
Overeenkomst inzake de naleving van de basisprincipes van 
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 

 
 

 

 

Tussen: 
 

Ethias nv, verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0196 (KB van 4 en 13 juli 1979, 
BS van 14 juli 1979), met maatschappelijke zetel te B-4000 Luik, rue des Croisiers, 24. 
RPR Luik BTW BE 0.404.484.654 – Rekening Ethias s.a. : 091-0007844-16 - IBAN : BE72 0910 0078 
4416 - BIC : GKCCBEBB. 

 
Hier vertegenwoordigd door …………………………. 

 
En: 

 

De maatschappij ………………………………………. 

Hier vertegenwoordigd door …………………...…….. 

Hierna de "Onderneming" genoemd 

Is er als volgt overeengekomen: 
 

1. Rekening houdend met de beslissing van Ethias om een aangepast beheerssysteem in te voeren 
met het oog op de naleving van de basisconventies van de IAO als referentiecriteria van het label 
voor een maatschappelijk verantwoorde productie verbindt de "Onderneming" zich op haar beurt 
ertoe om de criteria van de Wet van 27 februari 2002 na te leven in het kader van haar 
verschillende activiteiten, en meer specifiek wat de productie betreft van de producten/diensten 
die Ethias bindt aan de "Onderneming". 

 
2. Deze overeenkomsten hebben betrekking op de volgende vier grote principes: 

 
• Syndicale vrijheid, 
• Verbod van iedere vorm van discriminatie in de werkrelatie gebaseerd op geslacht, ras, 

nationaliteit, (religieuze, filosofische of politieke) overtuigingen, of de sociale herkomst, de 
individuele fysieke eigenschappen of de gezondheidstoestand, 

• Afwezigheid van kinderarbeid, 
• Afwezigheid van dwangarbeid. 

 
3. De "Onderneming" verbindt zich met andere woorden ertoe geen gebruik te maken van niet- 

aangegeven arbeid, op geen enkele wijze de vrijheid van vereniging en onder meer de syndicale 
vrijheid te verhinderen, niet te discrimineren noch bij de aanwerving noch tijdens het contract van 
eender welke categorie van werknemers (geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, 
gezondheidstoestand, sociale herkomst en andere). 

 
4. De "Onderneming" verbindt zich ertoe haar werknemers te informeren over de ondertekening van 

deze overeenkomst met Ethias en over het bestaan van een procedure voor de melding van niet- 
conformiteit. 

 
 

In tweevoud opgemaakt te Luik op …. / …. / ….. 
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