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De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Binnenhof 1 A 
2513 AA  S GRAVENHAGE 

2513AA22XA 

Datum  2 april 2010 
Betreft Uitnodiging The Hague Global Child Labour Conference 10 & 11 mei 2010 
 

 
Op 10 en 11 mei 2010 organiseert mijn ministerie, in samenwerking met de 
Internationale Arbeidsorganisatie, de wereldwijde ‘The Hague Global Child Labour 
Conference 2010, Towards a World without Child Labour, Mapping the Road to 
2016’. 
Graag nodig ik drie leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid uit voor deelname aan deze conferentie. 
 
Het doel van de conferentie is een extra impuls te geven aan het realiseren van 
afspraken om in 2016 de ergste vormen van kinderarbeid uitgebannen te hebben. 
Daartoe wordt een zogenaamde Roadmap for Action met het doel deze door de 
conferentie te laten aannemen.  
 
Voor de conferentie zijn vertegenwoordigers van overheden uit ongeveer 80 
landen uitgenodigd. Tevens zullen vertegenwoordigers van werkgevers- en 
werknemersorganisaties, (regionale-) non-governementele organisaties, 
internationale organisaties en academici deelnemen.  
 
Voor meer informatie over de conferentie en het programma verwijs ik u graag 
naar de bijgevoegde uitnodiging en de conferentie website 
www.childlabourconference2010.com.  
 
Ik verzoek u de drie namen van de Kamerleden die zullen deelnemen aan de 
conferentie zo spoedig mogelijk door te geven. Wilt u bijgevoegde 
registratieformulieren overhandigen aan de deelnemers zodat zij zich (uiterlijk 16 
april) kunnen registreren. Instructies voor de registratie zijn te vinden op het 
registratieformulier en bij de praktische informatie in de uitnodiging. 
 
Een gelijkluidende uitnodiging heb ik doen toekomen aan de voorzitter van de 
Eerste Kamer. 
 
De Minister van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid, 
 
 
 
 
J.P.H. Donner
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