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Europees commissaris László Andor richt zich 
tot Raad van Bestuur van de IAO 

 

 

European Union, 2011 

In een boodschap voor de Raad van Bestuur van de 

IAO waarschuwde Europees commissaris voor 

Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie László 

Andor voor “harde en turbulente tijden” in de EU. 

Commissaris Andor benadrukte het belang van 

samenwerking tussen de EU en de IAO, zowel binnen 

de EU als daarbuiten, en riep op tot een versterkte focus 

op het creëren van banen. Langdurige werkloosheid, 

onzeker werk en jeugdwerkloosheid zijn de meest 

prangende onderwerpen. Directeur-generaal van het 

Internationaal Arbeidsbureau (IAB) Juan Somavia en 

Europees commissaris László Andor stelden samen 

twee publicaties voor die een onderdeel vormen van een 

driejarige samenwerking tussen de Europese Commissie 

en het Internationaal Instituut voor Arbeidsstudies van 

het IAB: “Bouwen aan een duurzaam en jobrijk herstel” 

(Building a Sustainable Job-Rich Recovery), over de 

oorzaken van en beleidsoplossingen voor de financiële 

crisis van 2008 en “Naar een groenere economie: de 

sociale dimensies” (Towards a Greener Economy: The 

Social Dimensions).  

Partnerschap tussen het IAB en België ter 
promotie van de sociale dialoog in de Maghreb  

 

 

Michel Glik 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/events-coverage/WCMS_167959/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/events-coverage/WCMS_168028/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/events-coverage/WCMS_168028/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/research/ecinst/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/research/ecinst/bluesyn.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/research/ecinst/greensyn.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/research/ecinst/greensyn.pdf
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De nieuwe Belgische minister van Werk Monica De 

Coninck, het IAB en tripartiete delegaties van Algerije, 

Marokko en Tunesië lanceerden op 8 december 2011 in 

Brussel een partnerschap ter promotie en versterking 

van de sociale dialoog in de Maghreb (zie 

achtergrondnota). De Belgische diensten van 

Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, de 

diensten van de Europese Commissie, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité (EESC) en de 

Association internationale des Conseils économiques et 

sociaux et Institutions similaires (AICESIS) namen deel 

aan de bijeenkomst. Het promoten van bipartiete en 

tripartiete sociale dialoog op regionaal en nationaal vlak 

in de Arabische staten en Noord-Afrika is een onderdeel 

van het antwoord van de IAO op de Arabische Lente en 

van het Nieuw Europees nabuurschapsbeleid (ENB).  

België en het IAB hebben in het verleden al 

samengewerkt aan de sociale dialoog in Afrika, namelijk 

met het succesvolle PRODIAF programma in de jaren 

’90. Het nieuwe partnerschapsprogramma is open voor 

andere geïnteresseerde landen en partners.  

 

Nederland ratificeert Maritiem Arbeidsverdrag 
(MAV) 

 

 

Nederland is de zesde EU-lidstaat na Spanje, Bulgarije, 

Denemarken, Letland en Luxemburg, die het Maritiem 

Arbeidsverdrag (MAV), 2006 van de IAO ratificeert. 

Het Bureau van de IAO in Brussel hoopt dat België en 

de andere EU-lidstaten in een nabije toekomst dit 

Verdrag zullen ratificeren, zoals de Raad van de 

Europese Unie overigens ook gevraagd heeft.  

 

IAB high level missie naar Griekenland 
omtrent de toepassing van geratificeerde 
verdragen  

Het IAO toezichthoudend systeem besliste in juni 2011 

om een high level delegatie naar Griekenland te sturen 

om er de situatie te evalueren. Dit werd beslist na een 

opmerking van de Griekse vakbondsfederatie over de 

veronderstelde overtreding van 11 geratificeerde IAO-

Verdragen als gevolg van het economische 

hervormingspakket. De delegatie bleef in Griekenland 

van 19 tot 23 september 2011 en vergaderde in Brussel 

met de EU en in Washington met het IMF. Het rapport 

van de high level missie en het nieuwsbericht zijn te 

raadplegen op de website van het IAB. De bevindingen 

werden opgenomen in de jaarlijkse beraadslaging van de 

Commissie van Deskundigen voor de Toepassing van 

Verdragen en Aanbevelingen. De conclusies zullen 

worden gepubliceerd in het jaarlijkse rapport van de 

Commissie dat ter discussie staat tijdens de 

Internationale Arbeidsconferentie in juni 2012.  

 

Herstructureringsforum van de EU over sociaal 
verantwoord herstructureren in de wereld 

 

   

Het Herstructureringsforum op 5 en 6 december 2011 

in Brussel werd georganiseerd door de Europese 

Commissie in samenwerking met het Internationaal 

Arbeidsbureau (IAB). Deskundigen van overal ter 

wereld kwamen bij elkaar om te debatteren over de 

vraag hoe te herstructureren in verschillende 

sociaaleconomische en institutionele contexten. De 

situatie binnen de EU is goed gekend, maar 

herstructurering moet ook gezien worden in een 

wereldwijd perspectief: bedrijfsstrategieën en 

voorzieningsketens functioneren immers vaak op 

wereldniveau.  

http://www.ilo.org/brussels/WCMS_170625/lang--fr/index.htm
http://prodiaf.org/
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C186#Link
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C186#Link
http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_170003/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_164139/lang--en/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=378&furtherEvents=yes
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De IAB Directeur voor Europa en Centraal-Azië bracht 

de relevante IAO Verdragen en Aanbevelingen in 

herinnering en vernoemde de IAO Tripartiete 

Principeverklaring betreffende Multinationale 

Ondernemingen en Sociaal Beleid en andere relevante 

instrumenten. De EU en de internationale sociale 

partners hebben bijgedragen aan de discussies tijdens 

het Forum.  

Directeur-generaal van het IAB spreekt op EU 
Conferentie over Ongelijkheid in Europa 

 

   

European Union, 2011 

 
De directeur-generaal van het IAB Juan Somavia sprak 

op 5 december 2011 in de openingsvideo van de EU 

Conferentie over Ongelijkheid in Europa en de 

Toekomst van de Welvaartstaat. Een aantal Europese 

parlementsleden en Europees commissaris László 

Andor namen deel aan deze conferentie. In zijn 

boodschap noemt Juan Somavia enkele prioriteiten en 

maatregelen om ongelijkheid in de werkwereld in de EU 

terug te dringen. Verschillende recente IAB-rapporten 

lieten al verstaan dat toenemende ongelijkheid binnen 

en tussen landen een belangrijke factor is in de huidige 

financiële, economische en sociale crisis. 

  

Waardigheid en rechten voor irreguliere 
migranten  

 

 

Het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten 

van de EU organiseerde op 21 en 22 november 2011 

haar jaarlijkse conferentie. Dit jaar was het centrale 

thema “Waardigheid en rechten voor irreguliere 

migranten” (zie ook de IAB nota hierover). De 

conferentie formuleerde enkele praktische suggesties 

met betrekking tot het toegankelijker maken van justitie 

en de strijd tegen arbeidsuitbuiting. Het IAB zat de 

sessie over arbeidsuitbuiting in de EU voor. In de 

besluiten van de conferentie staat onder meer te lezen 

dat, tenzij anders bepaald, internationale arbeidsnormen 

op alle werknemers van toepassing zijn, onafhankelijk 

van hun nationaliteit of migrantenstatus. 

Om gelijke spelregels voor alle werkgevers en 

werknemers te garanderen is een algemene toepassing 

van arbeidsrecht belangrijk. Dat staat ook in artikel 6 

van de EU richtlijn inzake sancties voor werkgevers van 

illegaal verblijvende onderdanen van derde landen 

(2009). Die stelt expliciet dat arbeidsmigranten in een 

illegale situatie het recht hebben om achterstallig salaris 

af te dwingen of klachten in te dienen tegen werkgevers. 

Het is belangrijk dat deze richtlijn effectief wordt 

uitgevoerd in de hele EU. Er moet ook werk worden 

gemaakt van instrumenten om de samenwerking tussen 

arbeidsinspecteurs in de EU te verbeteren, zodat lonen 

en arbeidsvoorwaarden beter gerespecteerd worden en 

zwakkere groepen zoals huispersoneel beter beschermd 

worden.  

Nieuwe Belgische regering kondigt ratificatie 
van IAO Verdrag voor Huispersoneel aan 

 

 

Het IAO bureau in Brussel is tevreden met de 

aankondiging in het Belgische Regeerakkoord van de 

ratificatie van de IAO Conventie voor het 

Huispersoneel,2011 (nr. 189), aangenomen tijdens de 

100ste Internationale Arbeidsconferentie in juni 2011. 

Het Regeerakkoord vernoemt ook het belang van 

http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071700&sitelang=en
http://fra.europa.eu/fraWebsite/frc2011/
http://www.ilo.org/brussels/WCMS_177275/lang--en/index.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2011-FRC-summary-conclusions_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:01:NL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:01:NL:HTML
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C189.htm
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C189.htm
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multilaterale relaties en samenwerking, bijvoorbeeld op 

het vlak van sociale rechtvaardigheid en het milieu.  

 

Capaciteitsopbouw voor waardig werk en 
sociale dialoog in de EU 

De Europese Commissie en het Internationaal 

Trainingscentrum (ITC) van de IAO in Turijn hebben 

een samenwerking lopen voor de capaciteitsopbouw van 

werknemers- en werkgeversorganisaties. De bedoeling 

hiervan is om deze organisaties beter en meer te laten 

deelnemen aan de sectorale sociale dialoog in de EU. De 

samenwerking richt zich op de sociale partners uit 

recent toegetreden EU-lidstaten (sinds 2004) en 

kandidaat-lidstaten. De focus van de samenwerking ligt 

op de sectoren transport, handel en uitzendwerk.  

 

VN secretaris-generaal neemt rapport over 
sociale beschermingsvloeren in ontvangst 

 

 
UN Photo/Eskinder Debebe  
 

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-

Moon heeft het rapport “Social Protection Floor for a 

Fair and Inclusive Globalization” officieel in ontvangst 

genomen. Het rapport werd voorbereid door de 

Adviesgroep Sociale Beschermingsvloer, voorgezeten 

door Michelle Bachelet, uitvoerend directeur van UN 

Women en voormalig President van Chili. Het IAB 

ontwikkelde in samenwerking met andere VN 

agentschappen en partners een strategie voor de sociale 

beschermingsvloer. Het rapport stelt dat ongeveer 5,1 

miljard mensen wereldwijd geen toegang hebben tot 

behoorlijke sociale zekerheid of sociale bescherming en 

dat slechts iets meer dan 15 procent van alle werklozen 

ter wereld een vorm van werkloosheidsuitkeringen 

ontvangt. Dit rapport werd positief onthaald door 

verschillende wereldleiders.  

 

IAB op gezamenlijke parlementaire 
vergadering van de EU  

De voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek 

en de voorzitster van de Poolse Sejm Ewa Kopacz 

nodigden Michael Cichon, directeur van het IAB 

Departement Sociale Zekerheid, uit om te komen 

spreken voor de gezamenlijke parlementaire vergadering 

over sociale cohesie en demografische ontwikkeling in 

de EU. Tijdens zijn tussenkomst somde Michael Cichon 

een reeks belangrijke feiten op over demografische 

ontwikkeling en de impact ervan. Hij schetste de sociale 

en economische druk die de demografische 

ontwikkeling met zich meebrengt, en stond stil bij 

parallelle economische ontwikkelingen. Hij vermeldde 

ook mogelijke beleidsopties die eveneens gepubliceerd 

zijn in de IAB-uitgave “Employment and social 

protection in the new demographic context” (2010). 

 

Waardig werk onderzoeksprijs voor 
Luxemburgse professor  

 

 

De “Waardig werk” onderzoeksprijs werd dit jaar 

toegekend aan de Luxemburgse professor Eve C. 

Landau, Onderwijsdirecteur aan de Internationale 

Faculteit van rechtsvergelijking in Luxemburg. Professor 

Landau ontving de prijs omwille van haar bijdrage tot 

het ontwikkelen van kennis over IAO arbeidsnormen, 

arbeidsrecht en sociale rechtvaardigheid. Het IAO 

Bureau in Brussel wil Professor Landau via deze weg 

feliciteren met deze belangrijke verwezenlijking.  

 

http://actrav.itcilo.org/index_en.php
http://lempnet.itcilo.org/en/tcas/about-itcilo-actemp
http://lempnet.itcilo.org/en/cabeo
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_165750/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_165750/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/statements-and-speeches/WCMS_166243/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_125308/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_125308/lang--en/index.htm
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Nieuwe IAB-studie: groenere economieën 
vragen nieuwe groene vaardigheden 

 

 

De Europese Commissie en het IAB hebben een 

gezamenlijk project afgerond met als doel kennis te 

delen over de vroegtijdige identificatie van nieuwe 

vereiste vaardigheden voor een koolstofarme economie. 

Het project vond plaats in 30 ontwikkelde- en 

ontwikkelingslanden over de hele wereld. In het kader 

van het project werden drie rapporten uitgebracht. Een 

studie over het anticiperen op nieuwe vereiste 

vaardigheden voor een koolstofarme economie, een 

studie over de benodigde vaardigheden en 

beroepsnoden in de sector van hernieuwbare energie, en 

tot slot een studie over benodigde vaardigheden en 

beroepsnoden in de groene constructiesector. Het 

thema van nieuwe vaardigheden voor een koolstofarme 

economie is erg belangrijk voor de EU en wordt 

weerspiegeld in recente EU-standpunten zoals de 

Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen van het 

Europees Parlement.  

 

Wereld aidsdag en de IAO  

 

 

Op 1 december 2011 was het Wereld aidsdag met als 

centraal thema “Op weg naar nul”. De baseline verwees 

naar de UNAIDS-doelstellingen voor 2011-2015: “nul 

hiv-besmettingen, nul discriminatie en nul aids-

gerelateerde doden”. Dit jaar stond ook in het teken van 

het tienjarig bestaan van IAB/aids en diens 

partnerschap met UNAIDS, en van het aannemen van 

de IAO Praktijkcode voor hiv en aids op de werkplek. 

In 2010 nam de Internationale Arbeidsconferentie ook 

de eerste internationale arbeidsnorm over hiv en aids op 

de werkplek aan (IAO-Aanbeveling nr. 200). Die stelt 

richtlijnen op om mensenrechten, werkzekerheid en 

toegang tot gezondheidszorg toe te passen in en rond de 

werkplek.  

 

Nieuwe catalogus van het ITC voor 2012  

Vanaf nu kunt u de opleidingscatalogus voor 2012 van 

het Internationaal Trainingscentrum (ITC) van de IAO 

in Turijn raadplegen. In de catalogus vindt u informatie 

over trainingen, opleidingen en cursussen in 

verschillende domeinen zoals huisarbeid, sociale 

beschermingsvloer, arbeidsinspectie, gendergelijkheid en 

non-discriminatie, de agenda voor Waardig werk, enz.  

 

Onze beste wensen voor 2012 

Het IAO-Bureau in Brussel wenst iedereen een zalig 

kerstfeest en een prachtig nieuw jaar!  

 

Vergaderkalender 

Lijst van geplande IAO vergaderingen. 

 

Contacteer ons 

IAO-Brussel 

Aimé Smekensstraat 40 

B-1030 Brussel 

België 

Tel: +32 (0)2 736 59 42 

Fax: +32 (0)2 735 48 25 

Email: ilo-brussels-press@ilo.org  

Website: http://www.ilo.org/brussels  

http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_166824/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_166824/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_166823.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_166823.pdf
http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_166822/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_166822/lang--en/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0466+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.ilo.org/aids/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_142613.pdf
http://www.itcilo.org/en/training-offer/Courses_Catalogue_2012_web.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_157970.pdf
mailto:ilo-brussels-press@ilo.org
http://www.ilo.org/brussels

