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Consultatie van de IAO in Brussel: “Waardig 
werk voor jongeren – de EU dimensie”  

 

         

 

Het bureau van de Internationale Arbeidsorganisatie 

(IAO) in Brussel en het Europees Economisch en 

Sociaal Comité (EESC) organiseerden op 16 maart 2012 

de consultatie “Waardig werk voor jongeren – de EU 

dimensie” (zie eindverslag). Verschillende partijen waren 

aanwezig: het Europees Jongerenforum (YFJ), de 

jongerencommissie van het Europees Verbond van 

Vakverenigingen (EVV), de Europese 

werkgeversorganisaties Business Europe en de Europese 

Unie van ambachten en van het midden- en kleinbedrijf 

(UEAPME), het EESC, de Europese Commissie het 

Deense voorzitterschap van de Raad van de Europese 

Unie, EU lidstaten en vertegenwoordigers van de 

politieke fracties in het Europees parlement.  

De consultatie leidde tot diepgaande en opbouwende 

discussies. De resultaten van deze consultatie zullen 

worden opgenomen in het Wereldwijde 

Jongerenwerkgelegenheidsforum van de IAO van 23 tot 

25 mei in Genève, de Internationale Arbeidsconferentie 

(IAC) van de IAO in juni 2012, en kunnen dienen als 

input voor het ECOSOC jaarlijkse ministeriële overzicht 

(AMR) en de lopende EU-debatten. Tijdens de 

Consultatie gaf het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) 

een presentatie over de uitdagingen en de te 

ondernemen acties zoals ze ook beschreven zijn in het 

IAB-rapport over Jongerenwerkgelegenheid voor de 

IAC in juni 2012.  

 

 

http://www.ilo.org/brussels/meetings-and-events/WCMS_177109/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/events/youth-employment-forum/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/events/youth-employment-forum/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_175421/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_175421/lang--en/index.htm
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VN-antwoord op raadpleging Europese 
Commissie over sociale bescherming in 
ontwikkelingssamenwerking  

 

     

 

Het IAO-bureau in Brussel heeft bijgedragen aan het 

antwoord van de Verenigde Naties in Brussel  op de 

openbare raadpleging van de Europese Commissie (EC) 

over sociale bescherming in 

ontwikkelingssamenwerking. Het VN-antwoord toont 

zich zeer verheugd over de initiatieven van de EC om 

sociale bescherming in EU-ontwikkelingssamenwerking 

te stimuleren. De VN formuleren enkele suggesties om 

nationale sociale beschermingssystemen en -sokkels in 

de EU programma’s voor buitenlandse hulp te 

ondersteunen en daarbij rekening te houden met het 

rapport van de VN Adviesgroep over de Sociale 

Beschermingsvloer, voorgezeten door Michelle 

Bachelet. Deze adviesgroep werd ook sterk gesteund 

door de G20-bijeenkomst van de ministers van Arbeid 

en Werk en van de G20-top in 2011.  

 

Voorbereiding van de Internationale 
Arbeidsconferentie juni 2012: de sociale 
beschermingssokkels  

 

 

 

Naast de bijdrage aan het VN-antwoord op de 

raadpleging van de Europese Commissie over sociale 

bescherming in ontwikkelingssamenwerking, heeft het 

Internationaal Arbeidsbureau (IAB) ook zelf een 

antwoord geformuleerd dat specifiek rekening houdt 

met de tripartiete structuur van de IAO en de geplande 

discussie op de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) 

van juni 2012 over een aanbeveling betreffende sociale 

beschermingssokkels. In haar antwoord roept het IAB 

de EU-ontwikkelingssamenwerking op om rekening te 

houden met de resultaten van de IAC 2012 en op die 

manier een mogelijke aanbeveling in haar voordeel te 

gebruiken.  

Het IAB bracht zopas ook het rapport met het ontwerp 

van aanbeveling uit, dat de basis zal vormen voor de 

discussies tijdens de IAC 2012. Het Comité voor sociale 

bescherming van de EU heeft de sociale 

beschermingssokkel ook in haar werkprogramma 2012 

opgenomen. Op 27 maart 2012 werden zowel de sociale 

beschermingssokkel als de IAC 2012 besproken tijdens 

een informele bijeenkomst van het EU Comité voor 

sociale bescherming en het EU Comité voor de 

werkgelegenheid onder het Deense Voorzitterschap, op 

basis van een IAB-presentatie.  

 

Impact van de financiële crisis op 
arbeidsverhoudingen in Griekenland  

 

 

In februari 2012 publiceerde het IAB een 

werkdocument met als titel "Social dialogue and 

collective bargaining in times of crisis: The case of 

Greece". Dit document is een onderdeel van een reeks 

nationale studies over collectieve onderhandelingen en 

antwoorden op de crisis. Het werkdocument schetst de 

impact van de financiële, economische en sociale crisis 

http://www.unbrussels.org/images/stories/docs/UN%20Team%20in%20Brussels%20contribution%20to%20the%20EC%20Public%20Consultation%20on%20Social%20Protection%20in%20EU%20Development%20Cooperation.doc.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/6404_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/6404_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/6404_en.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_165750.pdf
http://www.unbrussels.org/images/stories/docs/UN%20Team%20in%20Brussels%20contribution%20to%20the%20EC%20Public%20Consultation%20on%20Social%20Protection%20in%20EU%20Development%20Cooperation.doc.pdf
http://www.ilo.org/brussels/key-documents/WCMS_175991/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/on-the-agenda/social-protection-floor/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/on-the-agenda/social-protection-floor/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174637.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174637.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st05/st05686.en12.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_174961.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_174961.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_174961.pdf
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op arbeidsverhoudingen in Griekenland. De 

bezuinigingen die via de nieuwe wetgeving werden 

ingevoerd confronteren Griekenland met grote 

uitdagingen op het gebied van de arbeidsverhoudingen. 

Samen met het uitkomen van deze publicatie werden in 

februari 2012 nieuwe bezuinigingen aangenomen in 

Griekenland, als onderdeel van het 

ondersteuningspakket van de Europese Commissie-

Europese Centrale Bank-Internationaal Monetair Fonds 

(EC-ECB-IMF). Deze maatregelen zullen een zeer 

zware impact hebben op de arbeidsverhoudingen in het 

land. Zo is er de nooit geziene vermindering van het 

minimumloon in de private sector met 22% ten 

opzichte van de drempel van de nationale CAO. De 

Griekse werkgevers- en werknemersorganisaties van de 

private sector hebben zich gezamenlijk verzet tegen 

deze vermindering. 

 

Gezamenlijke conferentie IAO - Vlaanderen: 
“Naar een inclusieve en groene economie: het 
belang van groene banen”  

 

 

 

De Vlaamse regering en de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) hebben een langdurige 

samenwerking, die door de jaren heen is uitgegroeid tot 

een volwaardig partnerschap. In het kader van deze 

samenwerking organiseren de Vlaamse regering, het 

IAO-bureau in Brussel en de Sociaal-Economische Raad 

van Vlaanderen (SERV) een conferentie over hoe de 

overgang naar groene economie te maken en tegelijk de 

sociale integratie en de kwaliteit van werkgelegenheid te 

garanderen. De conferentie vindt plaats op 23 april 2012 

in het Vlaams Parlement in Brussel. Inschrijven kan 

online tot en met 6 april.  

IAB op hoorzitting Europees parlement over 
vrijhandelsverdrag met Colombia en Peru 

 

Op 29 februari 2012 nam het Internationaal 

Arbeidsbureau (IAB) deel aan een hoorzitting van de 

Commissie Internationale handel van het Europees 

Parlement (EP/INTA) over de vrijhandelsakkoorden 

die de EU heeft afgesloten met Colombia en Peru.  

Guido Horacio van het Departement Internationale 

Arbeidsnormen van het IAB bracht het EP op de 

hoogte van de bevindingen van het IAO 

toezichthoudend systeem in Colombia en Peru en gaf 

een overzicht van de activiteiten van de IAO op het 

gebied van arbeidsnormen in beide landen.  

Het IAB vroeg de EU om de operationele wisselwerking 

die bestaat tussen het promoten van internationale 

arbeidsnormen via het handelsbeleid enerzijds en het 

programmeren van buitenlandse hulp aan 

ontwikkelingslanden anderzijds, te verbeteren. Hierbij 

kan verwezen worden naar de communicatie over 

“handel, groei en ontwikkeling” van de Europese 

Commissie, waar deze wisselwerking ook vermeld 

wordt.  

Europees parlement herhaalt vraag om IAO te 
betrekken bij EC-ECB-IMF trojka 

 

Het Europees parlement (EP) keurde op 15 februari 

2012 de resolutie over werkgelegenheid en sociale 

aspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2012 goed. Daarin 

herhaalt het EP haar vraag – die ze ook al in het rapport 

van 2011 over de financiële, economische en sociale 

crisis stelde – om de Internationale Arbeidsorganisatie 

(IAO) te betrekken bij de financiële steunprogramma’s 

die de trojka Europese Commissie-Internationaal 

Monetair Fonds-Europese Centrale Bank (EC-IMF-

ECB) verleent aan EU-lidstaten. Het EP roept de 

Europese Raad ook op om de EU-lidstaten in kwestie 

aan te moedigen te investeren in duurzame creatie van 

banen, opleiding en vorming, en het reduceren van 

armoede om zo beter te kunnen bijdragen tot het 

behalen van de EU-doelstellingen. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/event/wcms_175985.pdf
http://iv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=607&lang=EN&lang=EN
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/january/tradoc_148992.EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/january/tradoc_148992.EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0021+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0021+0+DOC+XML+V0//NL
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IAB op S&D Conferentie over detachering van 
werknemers  

 

 

 

Op 7 maart 2012 nam Karen Curtis, adjunct-directeur 

van het Departement Internationale Arbeidsnormen van 

het IAB, deel aan een Conferentie van de Progressieve 

Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) in het 

Europees Parlement (EP) over detachering van 

werknemers en fundamentele sociale rechten in de 

interne markt. Op de conferentie waren onder meer 

Commissaris Andor en leden van het Europees 

parlement aanwezig. Karen Curtis lichtte de 

standpunten van het IAO toezichthoudend systeem toe 

over het recht op collectieve actie en de mogelijke 

beperkingen ervan. Recent heeft het IAO Comité voor 

de Vrijheid van Vereniging haar standpunt herbevestigd 

dat economische argumenten geen reden zijn voor de 

beperking van het stakingsrecht.  

 

Raad van Bestuur IAO herdenkt slachtoffers 
busongeval 

 

 

 

Tijdens de 313de sessie van de Raad van Bestuur van de 

IAO, die plaatsvond van 15-30 maart 2012, namen alle 

leden een minuut stilte in acht om de slachtoffers – 

onder wie 22 schoolkinderen – van het tragische 

busongeval in het Zwitserse Sierre te herdenken. Luc 

Cortebeeck, vicevoorzitter en vertegenwoordiger van de 

werknemers, las een verklaring voor. De 

werkgeversvertegenwoordiger uitte zijn solidariteit in 

naam van zijn groep en de vertegenwoordigster van de 

Belgische regering bedankte de Zwitserse autoriteiten 

voor hun steun.  

Tijdens deze 313de sessie van de Raad van Bestuur werd 

ook gestart met de procedure voor het aanduiden van 

de nieuwe directeur-generaal van de IAO. Andere 

onderwerpen op de agenda waren de situatie in 

Myanmar, de voorbereidingen voor Rio+20 en de 

discussie over de rol van de IAO in de strijd tegen de 

hernieuwde financiële, economische en sociale crisis. 

 

IAB-studie ziet arbeidsongelijkheden in 
Europa stijgen 

 

 

 

Ongelijkheden op het werk zijn beduidend toegenomen 

in Europa als gevolg van de wereldwijde economische 

crisis, en zullen dat ook blijven doen naarmate meer en 

meer Europese landen bezuinigingen en 

arbeidshervormingen invoeren. Dat stelt de nieuwe 

studie “Work inequalities in the Crisis: Evidence from 

Europe” gepubliceerd door het Internationaal 

Arbeidsbureau (IAB) en medegefinancierd door de 

Europese Commissie. Het boek maakt een analyse van 

arbeidsvoorwaarden, lonen en inkomens, 

werkgelegenheid, gendergelijkheid en heel wat andere 

thema’s op de werkvloer. De auteurs van het boek 

stellen vast dat al deze aspecten sinds het begin van de 

crisis achteruitgegaan zijn in Europa. De studie omvat 

analyses van 30 landen en 14 nationale studies 

gerealiseerd door vooraanstaande Europese specialisten. 

 

http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB313/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_159594/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_159594/lang--en/index.htm
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IAB – presentatie op EuroMed werkgroep over 
werkgelegenheid en arbeid 

 

De EuroMed high level werkgroep over 

werkgelegenheid en arbeid vond plaats op 14 februari 

2012 in Brussel. Dorothea Schmidt, senior expert 

werkgelegenheidsbeleid van het IAO-bureau in Caïro, 

gaf een gedetailleerd overzicht van de uitdagingen voor 

werkgelegenheid en waardig werk in de regio, en stelde 

enkele prioritaire actiedomeinen voor.  

 

Geplande opleidingen in ITC Turijn  

 

 

 

Het Internationaal Opleidingscentrum van de IAO in 

Turijn (ITC-ILO) organiseert heel wat interessante 

cursussen in 2012. We geven u een greep uit de 

opleidingen die op stapel staan. Zo is er de cursus 

“Identifying and investigating cases of forced labour and 

trafficking”, van 16 tot 20 april in Turijn, de workshop 

“Diversity inclusiveness and deep democracy” in Turijn 

van 24 tot 26 april. Ook enkele basiscursussen over 

sociale dialoog, worden gezamenlijk gecoördineerd door 

IAO-sector Sociale Dialoog en het ITC-ILO. Zo zijn er 

geactualiseerde cursussen over 

onderhandelingstechnieken voor vakbonden en directie 

(“Joint Union / Management Negotiation Skills”) en 

over bemiddeling in arbeidsconflicten 

(“Conciliation/Mediation of Labour Disputes”).  

De cursussen worden gegeven in verschillende taken, 

online of in direct contact. De opleidingen geven de 

cursist een unieke kans om deskundigheid op te doen in 

zijn/haar vakgebied. Financieringsmogelijkheden 

kunnen besproken worden naar gelang de criteria 

waaraan kandidaten voldoen. 

 

Analyse wetgeving betreffende bescherming 
van werkgelegenheid tijdens economische 
crisis 

 

Recent kwam een nieuwe nota van de IAO-sector 

Sociale Dialoog uit met als titel “Employment 

Protection Legislation tested by the economic crisis: a 

global review of the regulation of collective dismissals 

for economic reasons”. De nota onderzoekt de 

belangrijkste onderdelen van de regelgeving betreffende 

collectieve ontslagen om economische redenen in meer 

dan 125 landen, tegelijk met de hervormingen die 

werden ingevoerd tussen 2008 en 2011.  

Verschillende aspecten van de wetgeving betreffende de 

bescherming van werkgelegenheid werden bestudeerd: 

de kwantitatieve bepaling van ontslagen, de procedures 

voor het raadplegen van vertegenwoordigers van de 

werknemers en van aankondiging aan de 

overheidsinstanties, de verplichting voor de werkgevers 

om andere opties te overwegen voor over te gaan tot 

ontslagen, de selectiecriteria van te ontslagen 

werknemers en de prioriteit van het opnieuw in dienst 

nemen.  

  

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  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/event/wcms_176387.pdf
http://www.itcilo.org/en/training-offer/course-calendar/new_calendar_activity?cluster=None&lingue=None&location=None&area=None&course=14315
http://www.itcilo.org/en/training-offer/course-calendar/new_calendar_activity?cluster=None&lingue=None&location=None&area=None&course=14315
http://gender.itcilo.org/cms/
http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/industrial-and-employment-relations/WCMS_172432/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/industrial-and-employment-relations/WCMS_172430/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_166754/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_166754/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_166754/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_166754/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_167461.pdf
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Email: ilo-brussels-press@ilo.org    

Website: www.ilo.org/brussels  

 

mailto:ilo-brussels-press@ilo.org
http://www.ilo.org/brussels

