Verslag van de 141ste Assemblee van de Interparlementaire Unie
(Belgrado, 13-17 oktober 2019)

De voorzitter van de Belgische Groep spreekt de assemblee toe tijdens het
algemeen debat
Het thema van het algemeen debat was “Versterking van het internationaal recht: de rol en
mechanismen waarover parlementsleden beschikken en de bijdrage van regionale
samenwerking”.
Senator Andries Gryffroy (N-VA), waarnemend voorzitter van de Belgische IPU-Groep,
sprak de assemblee toe en verwees hierbij naar een uitspraak Mahatma Gandhi: “To be an
internationalist, one has first to be a nationalist.” Hij benadrukte hierbij dat de natiestaat een
voorwaarde is voor echte “inter-nationale” samenwerking en dat internationale
verantwoordelijkheid pas kan bestaan als er een basisniveau is van waaruit het
democratisch beslissingsproces en dus ook solidariteit kan worden georganiseerd. Om het
maatschappelijk draagvlak voor multilaterale acties te behouden en te versterken, moet
volgens hem subsidiariteit het uitgangspunt zijn. Pas wanneer schaalvoordelen effectief
betere resultaten geven, en die zelfde resultaten niet kunnen bereikt worden op een niveau
dichter bij de burger, is volgens de heer Gryffroy een hoger niveau te verantwoorden.

Hij wees op de uitzonderlijke situatie in België waar deelstaten de bevoegdheid hebben om
autonoom verdragen af te sluiten die vervolgens door het eigen Parlement moeten worden
besproken en goedgekeurd, een unieke regeling die ook geldt voor het optreden op de
diverse multilaterale fora.
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Volgens de heer Gryffroy is een constructieve maar ook een kritische houding ten aanzien
van multilaterale samenwerking noodzakelijk. Multilaterale organisaties moeten, net als
andere beleidsniveaus, permanent geëvalueerd worden op hun return on investment. De
kernvraag is volgens hem of men er in slaagt de internationale maar ook de verschillende
nationale doelstellingen afdoend te realiseren, en dan liefst nog met een versterkt effect.
De niet evidente uitdaging voor lagere bestuursniveaus bestaat er voor de heer Gryffroy in
om impact te krijgen op de besluitvorming binnen die multilaterale context, om hun noden
kenbaar te maken of om specifieke bezorgdheden te duiden en van context te voorzien. Dat
betekent ook dat ze op de rem kunnen gaan staan als dat nodig is. Deze uitdaging geldt
volgens de heer Gryffroy ook voor het multilaterale niveau zelf. Willen multilaterale
instellingen en organisaties slagen in hun doelstellingen dan is het noodzakelijk om de
procedurele hindernissen op dit vlak weg te werken én besluitvorming te ontwikkelen die
efficiëntie, democratie en de belangen van de verschillende bestuursniveaus kunnen
verzoenen.

Bijzondere functies voor twee leden
Volksvertegenwoordiger Christophe Lacroix (PS) werd door de IPU benoemd tot lid van
het Comité ter bevordering van de naleving van het Internationaal Humanitair Recht.
Senator Andries Gryffroy (N-VA) werd benoemd tot lid van het Bureau van de Commissie
voor Aangelegenheden met betrekking tot de Verenigde Naties. Hij werd ook aangesteld als
intern auditeur voor de rekeningen 2020 van de IPU. Deze benoemingen gebeurden op
voordracht van de “Twaalf Plus”-Groep, de regionale groep van 47 landen waar België deel
van uitmaakt.

Belgisch delegatielid schrijft mee aan tekst over urgentiepunt
Senator Andries Gryffroy was lid van het redactiecomité dat de tekst over het urgentiepunt
opstelde. Onderwerp was het door India ingediende voorstel van urgentiepunt: “De aanpak
van de klimaatverandering”. Het redactiecomité werd voorgezeten door een parlementslid
van de Seychellen en bestond verder uit parlementsleden uit het Verenigd Koninkrijk, India,
Iran, Nederland en België.

Tijdens de debatten in het comité ging er veel aandacht naar de omschrijving van de
verantwoordelijkheden van de ontwikkelingslanden en de ontwikkelde landen en de
respectieve inspanningen die zij moeten leveren in uitvoering van de Overeenkomst van
Parijs met betrekking tot klimaatverandering.
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Bilaterale ontmoeting met een parlementaire delegatie van de Democratische
Republiek Congo
Volksvertegenwoordiger Christophe Lacroix en senator Andries Gryffroy hadden een
ontmoeting met de heer Samy Badibanga, ondervoorzitter van de Senaat en ere-eerste
minister van de DRC.

Zij bespraken onder meer de volgende thema’s.
- de mogelijkheden inzake uitwisselingen tussen het Congolese en het Belgische
parlement;
- het hernemen van de dialoog, onder meer op het vlak van
ontwikkelingssamenwerking en defensie;
- de veiligheidssituatie in DRC;
- de humanitaire problemen en de ondervoeding in het land;
- de opties voor investeringen / publiek-private samenwerkingen;
- de herneming van universitaire samenwerkingsverbanden;
- het uitbouwen van de relaties met steden en gemeenten.

Paneldebat over Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 8 - Volledige en
productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen: dé economische
uitdaging van deze tijd
Senator Andries Gryffroy was een van de sprekers tijdens het eerste panelgesprek over
“Full employment: the challenge of job creation in the twenty-first century”.
Het debat werd ingeleid door mevrouw Sukti Dasgupta, Chief Employment and Labour
market policies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Zij wees op de lage groei die
sinds 2008 nog steeds niet op pre-crisisniveau is. Daarnaast is er de context van de
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handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Ze vestigde ook de aandacht op het
feit dat 10% van de werknemers 50% van de loonmassa ontvangen op mondiale schaal en
op de vele discouraged workers die wel zouden willen werken als er jobs voor hen zouden
zijn. Zij stelt ook vast dat er in veel Europese landen sprake is van een “platformeconomie”
met veel kwetsbare jobs.
De katalysatoren voor toekomstige werkgelegenheid zijn volgens haar technologie,
demografie en duurzaamheid op milieuvlak. De sector van de zorg tegen (privé)betaling zal
volgens de IAO sterk blijven groeien. Verder kan men niet om de vaststelling heen dat in
bepaalde sectoren veel routinejobs zullen verdwijnen. De middle skill employees (de mensen
die enkel middelbaar onderwijs volgden, de grootste groep wereldwijd) zullen hier het meest
onder lijden. Langs de andere kant is het lineaire schema “onderwijs-werknemer-pensioen”
al lang niet meer het enige model.
De kernvraag is volgens mevrouw Dasgupta hoe men de mensen wiens job verdween of zal
verdwijnen kan heroriënteren naar de nieuwe opportuniteiten in de “groene” economie, de
zorgsector, de (digitale) dienstensector,… Hiervoor is er een globaal kader nodig dat het
industrieel beleid, opleiding, tewerkstelling omvat, waarbij “groene” investeringen een
katalysator kunnen vormen.

Mevrouw Anna Byhovskaya, senior policy advisor to the Trade Union Advisory Committee
to the OECD (TUAC), focust zich tijdens haar tussenkomst vooral op technologische
verandering. Zij is van oordeel dat de werkgevers moeten betalen voor de scholing en
opleiding van hun werknemers. De werknemers zullen het volgens haar misschien niet erg
vinden dat hun job verdwijnt als zij worden geholpen om een toekomstgerichte job te
vinden.
Zij wijst erop dat op dit moment de Verenigde Staten en China aan het stuur zitten. Binnen
de top 250 van bedrijven die bezig zijn met artificiële intelligentie is 75% gevestigd in die
twee landen. Het grootste deel van het onderzoek en de ontwikkeling situeert zich in die
landen waarbij het private deel ervan verder toeneemt en het openbare deel daalt. Dit zou
volgens mevrouw Byhovskaya moeten veranderen. Verder zijn er in veel landen veel te
weinig investeringen in allerlei infrastructuur.
Zij vestigt ook de aandacht op het feit dat sommige landen met hun beleid misschien wel
voor waardige jobs met een goed loon in eigen land zorgen, maar dat tegelijk veel stukken
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van de waardeketen zich in andere landen situeren waar dit absoluut niet gebeurt. Dit is voor
mevrouw Byhovskaya ook een van de grote uitdagingen.
Senator Andries Gryffroy belicht de problematiek vanuit het perspectief van een
ontwikkelde, welvarende regio. In Vlaanderen heeft men volgens hem in het verleden de fout
gemaakt van vast te houden aan een te rigide arbeidswetgeving, onder meer inzake
nachtwerk. Daardoor is de e-business in buurland Nederland, dat 50.000 werknemers heeft
in die sector, veel groter.
Artificiële intelligentie, blockchain en andere nieuwe technologieën zijn volgens de heer
Gryffroy enkel een bedreiging als men geen gepast wetgevend kader creëert.
De jobs in deze sectoren verdwijnen dan naar andere landen.
In het kader van de groene economie wijst hij op de paradox dat men in Vlaanderen 300.000
huizen per jaar moet renoveren, maar dat men de 100.000 jobs in dit verband zelf niet kan
invullen en hiervoor onder meer beroep doet op Poolse werknemers.
Inzake levenslang leren, outplacement en werkbaar werk, sluit hij zich, zeker voor wat
oudere werknemers betreft, aan bij mevrouw Byhovskaya. Voor hen moeten er
compenserende maatregelen genomen worden om hen te heroriënteren. Dit kost minder dan
jarenlang werkloosheidsvergoedingen uitbetalen en landen met een hoge
tewerkstellingsgraad hebben ook minder problemen met hun openbare financiën. Meer
algemeen pleit hij voor een zo groot mogelijke flexibiliteit.
Mevrouw Anna Byhovskaya is het eens met de nood aan flexibiliteit zo lang het gezond
blijft voor de persoon in kwestie. Zij onderstreept nogmaals dat er een enorme behoefte aan
opleiding is evenals aan zorg voor familieleden die door de druk bezette werknemers zelf
niet meer kan worden ingevuld.

Commissie voor Duurzame ontwikkeling, financiën en handel

De Commissie voor Duurzame ontwikkeling, financiën en handel hoorde een aantal experten
in het kader van de ontwerpresolutie die senator Andries Gryffroy samen met een
Roemeense en een Keniaanse collega als co-rapporteur opstelt over thema “Mainstreaming
digitalization and the circular economy to achieve the SDGs, responsible consumption and
production”. Op basis van de input tijdens de hoorzitting maken de co-rapporteurs een
ontwerptekst die tijdens de 142ste Assemblee in Genève in april 2020 zal worden besproken.
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