
o.m. de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet. Gebrek aan samenwerking speelde o.a. 
een rol bij de brand bij Chemiepack[3] en bij de asbestverwijdering[4]. 

Waarborgen van onafhankelijkheid Inspectie SZW 
 
De ILO concludeert dat Nederlandse inspecteurs voldoende onafhankelijk het werk kunnen 
verrichten. Prima, maar zij voegt daar iets aan toe. Een roulatiesysteem van inspecteurs (binnen de 
inspectie) maakt op zichzelf de inspecteurs niet kwetsbaar. Die roulatie moet echter niet zo 
veelvuldig plaatsvinden dat daardoor het vermogen van inspecteurs om hun taken goed uit te voeren 
wordt ondermijnd. Een beetje teleurstellend was dat de ILO experts dit onderdeel niet die aandacht 
gaven die het ons inziens verdiende. In de klacht merkten de vakcentrales het volgende op. De 
onafhankelijkheid van de Inspectie SZW is niet zonder meer gewaarborgd. Voor de beleids- en 
uitvoerende ambtenaren vindt een verschuiving plaats van vakinhoudelijke kennis naar 
competenties. Dat gaat noodgedwongen gepaard met een toenemende inschakeling van externe 
deskundigheid en het onvermogen van ambtenaren bij de overheid, waaronder de Arbeidsinspectie, 
om de door externen aangeleverde rapporten te beoordelen. Een (rijks)ambtenaar wordt niet meer 
bij een specifieke directie benoemd, maar binnen het grotere geheel van de (rijks)overheid, 
waardoor hij kan worden ingezet waar volgens het management het rendement voor de organisatie 
het grootst is; dat geldt ook voor de arbeidsinspecteur. De steeds maar terugkerende 
organisatorische veranderingen beginnen hun effecten te hebben op de taakuitoefening van de 
arbeidsinspecteurs en wel zodanig dat de kwaliteit en de samenhang van de dienst op de tocht staan. 
Het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en technologieën komt in het gedrang. 
Met betrekking tot de onafhankelijk positie van de Arbeidsinspectie constateren de vakcentrales dat 
het de minister zelf is die aan het parlement verantwoording aflegt over het functioneren van de 
Arbeidsinspectie in plaats van een directeur(-generaal) van de Arbeidsinspectie. De uitkomsten van 
de inspecties die vastgelegd worden in projectverslagen worden eerst na ruggespraak met de 
beleidsdirectie Gezond en Veilig Werken van het ministerie aan de minister aangeboden.  De 
Stichting Maatschappij en Veiligheid merkt hierover op: het toezicht moet niet automatisch een 
verlengstuk zijn van het bestuur of de politiek, maar zich onpartijdig kunnen opstellen ten opzichte 
van de verantwoordelijke minister en van de onder toezicht gestelde ondernemingen of 
organisaties.[5] De vraag die de vakcentrales opwerpen is of de accentverschuiving binnen de 
rijksoverheid, en dus ook bij de Arbeidsinspectie, van specialisten naar generalisten, en anderzijds de 
aanstelling van ambtenaren, ook van inspecteurs, binnen de (rijks)overheid, risico’s met zich 

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/nederlandse-regering-door-ilo-op-de-vingers-getikt/#_ftn2
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/nederlandse-regering-door-ilo-op-de-vingers-getikt/#_ftn3
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/nederlandse-regering-door-ilo-op-de-vingers-getikt/#_ftn4
https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/nederlandse-regering-door-ilo-op-de-vingers-getikt/#_ftn5
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meebrengt voor de onafhankelijkheid van de Arbeidsinspectie ten opzichte van die (rijks)overheid en 
ten opzichte van (deskundiger) externen. 

Wat de ILO nog meer concludeerde 
 

 

Hoewel de inspecteurs over het algemeen voldoende 
geschoold zijn, is bijscholing op specifieke terreinen 
als nanotechnologie en psychosociale belasting nodig. 
Voorts merkt de ILO op dat de regering onvoldoende 
duidelijk maakt hoe de reductie van het aantal 
inspecteurs kan worden gerechtvaardigd met een 
beroep op ‘zelfhandhaving’, handhaving van normen 
door sociale partners en werknemers. Daarbij wordt 
er vanuit gegaan dat werknemers zelf de werkgever 
wel kunnen wijzen op onverantwoorde 
gezondheidsrisico’s die worden genomen tijdens het 
werk.  

Eén van de conclusies van de Inspectie 
SZW uit het Jaarverslag 2018 

 

 
De ILO  wijst terecht op de machtsongelijkheid tussen werkgevers en werknemers. Vooral op 
werkplekken, waar de vakbondsmacht gering is, zoals in het MKB, zijn werknemers vaak in een 
onvoldoende sterke positie om de verantwoordelijkheid van de Inspectie voor handhaving van 
wettelijke werkgeversverplichtingen over te nemen. In dit verband wijst de ILO ook op een risico 
voor werknemers in sectoren en bedrijven, die de Inspectie slechts bezoekt als er sprake is van een 
klacht van een werknemer. 
Omdat in dat geval werkgevers begrijpen dat zij het eventuele bezoek van de Inspectie te danken 
hebben aan een klacht van een werknemer, zullen werknemers in de bedoelde sectoren en bedrijven 
ontmoedigd worden om een klacht in te dienen. Routine-inspecties zijn dan ook noodzakelijk om dit 
verschijnsel te voorkomen, evenals onaangekondigde inspecties.[6] Die laatste worden allang niet 
meer gedaan. De ILO verzoekt de regering dan te waarborgen dat het aantal en de frequentie van 
inspecties voldoende zijn om de naleving van alle wettelijke verplichtingen op alle werkplekken te 
verzekeren, in het bijzonder in kleine bedrijven en in bedrijven zonder hoge risico’s.  Een flinke 
uitdaging voor de Nederlandse overheid om dit te bewerkstelligen. 
 

Gebrekkige rapportage beroepsziekten (Verdrag 151 en 152) 
 
De ILO concludeert dat het Nederlandse systeem voor de melding van beroepsziekten de 
Arbeidsinspectie niet in staat stelt om haar preventieve activiteiten ten aanzien van beroepsziekten 
op een bevredigende manier uit te voeren.  Meldingen van beroepsziekten worden anoniem gedaan 
door commercieel werkende bedrijfsartsen, werkend voor de werkgever, aan het Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten, NCvB.  De Arbeidsinspectie blijft geheel buiten beeld en kan bedrijven 
waar beroepsziekten ontstaan dus niet aanspreken. 
 

Uitdagingen voor de Nederlandse overheid en resultaten tot nu toe 
 
Het was al met al een flinke stapel huiswerk dat op het bureau van minister Asscher lag. Uiteraard 
volgen de vakcentrales ‘met belangstelling’ de benodigde acties van de minister toen en 
staatssecretaris nu. Overigens kwam deze klacht ook niet ‘zomaar’ uit de lucht vallen, reeds in 
eerdere jaren had de FNV kritiek op de wijze waarop de Inspectie in Nederland functioneert, kenbaar 
gemaakt bij de ILO. De ILO klacht is niet voor niets geweest. In ieder geval is de Nederlandse overheid 
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zich meer bewust van de noodzaak om te beschikken over een goed functionerende 
Arbeidsinspectie. Een extra financiële impuls voor de capaciteit van 50 miljoen euro voor de 
komende jaren en meer gerichte inspecties op bijvoorbeeld blootstelling aan kankerverwekkende 
stoffen is mede tot stand gekomen dankzij onze klacht. Ook wordt er momenteel hard nagedacht 
over een meer effectieve wijze van handhaving om bedrijven aan te zetten tot preventie van ziekten 
en ongevallen: de Nederlandse overheid is gevoelig voor dit soort acties en wil internationaal niet op 
het lijstje komen van ‘schurkenstaten’. Er zijn echter ook zaken die nog steeds moeten worden 
opgelost. Zo is de melding beroepsziekten nog steeds niet goed geregeld en werkt de Inspectie 
vooral nog in een ‘stand alone’ positie en is er geen sprake van samenwerking met arbodiensten. 
Wordt vervolgd dus! 
 
Hoogleraar internationaal arbeidsrecht Paul van der Heijden vat het belang van de ILO klacht goed 
samen in zijn artikel De ILO en het Nederlandse arbeidsrecht (Arbeidsrechtelijke Annotaties 2018 (12) 
1). 
‘Een van de zaken die de FNV samen met de CNV en de VCP (voormalige MHP) recent (in 2013/2014) 
bij de ILO tegen Nederland heeft aangekaart, betrof, onder meer, de omvang van en de werkdruk bij 
de Nederlandse Arbeidsinspectie. De klacht werd ingediend op verzoek van de ondernemingsraad van 
de Arbeidsinspectie, die zelf geen procedures bij de ILO kan beginnen. Het gaat hier om de ILO-
verdragen 81 en 155. De FNV, CNV en VCP maakten gebruik van de procedure volgens artikel 24 ILO 
Constitutie en klaagden over het gebrek aan voldoende arbeidsinspecteurs, onvoldoende tijd voor 
scholing en een onaanvaardbare werkdruk, en dus over schending van de verplichtingen 
voortvloeiend uit de geratificeerde ILO-verdragen 81 en 155. Een en ander speelde in de tijd van grote 
overheidsbezuinigingen, die ook gevolgen had voor het personeelsaantal en de opleidingen van de 
Arbeidsinspectie. 
Zoals gebruikelijk in deze procedure werd door de Governing Body (GB) van de ILO een ad hoc 
tripartite commissie ingesteld, die de klacht intensief heeft onderzocht. Zij begon uiteraard eerst met 
het vragen naar de reactie van de Nederlandse regering op de ingediende klachten. Die reactie kwam 
en probeerde aan te tonen dat er niets aan de hand was. En daar was de ingestelde ILO 
klachtencommissie het weer niet helemaal mee eens. In de conclusies van de zaak, die altijd in de 
vorm zijn gegoten van aanbevelingen aan de lidstaat, riep de ILO de Nederlandse regering op 
inderdaad wat aan de klachten met betrekking tot het aantal inspecties en dus inspecteurs te doen en 
ook te zorgen dat deze functionarissen voldoende getraind zijn. De klacht van de vakbonden was dus 
(gedeeltelijk) gegrond en er was zeker spanning tussen de praktijk in Nederland en de verplichtingen 
die uit de ILO-verdragen 81 en 155 volgen. De GB van de ILO verwees de zaak verder naar de 
Commissie van Experts om de follow-up in de gaten te houden. Blijkens Rapport 2016 van het CFE 
was het varkentje nog niet gewassen in dat jaar en werden verdere vragen gesteld aan de 
Nederlandse regering.’ 
 
Rik van Steenbergen /  Wim van Veelen 
FNV-beleidsadviseurs Kwaliteit van de arbeid 
Augustus 2019 
 
Noten 
[1] http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_320002.pdf 
[2] Nota Een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet zonder regie!, 10 oktober 2014, pag. 10. 
[3] Chemie-Pack moerdijk. Feitenrelaas inzake de vergunningsituatie en het toezicht. VROM-Inspectie, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, 4 maart 2011. 
[4] Algemene Rekenkamer, Ketenbesef op de werkvloer, Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 394, nrs. 1-2, pag.’s 9 
en 11. 
[5] Nota Een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet zonder regie!, 10 oktober 2014, pag. 11. 
[6] De SMV wijst er in haar nota Een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet zonder regie! (pag. 7) op, dat het van te voren 
aankondigen van inspecties en het achterwege laten van inspecties als het de betreffende organisatie niet uitkomt behoren 
tot de gevolgen van bezuinigingen op de Inspectie. 
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De uitkering bij arbeidsongeschiktheid is onder de internationale maat 

Nederland schendt ILO Verdrag 121 
 

 

Voor werkenden is goede sociale 
zekerheid  van levensbelang.  De ILO 
heeft daarom vanaf het begin 
verdragen aangenomen die de rechten 
van werknemers op sociale zekerheid 
beschermen. [1] Verankering van deze 
rechten in internationale verdragen 
biedt  houvast wanneer regeringen op 
de sociale zekerheid willen bezuinigen, 
zoals de afgelopen jaren ook in 
Nederland het geval was. De ILO 
verdragen leggen hier dan een bodem 
onder.  Nederland zakte in 2006 met de 
WIA door die bodem. Annie van Wezel 
legt uit. 

 

Piet Hein Donner, van 2007 tot 2010 minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid – “gestuntel met 
procedures verdiende‘niet de schoonheidsprijs” Foto 
Merlijn Doomernik / NRC-Handelsblad 

 
ILO Verdrag 102, aangenomen in 1952, benoemt negen terreinen waarvoor de overheid een sociale 
voorziening moet treffen, zoals  toegang tot gezondheidszorg, pensioen, kinderbijslag, en een 
uitkering bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Aanvullende verdragen voor de 
specifieke terreinen werken het basisverdrag verder uit. Nederland heeft Verdrag 102 in 1962 
geratificeerd . Van de aanvullende zes verdragen zijn er drie getekend. Waaronder Verdrag 121 
(Employment Injury Benefits) dat het recht regelt op een uitkering bij een bedrijfsongeval of een 
beroepsziekte. Het Verdrag is aangenomen in 1964 en door Nederland in 1966 geratificeerd. Over dit 
verdrag is al jaren gedonder. 
Tom Etty beschrijft hoe de toenmalige regering in 1988 het verdrag zelfs wilde opzeggen. [2] Alleen 
snel en fel ingrijpen van de vakbeweging heeft dit toen kunnen voorkomen. Van een poging tot 
opzegging is daarna geen sprake meer geweest, maar van een goede naleving evenmin. Een juiste 
naleving van ILO Verdrag 121 zou voor een deel van de Nederlandse arbeidsongeschikten een reële 
inkomensverbetering betekenen. Daarom zette de FNV zich vol in voor de naleving van dit verdrag. 
Voor een goed begrip van de strijd om Verdrag 121 is een korte uitleg van de procedures nodig. 
 

Rapportage 
 

 

Om ervoor te zorgen dat landen die verdragen hebben 
geratificeerd, deze ook daadwerkelijk naleven, kent de 
ILO een uniek systeem om daarop toe te zien. Geen 
andere VN organisatie heeft zo goed ontwikkelde 
procedures en zoveel capabele mensen om de 
toepassing van verdragen in wetgeving en praktijk te 
volgen en te beoordelen. Bovendien hebben vakbonden 
en werkgeversorganisaties er een stem in. 
Het begint met de verplichting van de overheid om 
volgens een vast roulatieschema aan de ILO te  

Annie van Wezel, auteur van dit 
artikel 
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rapporteren hoe de implementatie van een Verdrag is geregeld. Voor Nederland betekent dit 
ongeveer 18 rapportages per jaar.[3] Dit rapport moet eerst worden voorgelegd aan de vakbonden 
en werkgeversorganisaties voor commentaar. Dat is maar goed ook, want het zal niet verbazen dat 
de overheid over het algemeen rapporteert dat zij aan alle verdragsverplichtingen voldoet. De FNV 
heeft altijd veel tijd en energie gestoken in deze jaarlijkse rapportages aan de ILO. Zeker als het gaat 
om onderwerpen waarop de FNV toch al lobbyt en actie voert, kan de mening van de ILO een flinke 
steun in de rug betekenen. [4] 

Hoor en wederhoor 
 
De rapportages van overheden en het commentaar daarop van de sociale partners gaan naar het ILO 
Comité van Deskundigen, kortweg ‘de Experts’. De Experts zijn een groep van 20 internationale top 
juristen op het gebied van internationaal arbeidsrecht. Zij wegen de informatie en komen ieder jaar 
in maart met een rapport waarin honderden cases van over de hele wereld worden besproken. 
Verwacht van de Experts geen bindende uitspraken zoals van een rechter. De ILO heeft niet een 
rechtbank waar je een oordeel kunt vragen, dat dan met sancties kan worden afgedwongen. Wel is 
de mening van de ILO Experts gezaghebbend en kunnen rechtbanken deze overnemen en zo 
omzetten in ‘hard law’. De Experts zelf zullen eerder een proces van hoor en wederhoor op gang 
brengen, een dialoog tussen overheden en sociale partners, om een hiaat in de naleving van een 
verdrag op te lossen. De Experts geven dan uiteraard wel aan op welke punten zij vinden dat de 
overheid in gebreke blijft. Op deze manier hebben zij een soort jurisprudentie opgebouwd met 
betrekking tot de interpretatie van de Verdragen. Die interpretatie weegt zwaar, omdat de Experts 
onafhankelijk en onpartijdig zijn. Ze zijn het fundament onder het toezichtmechanisme waarop de 
ILO zo trots is. 

Escalatie 
 
Als de dialoog niet tot stand komt of als het probleem niet wordt opgelost, staan nog andere wegen 
open om problemen met de naleving van verdragen binnen de ILO aan te kaarten. Die worden dan 
wel gezien als escalatie van de klachten. De procedure volgens artikel 24 van de ILO Constitutie 
maakt het mogelijk dat een vakbond of werkgeversorganisatie aan het Bestuur van de ILO vraagt een 
speciale tripartiete commissie op te zetten om naar de klacht te kijken. Dat hebben de Nederlandse 
vakcentrales gedaan voor de bezuinigingen op de Arbeidsinspectie.[5] 
Ieder jaar worden tijdens de ILO Conferentie 24 ernstige gevallen van schending van 
werknemersrechten besproken in het Comité voor de Toepassing van Normen ( Committee on the 
Application of Standards, CAS). Overheden komen hier niet graag op de agenda, want hoewel het 
doel ook hier is om een oplossing voor de problemen te vinden, ervaren zij dit toch als ‘de 
schandpaal’. 
Voor problemen met het recht op organisatie en op collectieve onderhandeling bestaat een aparte 
procedure voor een klacht bij het Committee on Freedom of Association, waarvan de Nederlander 
Paul van der Heijden, hoogleraar internationaal arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden, voorzitter 
was van 2002 tot 2018. 
De toezichtprocedures lijken helder, maar er zijn veel ongeschreven regels die ze minder transparant 
en erg tijdrovend maken. Overheden kunnen hier per ongeluk of expres misbruik van maken om de 
afhandeling te frustreren en te vertragen. De effectiviteit van het toezicht hangt uiteindelijk af van 
het belang dat overheden, maar ook werkgevers, eraan hechten, en daar schort het nogal eens aan. 
Het is dan aan vakbonden om de uitspraken van de ILO  te gebruiken bij hun acties en hun lobby. Dan 
kunnen ze het verschil maken. 
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Verdrag 121, arbeidsongeschiktheid 
 
Bij de omzetting van de WAO naar een nieuwe arbeidsongeschiktheidswet, de WIA, heeft de 
vakbeweging vanaf het begin aangegeven dat de nieuwe wet aan ILO Verdrag 121 zou moeten 
voldoen. Het Verdrag verplicht overheden om te zorgen voor gratis toegang tot de noodzakelijke 
gezondheidszorg en omschrijft het recht op een uitkering. Er mag geen sprake zijn van een 
armoedeval. Overheden die het verdrag hebben getekend, moeten een lijst van beroepsziekten 
opstellen. Omdat de Nederlandse wet geen aparte regels kent voor degenen die door hun werk 
arbeidsongeschikt zijn geworden, moeten de voorwaarden van Verdrag 121 voor alle 
arbeidsongeschikten in Nederland gelden. Ook in de Tweede Kamer speelde het ILO Verdrag een rol. 
Daarom had toenmalig minister de Geus bij de voorbereiding van de nieuwe wet een ínformele 
opinie aan de ILO gevraagd. Op het antwoord van de ILO heeft hij niet gewacht en voordat de ILO zijn 
twijfels en kritiekpunten op papier had kunnen zetten, trad de wet in 2016 in werking. 

Vertraging 
 
In maart 2008 kreeg de Nederlandse overheid van de ILO Experts een zogenaamde Direct 
Request [6] , om voor 1 september 2008 een volledig verslag van de nieuwe WIA en de invoering 
ervan te sturen. Ook stelde de ILO drie specifieke vragen. Die vragen gingen over de toegankelijkheid 
van de uitkering, over het lage niveau van uitkering aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten die 
werkloos werden, en over het feit dat mensen die 35% of minder van hun verdiencapaciteit 
verliezen, helemaal geen uitkering krijgen. 
Tegenwoordig staan die Directe Vragen aan de overheid ook op de ILO-website, maar destijds werd 
de vakbeweging hier noch door de overheid noch door de ILO over geïnformeerd. De overheid miste 
de deadline van 1 september voor de rapportage en de beantwoording van de vragen en kreeg 
uitstel tot 1 november 2008. De FNV stuurde alvast haar commentaar. Groot was de verbazing – en 
de teleurstelling- toen we er bij een bezoek op 24 februari 2009 aan de ILO achter kwamen, dat de 
overheid er ook niet in was geslaagd om voor de uitgestel de datum van 1 november een goed 
rapport naar de Experts te sturen. Deze konden daardoor niet in 2009 hun mening (Observaties) 
geven. De Tweede Kamer stelde minister Donner vragen over dit gestuntel met de procedures. 
Minister Donner gaf toe dat het ‘niet de schoonheidsprijs verdiende’, maar verzekerde dat van 
kwade opzet geen sprake was. [7] De overheid bleek niet de enige die bureaucratische steken liet 
vallen. Door onderbezetting lukte het de ILO op zijn beurt ook niet om in 2010 haar reactie op het 
commentaar van de FNV te geven. ‘Waar doe we het voor’, vroegen we ons af. We waren al bijna 4 
jaar verder. 

Nederland voldoet niet aan het Verdrag 
 
Omdat alleen de aanhouder wint, stuurde de FNV, inmiddels ook gesteund door de andere 
vakcentrales, in 2010 opnieuw haar kritiek op de wet WIA naar de ILO, met de argumenten waarom 
deze wet niet aan ILO Verdrag 121 voldoet. In maart 2011 publiceerde de ILO dan eindelijk haar 
bevindingen .[8] De ILO Experts gaven onomwonden kritiek op de Nederlandse WIA en noemde 
onder meer de 35-min regeling en de armoedeval van werkloze arbeidsongeschikten, niet in 
overeenstemming met de verdragsverplichtingen. Klare taal. 
“The WIA Act does not include lump-sum benefits and does not pay any benefit at all for incapacity 
below 35 per cent. Thus, persons with less than 35 per cent incapacity are excluded from protection 
against employment injury, which is contrary to the Convention. “ 
De overheid bleef ontkennen dat de WIA in strijd was met het Verdrag en waar dit toch door de 
Experts onomwonden was vastgesteld, op het gebied van de 35-minners, hield men vast aan het 
eigen standpunt. Het verdrag noemt geen specifiek percentage, was de redenering. Dat het 
Committee of Experts, bij uitstek de instantie om het verdrag op dit punt te interpreteren, op basis 
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van de bedoeling van het Verdrag en van vergelijkbare situaties in andere landen concludeerde dat 
35% een te hoge drempel was, legde men eenvoudigweg naast zich neer. 

Agree to disagree 
 
In 2012 hebben de Experts hun opvatting van 2011 nogmaals bevestigd en enkele punten van zorg 
aan hun lijst toegevoegd.[9]  Om de discussie, die inmiddels ook erg ingewikkeld was geworden, 
vooruit te helpen, bood de ILO een missie naar Nederland aan, onder leiding van de Directeur van 
het Standards Department van de ILO, Mevrouw Cleopatra Doumbia-Henry. Een uitzonderlijk aanbod 
dat aangaf dat de ILO de problemen serieus nam. De missie bracht geen beweging in de discussie. De 
overheid kwam niet verder dan : we agree to disagree, alsof de mening van de Experts ook zomaar 
een mening is. De vakbeweging was het hier helemaal niet mee eens en stuurde opnieuw een brief 
met haar opvatting en het verzoek aan de ILO om de dialoog gaande te houden. 
De Nederlandse overheid belijdt steun aan het toezichtmechanisme van de ILO. Maar als de kritiek 
van de ILO te dicht bij komt, of mogelijk geld kost, neemt de overheid de opvatting van de ILO 
Experts niet serieus. De uitspraken van Het Comité van Experts zijn zoals gezegd niet juridisch 
bindend, maar ze zijn wel gezaghebbend. Door haar interpretaties van het Verdrag te negeren, 
ondermijnt de Nederlandse overheid het gezag van deze instantie, die het fundament is van het 
toezichtmechanisme. 

Lange adem 
 
Hoe teleurstellend de houding van de overheid ook was, toch heeft de voortdurende druk waaronder 
ze werd gehouden wel invloed gehad. Frans Pennings, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit 
Utrecht, oordeelt dat de toezichthoudende organen van de ILO de eventuele negatieve effecten van 
veranderingen in de sociale zekerheid nauwgezet in de gaten houden. “Daarmee willen ze de 
beginselen die ten grondslag liggen aan de verdragen bewaken, houden ze de lidstaten scherp en 
voorkomen ze dat andere lidstaten dergelijke vernieuwingen overnemen zonder de daarbij horende 
waarborgen.”[10] 
Bovendien: de zaak is nog niet gesloten. In maart 2018 kwam de ILO opnieuw met een Direct 
Request.[11] Gelukkig is de procedure van de ILO inmiddels transparanter geworden en zijn 
vakbonden niet langer van de overheid afhankelijk om hiervan kennis te nemen. Door de 
digitalisering van het toezicht zijn alle uitspraken nu ook op de ILO website te vinden. Verwijzend 
naar de brief van de Vakcentrales uit 2012, constateert de ILO: 
“As the situation in law and policy has not changed, the Committee notes with regret that the cash 
benefits provided under the WIA for victims of employment injuries do not ensure the level of 
protection guaranteed by the Convention.” 
De ILO gebruikt de term regret en in ILO jargon is dit een ernstige terechtwijzing. Ook is het 
opmerkelijk dat de ILO zo expliciet zegt dat de hoogte van de uitkering niet voor iedereen de 
financiële bescherming biedt waarop het Verdrag recht geeft. De ILO vraagt zich af of er wel overleg 
met de vakbeweging is geweest en wat de vooruitgang is die de overheid heeft gemaakt met het 
aanpassen van de wetgeving, zodat deze in lijn komt met Verdrag 121. 

Hoe verder? 
 
Voor 1 september 2020 moet de overheid opnieuw rapporteren en kan de vakbeweging ook weer 
haar commentaar naar de ILO sturen. Dat zou ik zeker doen. Gezien de ervaring tot nu toe en gezien 
het inhoudelijke belang van C 121, zou het niet nog eens tien jaar mogen duren. De Nederlandse 
overheid is voorstander van ‘stroomlijning’ van ILO verdragen in het zogenaamde Standards Review –
proces.[12] Mogelijk hoopt zij dat de sociale zekerheidsverdragen van de ILO hierdoor soepeler 
zullen worden. Dat laat onverlet dat Nederland zich moet houden aan de geratificeerde Verdragen 
die nu actueel en up- to-date zijn. 
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De FNV is altijd heel terughoudend geweest met het aan de ILO- schandpaal nagelen van de 
Nederlandse overheid. Maar het belang van de zaak en de houding van de overheid maken het haast 
onvermijdelijk om ook andere toezichtmechanismen in te zetten, zoals een klacht onder artikel 24. 
De Nederlandse vakbeweging heeft eerder op het punt gestaan om Nederland voor de schending van 
Verdrag 121 te agenderen in het Committee on the Application of Standards (CAS) van de ILO 
Conferentie. Ze heeft er toen vanaf gezien om een serieuze verdere dialoog een kans te geven. Als 
die niet plaats vindt, is een bespreking van de Nederlandse schending van Verdrag 121 in CAS 
gerechtvaardigd. 
 
Annie van Wezel 
Internationaal adviseur bij de FNV van 2007-2018 en onder meer verantwoordelijk voor de 
coördinatie van de bijdrage van de FNV aan het toezicht op de naleving van ILO verdragen. 
September 2019 
 
Noten 
[1] ILO website: https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-
security/lang–en/index.htm 
[2] [2] VHV website: https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/een-muis-met-twee-staartjes 
[3] Nederland heeft 109 (van 190) verdragen geratificeerd, waarvan er 70 up-to-date zijn. 20 up-to-date verdragen zijn 
(nog) niet geratificeerd. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:14000:0::NO:14000:P14000_COUNTRY_ID:102768 
[4] De FNV heeft de afgelopen 10 jaar onder meer aan de ILO gerapporteerd over: het minimumjeugdloon, de loonkloof bij 
vrouwen, ontslag bij zwangerschap, de Regeling Dienstverlening aan Huis, discriminatie op basis van migratieachtergrond, 
cao voor ZZP-ers, dwang in de Bijstand, ernstige arbeidsuitbuiting. 
[5] Wim van Veelen en Rik van Steenbergen, Nederlandse regering flink op de vingers getikt door de ILO: meer en betere 
arbeidsinspecties nodig,  Binnenkort op VHV website, 
[6] ILO website. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2279547 
De Observaties en Direct Requests van de ILO Experts krijgen zowel het jaartal van de vergadering waarop ze zijn 
aangenomen (in dit geval nov/dec 2007) als de datum waarop ze zijn gepubliceerd, in februari/ maart het jaar daarop 
volgend (in dit geval 2008). Dit is onnodig verwarrend. 
[7] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2009Z03365&did=2009D25314 
[8] ILO website https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2327805 
[9] ILO website https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2699664 
[10] Tijdschrift Recht en Arbeid, jaargang 11, januari 2019. Themanummer ILO 100. Pag. 21. 
[11] https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3343144 
[12] https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang–en/index.htm 
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Catelene Passchier: 

‘Ik ben niet tegen mannen maar vóór vrouwen!’ 
 

 

Ze is de middelste van vijf meisjes. Haar ouders zijn 
beiden hoog opgeleid en stimuleerden hun 
dochters ‘om zelf iemand te worden die interessant 
genoeg was.’ Ze wil niet dat er ophef wordt 
gemaakt van het feit dat ze de kleindochter was 
van juriste en vrouwenactiviste Clara Wichmann. 
Dat hoeft ook niet, Catelene Passchier is zelf 
iemand geworden die interessant genoeg is! 
 
‘We hebben allemaal gestudeerd’, vertelt Catelene 
Passchier. ‘Hoewel onze ouders ons alle kansen 
gaven om ons te ontwikkelen, functioneerde ook 
ons gezin volgens een traditioneel patroon. Mijn 
vader had een eigen studeerkamer, mijn moeder 
die medicijnen had gestudeerd, bereidde ’s avonds 
haar werk voor aan de huiskamertafel, waar wij 
ook ons huiswerk zaten te maken.  Je mocht als 
vrouw best een carrière  hebben, zolang man en 
kinderen er geen last van hadden.  
Er is een proefschrift geschreven over werkende 
vrouwen in Nederland in de jaren 50, dat heet “Ze 
hebben er niks van gemerkt.” 
 Catelene Passchier, voorzitter 

werknemersdelegatie bij de ILO (foto Beeldbank 
SER) 

 

Product van de jaren ’60 en ’70 
 
Passchier studeerde rechten en was al snel actief bij de oprichting van een Blijf-van-mijn-lijf-huis in 
Utrecht. Daarnaast werkte ze in de sociale rechtshulp. ‘Ik liet me zeker niet afschrikken door een 
conservatieve studie. We streden er juist voor dat er meer aandacht kwam voor sociale onderwerpen 
binnen het Rechtenprogramma. Dit resulteerde in nieuwe vakken zoals: Recht in theorie en praktijk. 
Ik heb altijd de ambitie gehad te werken aan meer rechtvaardigheid in de wereld. Ik wilde als jong 
ding Internationaal recht studeren en de wereld redden.’ 
 

Oude stadsbuurt 
 
Maar om te beginnen kwam Passchier terecht in een wetswinkel in een oude stadsbuurt waar ze 
direct te maken kreeg met het onrecht in het dagelijks leven van mensen. ‘Ik werd er bescheiden 
van. Als advocaat in een collectief in Amsterdam richtten we een spreekuur op voor vrouwen die in 
een echtscheidingssituatie zaten. Wij vonden het belangrijk dat vrouwen merkten dat andere 
vrouwen met dezelfde problemen worstelden.  Alleen vrouwen, inderdaad. Nee, ik ben niet tegen 
mannen, ik ben voor vrouwen.’ 
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De FNV 
 
‘Ik was een groot voorstander van vakbonden, maar ook  kritisch, ik vond dat ze te weinig deden voor 
vrouwen, flexwerkers, migranten. Ik werkte samen met vrouwen binnen de FNV om die dingen op de 
agenda te zetten. Toen werd ik gevraagd voor het Vrouwensecretariaat van de vakcentrale FNV. 
Inmiddels had ik twee kleine kinderen. Als advocaat, met een partner in hetzelfde vak, was de 
combinatie werk, privé best pittig. Binnen de FNV kreeg ik ruimte om te groeien, en uiteindelijk ben 
ik op voordracht van de Benelux vakbonden naar Europa gegaan als bestuurslid in de Europese 
vakbondskoepel EVV. Elke week reisde ik op en neer van Brussel naar huis. Het was een zware tijd 
waarin ook mijn ouders steeds meer mantelzorg vroegen, die ik gelukkig kon delen met al mijn 
zussen. Maar ik heb veel geleerd! Ik kwam weer terug op het FNV-honk als cao-coördinator en 
uiteindelijk als vice-voorzitter.’ 

Drie dimensies 
 
Sinds 2017 is Passchier  (als tweede vrouw ooit) voorzitter van de werknemersgroep in de ILO 
(International Labour Organization). ‘Ik zet me in voor werkenden overal ter wereld. Voor mij heeft 
sociale rechtvaardigheid drie dimensies:  gender, wit-zwart en klasse. Eerlijk (ver)delen gaat om deze 
dimensies, die elkaar vaak versterken. Ik zit goed op mijn plek in deze fase van mijn leven. Dit kun je 
niet op je twintigste doen, je moet goed snappen hoe de wereld in elkaar zit:  de 
machtsverhoudingen, de overeenkomsten èn de verschillen tussen mensen, waar het je 
‘tegenstander’ (werkgevers of overheden) om gaat en hoe je iedereen bij elkaar brengt op 
gezamenlijke belangen. Ik vind het een voorrecht om dat te doen als voorvrouw van de vakbonden 
wereldwijd. Voor mij is het wezen van vakbonden: werken mèt en niet voor mensen. Je moet 
mensen  ‘empoweren’ om zelf sterker te worden en op te komen voor verbetering van hun werk en 
hun leven!’ 
 
Mariëlle van den Donk 
Eerder gepubliceerd in FNV Vrouw Mag@zine nr. 65, maart 2019 
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Poging tot opzegging van IAO-verdrag 121 door minister Jan de Koning 

Een muis met twee staartjes 
 

 

Over het algemeen heeft 
Nederland als lid van 
internationale organisaties in 
de loop der tijden een goede 
reputatie heeft opgebouwd. 
Ons land nam actief deel aan 
de activiteiten van de VN en de 
Gespecialiseerde Organisaties, 
speelde van tijd tot tijd zelfs 
een stimulerende rol en kwam 
zijn verplichtingen veelal goed 
na– inclusief de betaling van 
zijn contributie – en dat nog op 
tijd ook. Het zou te ver gaan te 
beweren dat deze reputatie  
intussen verloren is gegaan. 

 
Uit NRC-Handelsblad van 9 augustus 1988 
 

 
Maar wel kan en moet worden vastgesteld dat de Nederlandse regering het in de afgelopen 
tientallen jaren toch wat minder nauw lijkt te nemen met haar vrijwillig aangegane verplichtingen 
jegens die organisaties. In het bestek van dit artikel zal deze stelling worden onderbouwd met enkele 
voorbeelden, ontleend aan de praktijk binnen de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Deze 
kwesties staan echter niet op zichzelf en houden goeddeels geen verband met problemen, die voor 
de IAO specifiek zijn. Het betoog zal zich vooral toespitsen op de wijze waar op de Nederlandse 
regering omspringt met haar verdragsverplichtingen. 
 
Het aan achteloosheid of onverschilligheid grenzende gemak, waarmee de regering begin 1988 
aankondigde een belangrijk IAO-Verdrag op te zeggen en dit voornemen enkele· maanden later 
doorzette in weerwil van een overweldigende meerderheid in de Tweede Kamer, kan met recht in 
verband gebracht worden met de merkwaardige capriolen die het kabinet uithaalde rond het VN-
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. ook daar ging het om kritiek van de 
verdragsorganisatie op Nederland. 
 

Vreemde eend in VN-bijt 
 

Naar aanleiding van het 100-jarug bestaan van de Internationale 
Arbeids Organisatie schrijft Tom Etty enkele verhalen over de 
betekenis van deze organisatie voor de Nederlandse 
arbeidsverhoudingen 
Voor een nader begrip eerst een enkel woord over de IAO. Deze 
gespecialiseerde organisatie van de VN, die zich bezighoudt met 

vraagstukken van arbeid en sociale gerechtigheid in brede zin, is binnen het VN-systeem in enkele 
opzichten een vreemde eend in de bijt. Om te beginnen is de IAO, voortgekomen uit de Volkenbond, 
een stuk ouder dan de VN. Ook de werkwijze, die sterk is afgestemd op het ontwikkelen, vaststellen, 
doen ratificeren en controleren van de naleving van een groot aantal internationale verdragen, heeft 
weinig parallellen. Het meest in het oog springende buitenissige element is echter de structuur. De 
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IAO is de enige intergouvernementele organisatie waarin niet-gouvernementele groeperingen op 
voet van gelijkheid deel hebben aan de werkzaamheden en het dragen van verantwoordelijkheden. 
Bij dit ‘tripartisme’, waarvan regeringen, vakbonden en werkgeversorganisaties de samenstellende 
bestanddelen zijn, geldt de vooronderstelling van onderlinge onafhankelijkheid. Bijgevolg worden 
regeringen, meer dan in andere internationale organisaties, binnen de IAO op hun huid gezeten door 
critici uit eigen land.(1) De Nederlandse regering heeft daar in de afgelopen vijftien jaar ruimschoots 
ervaring mee opgedaan . Het meest geruchtmakend was in die periode de behandeling van klachten 
van de Nederlandse vakbeweging tegen ingrepen door de regering in het proces van vrije 
onderhandelingen over lonen en andere arbeidsvoorwaarden.  
De Nederlandse regering werd uiteindelijk door de IAO in het ongelijk gesteld.(2) Wat meer 
binnenskamers wordt de overheid verder al enkele jaren door werkgevers en werknemers 
gekapitteld over  het niet op tijd en volgens de statutaire bepalingen voldoen aan financiële 
verplichtingen. Een ander punt van kritiek was destijds ook de onwil om werkgevers en werknemers 
te consulteren over de Nederlandse inbreng in het werk van de IAO op het vlak van de ‘technische 
samenwerking’ met ontwikkelingslanden, een verplichting die bestaat op grond van de constitutie 
van de IAO, het Verdrag betreffende tripartite consultatie over IAO-aangelegenheden (nr. 144) en 
categorische uitspraken van de Internationale Arbeidsconferentie. Ook de commotie die eerder 
begin 1988 ontstond over het voornemen van de regering om Verdrag 121 (over uitkeringen bij 
arbeidsongevallen en beroepsziekten) op te zeggen, komt voort uit een scherpe reactie uit de ‘non-
gouvernementele hoek’, in dit geval overigens uitsluitend de gezamenlijk optrekkende vakbeweging. 

Opzegging 
 
Verdrag 121 is één van de ruim twintig IAO-verdragen op het terrein van de sociale zekerheid. Het 
werd in 1964 door de Internationale Arbeidsconferentie aangenomen en twee jaar later door 
Nederland geratificeerd. Het bevat minimum-normen voor wetgeving die het risico van 
arbeidsongeschiktheid of overlijden ten gevolge van arbeidsongevallen of beroepsziekten dekt. Wat 
was nu de reden dat de regering dit verdrag wil opzeggen? Sedert 1971 waren er door de IAO 
bepaalde discrepanties vastgesteld tussen de Nederlandse wetgeving en het verdrag. De regering 
was daar herhaaldelijk op gewezen. Volgens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was 
er hierdoor een penibele situatie ontstaan, waaraan alleen een eind gemaakt kon worden door het 
verdrag op te zeggen.(3) 
De discrepanties hadden te maken met het stelsel dat Nederland gekozen heeft om werknemers 
tegen deze risico ’s te beschermen. In de meeste landen zijn dat stelsels die voorzien in een 
specifieke verzekering voor beroepsziekten en bedrijfsongevallen (‘risque professionel’). In 
Nederlands is gekozen voor een breder systeem: een algemene sociale verzekering bij 
arbeidsongeschiktheid. Hierin wordt geen rekening gehouden met de specifieke oorzaak van 
arbeidsongeschiktheid (‘risque social’).  
 
De keuze voor dit stelsel werd ten tijde van de ratificatie van Verdrag 121 gemaakt. De kritiek van de 
IAO had betrekking op de volgende kleinere en grotere punten: 

 ouderdomspensioen voor slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte; 
 omzetting WAO-uitkering in gekort AOW-pensioen; 
 hoogte van het ouderdomspensioen voor het gehuwde slachtoffer van een arbeidsongeval of 

van een beroepsziekte; 
 wezenpensioen; 
 begrafenisuitkering; 

 
De vakbeweging ontkende niet dat er in de afgelopen jaren problemen waren geweest, maar 
meende – en maakte met zakelijke argumenten, ontleend aan de praktijk van het werk in de IAO 
aannemelijk – dat deze niet van echt zwaarwegende aard geweest waren. Gezien de kritiek van de 
IAO op de toepassing van het verdrag door Nederland zou het voor de hand gelegen hebben dat de 

http://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/roolvinks-knevelwet-sneeft-in-geneve/
http://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/roolvinks-knevelwet-sneeft-in-geneve/
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regering in samenspraak met het secretariaat van de IAO, het Internationaal Arbeidsbureau, eerst 
eens zorgvuldig naar een oplossing zou zoeken die het mogelijk maakte dat Nederland verdragspartij 
bleef. Die pogingen waren niet gedaan. Zoals de regering de zaak presenteerde, was er volstrekt 
onvoldoende grond om een zo vergaande stap als opzegging van een verdrag te nemen. Wat de 
regering wilde, was in feite hetzelfde als in 1987 met het VN Verdrag inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten: er werden problemen geconstateerd en zonder veel omhaal werd vervolgens de 
conclusie getrokken dat het verdrag dan maar moest wijken. Volgens de vakbeweging was dit een 
volstrekt onverantwoorde en onwaardige benadering van internationale verdragsverplichtingen; 
zeker voor een regering die in 1979 mensenrechten tot een hoeksteen van het buitenlands beleid 
had gemaakt en die in 1983 bij grondwetswijziging de opdracht had de internationale rechtsorde te 
bevorderen. 

Furieuze reactie 
 
Hoe was nu een en ander in zijn werk gegaan? Tijdens de Internationale Arbeidsconferentie van 1987 
circuleerde binnen het Internationaal Arbeidsbureau het gerucht dat Nederland voornemens zou zijn 
om een aantal verdragen op te zeggen. Daaronder was Verdrag 121. werkgevers en werknemers 
wisten van niets. Bij navraag door de vakbondsvertegenwoordigers in de Nederlandse delegatie bij 
de overheidsvertegenwoordigers werd dit gerucht bevestigd. In het najaar en de winter van 1987 
stelde de vakbeweging de kwestie aan de orde in overleg met minister De Koning. Tot tweemaal toe 
wilde deze geen uitsluitsel geven. Toen kwam, begin februari 1988, een brief van de minister waarin 
deze aangaf inderdaad toch het verdrag te willen opzeggen en waarin hij vakbeweging en werkgevers 
nog geen drie weken de tijd gaf om hun reactie op dit voornemen op schrift te stellen en over te 
leggen.{4) 
Vanwaar die plotselinge haast? In verband met vaste IAO-procedures voor opzegging (dat kan maar 
eens in de 10 jaar) 0moest de regering vóór eind juli 1988 haar besluit bij de IAO gedeponeerd 
hebben. Zou dat niet lukken, dan bestaat pas in 1998 weer de mogelijkheid tot opzegging. 
Waarschijnlijk had de minister aanvankelijk de hoop dat hij het zou kunnen laten bij een puur 
formele raadpleging van de vakbeweging en de werkgevers, om vervolgens het wetsontwerp, 
dienende tot opzegging van het verdrag, bij stilzwijgende goedkeuring door het parlement 
aangenomen te krijgen. 
De furieuze reactie yan de vakbeweging, die om te beginnen geen genoegen nam met de sterk op 
lippendienst lijkende wijze van consulteren van de minister, haàlde een streep door die rekening. De 
vakbeweging sprak in één moeite de Tweede Kamer aan op haar verantwoordelijkheid en drong op 
een gedegen behandeling van het ‘opzeggingswetje’ aan. Opvallend genoeg zwegen overigens de 
werkgeversorganisaties, destijds toch tenminste even zorgvuldig als de werknemers in het waken 
over het ideeëngoed van de IAO. 

Naar Canossa 
 
De rest van de geschiedenis is uit de media van destijds genoegzaam bekend.{5) De regering moest 
het aanvankelijke voornemen de zaak op kousenvoeten door het parlement te loodsen laten varen. 
In het overleg met de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken werd zij geconfronteerd met een 
volstrekt afwijzende houding ten aanzien van de voorgenomen opzegging. Desalniettemin zond de 
minister eind juli een brief naar Genève, waarin hij het verdrag opzegde. Hij deed dat, ‘vooruitlopend 
op de goedkeuring van de Kamer’ – een merkwaardige en bedenkelijke manier van doen, waar die 
Kamer duidelijk te verstaan had gegeven niet akkoord te willen gaan. De  Kamer hield echter voet bij 
stuk houden. De regering jde opzegging ongedaan maken. nooit eerder vertoond in de IAO. Een erg 
verheffende indruk had dat in Genève natuurlijk niet gemaakt. 
 
De scherpte waarmee de vakbeweging haar verzet gevoerd had, moest vooral verklaard worden uit 
haar sombere vermoeden dat het werkelijke argument voor opzegging door de regering verzwegen 
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werd. in werkelijkheid  werd binnen het kabinet overwogen tot nieuwe wetgeving te komen die 
Nederland in veel ernstiger mate dan tot dusver in conflict met de bepalingen van Verdrag 121 zou 
kunnen brengen. Te denken viel dan het voornemen om de Algemene Weduwen en Wezenwet 
(AWW) en de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO) te wijzigen. (6) 
 
De muis had ,uiteindelijk twee staartjes. Ten eerste was dat de minister inderdaad 
naar Canossa moest. In een hernieuwd overleg met de Kamer, na het zomerreces, moest hij 
constateren dat zijn argumenten voor opzegging andermaal weinig weerklank vonden. Ten tweede 
werd de regering verplicht aan werkgevers en werknemers op korte termijn een formele 
consultatieprocedure voor te leggen die onmin, zoals in het voorjaar1988  ontstaan over de 
presentatie van de opzeggingsplannen aan de partners in de IAO, in de toekomst moest voorkomen. 
Geen van beide punten deed echter ten principale iets toe- of afdoen aan het verschijnsel, waarop in 
de aanhef van deze bijdrage werd gewezen, namelijk dat in regeringskringen helaas de opvatting 
postgevat leek te hebben dat internationale verdragen alleen maar gerespecteerd hoeven te worden 
zolang men er in de eigen praktijk geen hinder van ondervindt. 
 
Tom Etty 
Eerder gepubliceerd in VN Forum, nr 1, 1988 
 
Noten 

1. Zie voor deze elementen uitvoeriger: T. Etty, ‘Politiek, politieke aspecten en politisering van de Internationale 
Arbeidsorganisatie’, in D. Leurdijk (red), Werkplaats of Woordenkraam? Politieke aspecten van 
gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties, ‘s-Gravenhage,Staatsuitgeverij 1984, 39-58. 

2. Vergelijk het rapport van de ‘Direct Contact’ missie van de IAO naar Nederland in 1984, in extenso afgedrukt in 
het Report of the Committee of Experts on the Application of Convention and Re commendation, Genève, IAO, 
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100 jaar IAO 

Roolvink’s ‘knevelwet’ sneeft bij de IAO 
 

 

 
Nederlands delegatie in 1980, vnlr: Tom Etty (FNV), 
Elske ter Veld (FNV), Andries de Bruin (FNV, 
werknemersgedelegeerde), Arno Kuizinga 
(Dienstenbond FNV), Arie Hordijk (CNV), Max de 
Leeuw (FNV), vertegenwoordiger van de Nederlandse 
Antillen, Aart-Jan de Geus (CNV) en Oscar de Vries 
Reilingh (oud-beleidsmedewerker Internationale 
Zaken van de FNV, destijds directeur van het IVVV-
bureau in Genève 

 

 
Begin 2019 is Tom Etty in Leiden waar de universiteit samen met het Ministerie van Sociale zaken en 
Werkgelegenheid een bijeenkomst heeft belegd over honderd jaar Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO). Hij heeft het reilen en zeilen van  de IAO  bijna een derde van die eeuw als FNV-
vertegenwoordiger meegemaakt, vandaar. Zijn gedachten dwalen af naar een FNV-
afdelingsvergadering in Ulft, ergens in de jaren ’80, waar hij de vraag heeft gekregen: “Het zal 
allemaal wel belangrijk zijn, die vergaderingen in het buitenland,  maar vertel nou eens eerlijk- wat 
doen jullie daar toch  in Godsnaam?”  
 
Die vraag, en vele verwante vragen, worden door Tom Etty op de VHV-website Het geheugen van de 
vakbeweging in de komende tijd beantwoord. Daarin doet hij uit de doeken wat het belang van de 
IAO is voor het dagelijks vakbondswerk. Het eerste verhaal gaat over de Loonwet 1969 van minister 
Bauke Roolvink. 
 
“’En hoe nu verder na honderd jaar?’ was de vraag die de sprekers op die middag aan het Rapenburg 
probeerden te beantwoorden: minister Koolmees  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de 
hoogste baas van de ILO en een van zijn stafleden, Catelene Passchier voor de FNV, een 
vertegenwoordiger van VNO-NCW, en twee professoren. 
 
“Al luisterend naar hun deskundige betogen dwaalden mijn gedachten af naar een zaaltje in Ulft, 
waar ik ergens in de jaren 80 een spreekbeurt moest houden voor de plaatselijke afdeling van de 
FNV. Ik ben vergeten wat mijn onderwerp die avond was, maar weet nog  wel dat de eerste vraag die 
ik na de pauze kreeg daar helemaal niets mee te maken had. De collega die hem stelde haakte in op 
wat ik in mijn eerste zinnen gezegd had over wat ik deed bij de vakcentrale: internationale zaken. 
“Het zal allemaal wel belangrijk zijn, die vergaderingen in het buitenland,” zei hij, “maar vertel me 
nou eens eerlijk- wat doen jullie daar toch  in Godsnaam? Ik vind het prachtig hoor, opkomen voor 
vakbondsmensen die het moeilijk hebben  in Chili, in Zuid Afrika, of Turkije. Maar daarvoor ben ik, en 
zijn de meesten hier denk ik, toch echt geen lid van de bond geworden. Ik wil in de eerste plaats dat 
de bond gewoon mijn belangen verdedigt. En vertel nou eens  wat  jij dááraan doet, daarginds  in 
Brussel en Geneve?” 
 
“Ja, wat heeft internationaal vakbondswerk nou eigenlijk van doen met wat de kern is van 
vakbondswerk: de behartiging van de belangen van de leden? Meer dan genoeg, bleek al gauw. We 
kwamen  te spreken over de IAO, over loonbeleid en collectief onderhandelen. Daar bleek genoeg 
stof in te zitten voor de rest van de avond. Dat zat zo. 
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Loonmaatregelen 
 

 

“Dik  vijftien jaar eerder, in 1969, had minister Roolvink 
van Sociale Zaken uit het kabinet-De Jong (1967-1981) 
met hangen en wurgen een wet op de loonvorming 
door het parlement gekregen die hem de bevoegdheid 
gaf in te grijpen in  cao-onderhandelingen. De 
verzamelde vakbeweging was tegen die “knevelwet” te 
hoop gelopen, had alle middelen die ze maar had 
ingezet, maar vergeefs. De wet kwam er en de ingrepen 
in cao’s die de regering niet bevielen ook. De eerste was 
van Roolvink zelf, meteen al  in 1970. Keer op keer ging 
er in de jaren 70 van hogerhand een streep door 
loonstijgingen waar werkgevers en werknemers het 
over eens geworden waren. 
Een “loonmaatregel” heette dat. En niet alleen rechtse 
kabinetten bezondigden zich hieraan: het kabinet-Den 
Uyl bediende zich van de wet voor twee ingrepen in 
1976-80. 

Bauke Roolvink, minister van Sociale Zaken in 
het kabinet-De Jong (1967-1971) 

 
 
In 1982 deed Den Uyl, toen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder Van Agt, het nog 
een keer. 
 
“Maar ik kon het zaaltje in Ulft niet lang na die ingreep van Den Uyl  vertellen dat dit gedoe zijn 
langste tijd nu waarschijnlijk  wel gehad had. Niet omdat de vakbeweging de Nederlandse politiek 
intussen toch een lesje geleerd had, of omdat de polder eindelijk het licht gezien had en toch nog en 
nette oplossing gevonden had. Nee – het zou allemaal rustig zijn doorgegaan als de vakbeweging 
(lees: de FNV) in 1976 niet besloten had, nu er met nationale middelen kennelijk niets meer te 
bereiken viel, maar eens te proberen om het in ’s hemelsnaam dan maar eens  over de internationale 
band te spelen. De band van de IAO. En het had eventjes geduurd, maak dat leek te gaan werken. 
“De FNV wees de IAO er eind 1976 op dat de regering in 1974 gebruik gemaakt had van de 
Machtigingswet om loonsverhogingen en prijscompensatie aan banden te leggen. Die ingreep werd, 
gezien de energiecrisis en de onzekere economische toestand, acceptabel geacht. Maar in 1975 werd 
opnieuw besloten tot bevriezing van de lonen voor een half jaar in 1976, een periode die ook nog 
eens verlengd werd, en deze ingrepen achtte de FNV niet gerechtvaardigd. Zij beriep zich op één van 
de belangrijkste verdragen van de IAO, het verdrag op de Vrijheid van Vakvereniging uit 1948, waar 
Nederland sinds 1950 partij bij was. Een commisssie van onafhankelijke deskundigen die de ILO 
verdragen interpreteert en zich uitspreekt over vermeende schendingen van die verdragen had 
eerder bepaald dat ingrepen als die van de Nederlandse regering alleen te rechtvaardigen vielen als 
het uitzonderlijke maatregelen waren om het hoofd te bieden aan zeer ernstige problemen, dat ze 
niet verder mochten gaan dan strikt noodzakelijk, dat ze een redelijke periode niet mochten 
overschrijden, en dat ze gepaard moesten gaan met passende maatregelen om de levensstandaard 
van de betrokken werknemers te beschermen. 
 

Commissie van Deskundigen 
 
“De FNV ving in eerste instantie bot bij de Commissie van Deskundigen van de IAO, want die vond dat 
de ingrepen van de regering aan deze criteria voldeden. Maar toch viel er wat te vieren, want de 
Deskundigen waren, anders dan de Nederlandse regering, van mening dat de opmerkingen van de 
FNV  wel degelijk ontvankelijk waren. De regering had in zijn verweer namelijk gezegd: u moet hier 
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helemaal geen aandacht aan besteden. De loonmaatregelen zijn niet een kwestie van vrijheid van 
vakvereniging. Onze wet valt onder een  ander IAO-verdrag, namelijk verdrag 98 over Vrijheid tot 
Collectief Onderhandelen- en dat verdrag heeft Nederland niet bekrachtigd. ‘Best’, was de 
redenering bij de FNV, ‘als de zaken zo liggen, dan gaan we dus van nu af aan schieten op alles wat 
beweegt. Iedere nieuwe loonmaatregel, klein of groot, kort of langdurig,  melden we in Geneve en 
iedere keer vragen we: ‘Nou, wat vindt u?’ Is dit volgens u nog steeds uitzonderlijk? Gaat dit nog 
steeds niet verder dan strikt noodzakelijk? Hoe zit het met die redelijke periode als je keer op keer op 
keer dit soort maatregelen treft? Met die levensstandaard?’ 
 
“De FNV werd op zijn wenken bediend. In 1978 opnieuw een ingreep. In 1979 nog een. Weer een in 
1980. En met de regelmaat van de klok: iedere keer een boze  brief naar Geneve. In 1980 slaagde de 
FNV er zo voor het eerst in, op basis van enige zorg die de Commissie van Deskundigen nu dan toch 
had uitgesproken, de Nederlandse regering op het matje te laten roepen in de Commissie voor 
Toepassing van Verdragen van de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie van  de IAO. Dat was 
bijzonder. Nederland gold als een voorbeeldig lid van de IAO: veel verdragen geratificeerd, redelijk 
zorgvuldig bij het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit zo’n verdrag, behoorlijk 
rapporterend aan de IAO over toepassing in wetgeving en praktijk, trouw in het betalen van 
contributie. Zo’n lid schop je als internationale organisatie  niet graag tegen de schenen. Met die 
reputatie van Nederland hield de FNV overigens welbewust rekening bij het presenteren van zijn 
bezwaren. Dat ging steeds in de vorm van zakelijke “opmerkingen” gericht aan de Commissie van 
Deskundigen, niks geen wilde klachten.  De IAO heeft ook verschillende klachtenprocedures, maar 
wat de FNV betreft dienden die toch als regel vooral voor “moord- en doodslag”-kwesties gebruikt te 
worden. Daar had de IAO helaas al mee dan genoeg mee te stellen. 

Interne paniek 
 
“VNO-NCW en ook het CNV hadden zich tot dusverre over de kwestie niet laten horen, maar dat 
veranderde in 1982 toen ook zij eindelijk  hun ongenoegen bij de IAO kenbaar maakten over de 
loonmaatgeregel van dat jaar. Dat de Nederlandse werkgevers en werknemers nu allemaal vonden 
dat het te gek werd, dat tikte extra aan in Geneve. De FNV meldde de IAO  in dat jaar dat zij, nu de 
regering  keer op keer redelijke argumenten bleek te negeren, even overwogen had om  dan  in 
vredesnaam maar een klacht in te dienen bij de Commissie voor Vrijheid van Vakvereniging, maar dat 
het gezamenlijke front van werkgevers en werknemers dat nu ontstaan was haar daarvan had doen 
afzien. Dat het woord “klacht” viel leidde echter wel tot enige interne paniek bij Sociale Zaken, waar 
men de procedure waarnaar de FNV verwees verwarde met een veel zwaardere. 
“1982 was natuurlijk ook het jaar van het Akkoord van Wassenaar waarbij de  vakbeweging 
loonmatiging beloofde in ruil voor werkgelegenheid. Er is wel  gesuggereerd dat het “Wassenaar” en 
het erop volgende formele akkoord in de Stichting van de Arbeid is geweest, dat de regering heeft 
doen besluiten nu verder het instrument van de loonmaatregel maar op de schroothoop te gooien. Ik 
denk dat dat niet klopt. 
 
“De geest van ingrijpen was ook na Wassenaar wel degelijk nog  uit de fles, zoals de reeks van 
loonmaatregelen in de collectieve sector na 1982 duidelijk illustreert. Daarnaast zijn er wel degelijk 
ook voor de marktsector in 1993 en 2003 weer plannen voor en  niet mis te verstane dreigementen 
met looningrepen  geweest (van de CDA-ministers De Vries en De Geus). De reflexen waren ook na 
“Wassenaar” nog springlevend.  In discussies met ambtenaren die hun minister  waarschuwden voor 
de IAO klonk, werd mij destijds verteld, dan wel eens een geïrriteerd  “Nou, dan zeggen we dat 
verrekte  verdrag toch op!” Minister De Vries kreeg in 1993  onder uit de zak van de Raad van State 
naar aanleiding van de ontwerp-maatregel die hij haar had voorgelegd: of hij die schrobbering van 
een paar jaar geleden van de ILO nu alweer vergeten was. 
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Beloning voor geduld en vasthoudendheid 
 
 

 

Twee krantenberichten naar aanleiding van de commissie-Windmuller, links uit de Volkskrant van 5 april 1984, 
rechts uit de Volkskrant van 21 juni 1984 
 

 “In 1983/84 kwam de beloning voor jaren van geduld en vasthoudendheid. Na een ellenlange 
nachtelijke zitting van de Commissie voor Toepassing van Verdragen van de Internationale 
Arbeidsconferentie van 1983, waarin de Nederlandse regering pijnlijk-strak de maat werd genomen, 
stelde de FNV voor dat de IAO een ‘Direct Contact’-missie naar Nederland zou sturen. Deze zou met 
alle betrokken partijen moeten spreken en een rapport opstellen dat op de Conferentie van 1984 
besproken zou moeten worden. Het was een hoogst ongebruikelijk voorstel, want dit soort missies 
waren nog niet zo heel lang geleden ingesteld met de bedoeling een ‘licht’ instrument te hebben om 
regeringen van ontwikkelingslanden die problemen hadden met hun verdragsverplichtingen niet jaar 
na jaar vruchteloos in het beklaagdenbankje te zetten. Dat droeg bij aan een stemming van: ‘de rijke 
landen hebben makkelijk praten, ze moeten altijd ons hebben’. ‘Directe contacten’ konden deze 
regeringen rustig uitleggen wat er van ze verwacht werd, constructief advies geven en ze zo op het 
goede pad  helpen. Door zo’n missie te aanvaarden toonde een regering goede wil en vaak ontliepen 
ze op die manier een officiële vermaning. 
 
“In tien jaar tijd waren ze in totaal 26 maal ingezet, met Polen en de Sovjet-Unie als enige niet-
ontwikkelingslanden. Ik was op het idee van zo’n missie gebracht door dr. Klaus Samson, uit de 
Arbeidsnormen-afdeling van de IAO, die zei: ‘Probeer dit maar eens, ik geef je een kleine kans, ze 
vinden het misschien vernederend, maar misschien trappen ze erin’. Dat deden ze, ver na 
middernacht. 
“Achteraf hebben insiders mij gezegd dat de Commissie met het voorstel akkoord ging vanwege de 
politieke crisissfeer die deze jaren de Arbeidsconferentie beheerste: de communistische regimes en 
een  groot aantal regeringen van ontwikkelingslanden waren van mening dat zij ten onrechte steeds  
maar harde kritiek te horen kregen en dat westerse industrielanden ontzien werden. Er zou  met 
twee maten gemeten worden. Zij werden bij die stemmingmakerij geholpen door een paar Westerse 
industrielanden, het Groot-Brittannië  van Thatcher voorop, die plompverloren zeiden dat de 
“speciale paragrafen” waarin de Internationale Arbeidsconferentie  altijd zijn ernstigste kritiek 
neerlegt, niet bedoeld waren voor hen. 
 



40 
 

Commissie-Windmuller 
 
“De missie kwam enkele maanden later naar Nederland. De ILO had in eerste instantie gedacht aan 
professor Ago, lid van het Internationaal Gerechtshof en ook voorzitter van de Commissie van 
Deskundigen, maar toen het hoofd van de Arbeidsnormen-afdeling Ian Lagergren mij vroeg wat ik 
daarvan vond zei ik dat ik, met alle respect voor deze man, dacht dat er nog wel een betere was.  Hij 
nam mijn suggestie over  om John Windmuller te nemen, de Amerikaanse hoogleraar die, anders dan 
Ago,  een kenner van de Nederlandse arbeidsverhoudingen genoemd mocht worden. Hij was ook 
geen onbekende in de IAO. 
 
“Windmuller’s even  uitgekiende als uitgebreide rapport van begin 1984 was vernietigend voor de 
Nederlandse regering en maakte in volle omvang als bijlage deel uit van het rapport van de 
Commissie van Deskundigen aan de Internationale Arbeidsconferentie van dat jaar. Dat was nooit 
eerder vertoond en het is nooit meer herhaald. Ook dat had, denk ik, van doen met de behoefte van 
de IAO te demonstreren  dat er geen sprake was van ‘double standards’ en dat ook de beste 
jongetjes en meisjes van de klas in de hoek gezet worden als daar gerede aanleiding voor is. 
“Met loonmaatregelen in de marktsector was het nu dankzij het rapport-Windmuller, of rapport-
Windmuller in combinatie met ‘Wassenaar’,  nu wel even gedaan. Maar verder ging het verhaal 
eigenlijk gewoon door voor zo’n 500.000 werknemers in de ‘gepremieerde en gesubsidieerde sector’. 
 
“Windmuller had gesteld dat de loonmaatregelen die voor hen getroffen waren sinds 1979 ook in 
strijd met Verdrag 87 waren. De regering negeerde echter zijn aanbeveling ook hiermee op te 
houden. De FNV ging dus nog even onverdroten door met bezwaar maken bij de IAO. Tot wij het in 
1988 welletjes vonden  en besloten dan toch alsnog maar, samen met CNV en MHP, een officiële 
 klacht in te dienen bij de Commissie voor Vrijheid van Vakvereniging. 
“Die deed in 1989 uitspraak  en wees de regering stevig terecht, net als (voor de zoveelste keer) de 
Commissie van Deskundigen in zijn rapport aan de Arbeidsconferentie van dat jaar. Einde verhaal 
voor de Nederlandse regering, die zag dat het nu toch allemaal wel erg beschamend werd. Die vroeg 
voor de goede orde nog  een advies aan de SER  en schrapte vervolgens in 1993 de artikelen in de 
wet op basis waarvan al die jaren gehandeld was. Een dikke vijftien jaar had het alles bij elkaar 
gekost. 
 

Ook Ulftse werknemersbelangen worden in Genève behartigd 
 
“1993. Dat was intussen ook alweer enkele jaren na die spreekbeurt in de provincie, toen we immers 
nog maar halverwege de jaren ‘80 zaten. Maar op die avond in Ulft zelf hadden we na een uurtje of 
twee praten na de pauze toch alvast  de gezamenlijke conclusie getrokken dat er in Geneve, naast 
wat sommige collega’s toch maar liefdewerk-oud-papier bleven noemen ten behoeve van collega’s 
die gevangen zitten, verdwijnen, gediscrimineerd en gemarteld worden, ook wel degelijk het nodige 
aan belangenbehartiging voor leden in Ulft gedaan werd. En dat dat hout sneed ook. 
 
“Eind oktober van dit jaar bestaat de IAO dus honderd jaar. Het is een bijzonder lid van de familie van 
de Verenigde Naties: het enige dat niet alleen maar regeringen als volwaardige leden heeft, maar 
ook werkgevers en werknemers,  die volkomen onafhankelijk van de regering van hun land kunnen 
opereren en bij stemmingen gezamenlijk even veel gewicht in de schaal leggen als de regeringen. 
 Het belang van de IAO voor vakbonden en hun leden zit hem niet alleen in de vele verdragen die hun 
belangen beschermen. Er zijn wel meer internationale organisaties met prachtige verdragen. Alleen: 
het mankeert hen vaak aan een goede en gezaghebbende controle op de naleving. Die kan bij de 
IAO, verhoudingsgewijs, de toets van scherpe kritiek veelal doorstaan. Dat zit hem onder meer in een 
orgaan als de in dit stukje een paar keer genoemde Commissie van Deskundigen, een groep  juristen 
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uit alle windstreken die stuk voor stuk  tot het neusje van de zalm in hun vak horen en terecht vaak 
geprezen worden om hun onafhankelijkheid, hun onpartijdigheid en hun objectiviteit. 
“Maar goed gaat het met de honderdjarige op het ogenblik bepaald niet, al werd dat op die 
feestelijke bijeenkomst in Leiden niet al te breed uitgemeten. Daarover binnenkort meer.” 
 
Tom Etty 
April 2019 
 


