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A BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN 
WERKGELEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 25 maart 2014 

Onlangs is met de griffie van uw Kamer verkennend gesproken over het 
uitnodigen van leden van de Eerste Kamer voor een bezoek aan de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève in de tweede helft van 
dit jaar. Ten vervolge hierop zou ik de vaste commissies voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van beide Kamers van de Staten Generaal uit 
willen nodigen om leden te vragen dit najaar gedurende enkele dagen een 
bezoek te brengen aan de IAO in Genève. Desgewenst kan ook een bezoek 
worden gebracht aan enkele andere in Genève gevestigde internationale 
organisaties waarvan het werk relevant is voor leden van de commissie. 

Een werkbezoek in het najaar van 2014 biedt naar verwachting ruime 
mogelijkheden voor gesprekken met relevante gesprekspartners. Dit 
bezoek kan wellicht georganiseerd worden in de periode van 
23-25 september 2014, wanneer ook het ILO Global Dialogue Forum on 
Wages and Working Hours in the Textiles, Clothing, Leather and Footwear 
Industries plaats vindt. Dit Forum is onder meer interessant vanwege de 
situatie van textielarbeiders in landen als Bangladesh. 

Indien gebruik wordt gemaakt van deze uitnodiging, dan verneem ik graag 
uiterlijk 1 juni 2014 de namen van Kamerleden die hiervoor belangstelling 
hebben. Graag wijs ik u erop dat de reis- en verblijfkosten van het bezoek, 
conform de brief van toenmalig Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid H.G.J. Kamp d.d. 11 maart 2011, kenmerk IZ-IA-2011–2938, niet 
door het ministerie zullen worden vergoed. 

Mocht de commissie ingaan op het aanbod een bezoek aan de IAO en 
andere relevante instellingen in Genève te organiseren, dan zal dit bezoek 
na afloop worden geëvalueerd om te bezien of een dergelijk bezoek in de 
jaren daarna navolging verdient. 

 
 
 
 
kst-29427-A
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2014 Eerste Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 29 427, A 1



Eenzelfde uitnodiging is aan uw collega van de Tweede Kamer gestuurd. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L.F. Asscher
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