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ENPLEGUKO ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLITICA$ SOCIALE$

ADDENDUM BIJ DE INTENTIEVERKLARING TUSSEN DE BASKISCHE
REGERING EN DE VLAAMSE REGERING VAN 1 JUNI 2015
PARTIJEN

DE VLAAMSE REGERING,
met zetel in Brussel (Martelaarsplein,7),
vertegenwoordigd door Meneer Philippe Muyters, Minister van Werk, Economie,
Innovatie en Sport.
EN
DE BASKISCHE REGERING, met zetel in Vitoria-Gasteiz, (Donostia-San Sebastián,
1) vertegenwoordigd door Mevrouw Beatriz Artolazabal Albeniz, Minister van Werk
en Sociale Politiek.

PREAMBULE EN BEGINSELEN

Gezien het feit dat op 1 juni 2015 de Minister-president van de Vlaamse regering,
Geert Bourgeois, en de Lehendakari van de Baskische regering, lrïigo Urkullu, een
intentieverklaring hebben ondertekend om hun bilaterale relaties te verankeren en te
verbreden om een zo breed mogelijke samenwerking tussen Vlaanderen en
Baskenland tot stand te brengen;
Gezien de doelstellingen van de intentieverklaring onder andere bestaat uit het
bevorderen en uitbreiden van bestaande contacten, de uitwisseling van beleid en
goede praktijken, het verkennen van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en de
ontwikkeling en bevordering van gezamenlijke projecten op het verschillende
gebieden, zoals de arbeidsmarkt;
Gegeven dat zowel Vlaanderen als Baskenland bepaalde vergelijkbare uitdagingen
delen, zoals de impact van automatisering en artificiële intelligentie, welke mogelijk
de transities op de arbeidsmarkt zullen vergroten;
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Gezien het gemeenschappelijk belang van de Vlaamse regering en de Baskische
regering om te komen tot de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van het
werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid; waarin ze overheidsbeleid omvatten dat
gericht is op het bevorderen van werkgelegenheid en strategische planning, ontwerp
en richtsnoeren voor actief werkgelegenheidsbeleid en arbeidsbemiddeling.
Aangezien het werkgelegenheidsbeleid en beroepsopleidingen bevoegdheden zijn
van de Baskische regering, in samenwerking met Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo, vanuit ieders verantwoordelijkheden.
Zowel de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) als
de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo zijn publieke werkgelegenheidsdiensten die
partnerschappen tussen een breed scala van arbeidsmarktactoren bevorderen en
beherenter verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt en zo de
verschillende transities die mensen maken tijdens hun loopbaan te vergemakkelijken.

Aangezien zowel de Vlaamse regering als de Baskische regering, evenals de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en Lanbide,
Servicio Vasco de Empleo zich sterk inzetten voor het bevorderen van een model
van competentiegerichte matching in de publieke arbeidsbemiddelingsdiensten;
Vinden de Vlaamse regering en de Baskische regering het opportuun een addendum
bij de intentieverklaring tussen beide regeringen van 1 juni 2015 te ondertekenen,
teneinde
de uitwisseling van goede praktijken ten
aanzien van
werkgelegenheidsbeleid, beroepsopleidingen en het organiseren van permanente
samenwerkingskanalen tussen beiden mogelijk te maken;

GEZIEN HET BOVENSTAANDE, WORDT HET VOLGENDE VERKLAARD EN
AFGESPROKEN:

1.

De preambule en de beginselen zijn een onlosmakelijk deel van dit
Addendum.

ll.

De partijen van dit Addendum verplichten zich ertoe de uitwisseling van
goede praktijken gemeenschappelijke leeracties op het gebied van
werkgelegenheidsbeleid, in het bijzonder:
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al

a) het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen met
betrekking tot het beleid inzake werkgelegenheid en
beroepsopleiding;

b) het creëren van permanente samenwerkingskanalen tussen de 2
regeringen, door middel van het organiseren van studiereizen,
werkgroepen of thematische congressen, en verdere mogelijkheden
voor discussie en uitwisseling;

c) het betrekken van, in elk gebied, andere organisaties die
geïnteresseerd zijn in de bovengenoemde thema's door hun deelname
aan de projecten en activiteiten in verband met dit Addendum

111.

De partijen zullen samenwerken bij de implementatie van een. model van
competentiegerichte matching in de publieke arbeidsbemiddelingsdiensten.

IV.

De partijen zullen een partnerschap opbouwen om te anticiperen op de
behoeften van de arbeidsmarkt en innovatie in publieke diensten voor
arbeidsbemiddeling te stimuleren

V.

De partijen verbinden zich ertoe een gezamenlijke groep op te richten om andere
mogelijke samenwerkingen te bepalen.
Vl.
In het bijzonder zullen de partijen de uitwisseling van digitale instrumenten
voor de matching van vraag-aanbod bevorderen en, meer in het algemeen,
bevorderen ze de procedurele vereenvoudiging

VI 1.

Elke ondertekenaar is verantwoordelijk voor de eigen uitgaven in verband met
dit Addendum en de uitvoering van de geplande activiteiten. De kosten die
door de partijen worden gemaakt, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van
het jaarlijks budget, in overeenstemming met de bestaande toepasselijke
wetgeving.
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VIII.

Dit Addendum is een niet-normatieve internationaal overeenkomst, die geen
juridische verplichtingen inhoudt
voor de Staten in het internationaal
speelveld.

IX.

De partijen verzekeren dat wederzijds verstrekte informatie, documenten en
persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In het geval dat het
gebruik van de bovengenoemde informatie wordt beperkt of dat het niet zal
worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd verstrekt of dat het zal
worden gedeeld met een derde partij, moet voorafgaand de toestemming van
de Partij verstrekt worden.

X.

Dit Addendum wordt van kracht vanaf de datum van ondertekening door de
partijen.
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Gezien het bovenstaande ondertekenen beide partijen dit Addendum in tweevoud in
de taal/talen (Nederlands, Spaans en Baskisch) waarbij de drie teksten in gelijke
mate authentiek zijn, op 8 april 2019.

Voor de Vlaamse regering:

Philippe Muyters

Voor de Baskische regering:
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Beatriz Artolazabal
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