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Eurozone moet groeistrategie met focus op 
jobs aanhouden  

 

 
© Stephanie Jones  

 

Het aantal werklozen in de eurozone zou tot 22 miljoen 

kunnen oplopen in de komende vier jaar. Als het 

huidige beleid niet verandert, zouden nog eens 4,5 

miljoen extra banen verloren kunnen gaan bovenop de 

17,4 miljoen werklozen die de eurozone telde in april 

2012. Dat zegt het Internationaal Instituut voor 

Arbeidsstudies van het IAB in haar rapport over de 

jobcrisis in de eurozone. Niet alleen alle landen van de 

Eurozone, maar de gehele wereldeconomie zullen 

volgens het Instituut getroffen worden door de 

jobcrisis. 

Een herstel binnen de munteenheid is nog mogelijk op 

voorwaarde dat er rigoureus gekozen wordt voor een 

strategie van groei en banen, stelt het rapport. Om uit 

de besparingsval te geraken moet het financiële systeem 

herteld worden, maar dan wel op voorwaarde dat 

kredieten aan kleine bedrijven worden heropgestart, 

investeringen worden aangemoedigd, werkzoekenden 

worden ondersteund en dat de verschillen in 

concurrentievermogen tussen de landen van de 

eurozone worden aangepakt.  

Het rapport van de Voorzitter van de Europese Raad 

Herman Van Rompuy na de Eurozone-top van juni, het 

Actieplan voor stabiliteit, groei en werkgelegenheid en 

het Werkgelegenheidspakket van de Europese 

Commissie vormen de bouwstenen voor meer 

samenhang binnen de eurozone en moeten nu tot 

concrete acties leiden. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_184965.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_184965.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/131283.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/eccomm2012_nl.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/380&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en
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Rapport over eurozone van het IAB pleit voor 
“jongerengaranties” en gecoördineerde 
collectieve onderhandelingen 

 

 
© European Union, 2012 

 

In rapport over de jobcrisis in de eurozone pleit het 

Internationaal Arbeidsbureau (IAB) voor de invoering 

van een systeem van “jongerengaranties”. Zulk een 

systeem zou minder dan 0,5 procent van de uitgaven 

van de eurozone-regeringen vergen en kan snel worden 

ingevoerd, aldus het IAB. Via deze jongerengarantie 

verbinden overheden zich ertoe jongeren een plaats aan 

te bieden in het onderwijs, een opleiding of 

werkprogramma’s, of speciale ondersteuning aan te 

bieden bij het zoeken naar een baan. Voor de 

financiering moet gedacht worden aan een 

heroriëntering van de Europese Structurele Fondsen en 

het mobiliseren van de Europese Investeringsbank.  

Het stroomlijnen van de verschillen in 

concurrentiekracht tussen de eurozone-landen biedt 

nieuwe kansen voor de sociale dialoog, stelt het rapport. 

Zo kunnen inkomens uit arbeid synchroon groeien met 

de productiviteit in sterke economieën, kan de 

inkomensreductie in landen met een tekort deels 

worden opgevangen door stimulerend beleid voor de 

industrieën en kan een neerwaartse spiraal van lonen en 

werknemersrechten vermeden worden.  

Gecoördineerde collectieve onderhandelingen 

vereenvoudigen de overgang naar een competitieve 

eurozone en verhogen het vertrouwen van de mensen. 

Recente stappen in sommige landen (eurozone- en EU-

landen) om collectieve onderhandelingen te verzwakken 

of zelfs op te doeken zijn contraproductief gebleken. 

Toekomstig directeur-generaal van het IAB 
bezoekt Europees parlement  

 

 

 

Guy Ryder, toekomstig Directeur-generaal van het 

Internationaal Arbeidsbureau (IAB) bezocht de 

commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het 

Europees parlement op 21 juni 2012. In zijn bijdrage 

stond hij stil bij de toekomst en uitdagingen van de 

IAO, en benadrukte het belang van EU-IAO 

samenwerking. Hij onderstreepte ook de rol van de 

Europese Unie in het bieden van antwoorden op de 

sociale- en werkgelegenheidsgevolgen van de 

wereldwijde crisis.  

Ryder sprak ook met vertegenwoordigers van de 

Europese Commissie en van de Verenigde Naties in 

Brussel. In twee korte video-interviews met het VN-

team in Brussel formuleert Ryder zijn boodschappen 

over de EU-IAO samenwerking en over de toekomst 

van de IAO in een notendop.  

 

880.000 mensen slachtoffer van dwangarbeid in 
de EU 

 

 

 

Nieuwe ramingen van de IAO over dwangarbeid en 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_184965.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/video-interviews/WCMS_184254/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/video-interviews/WCMS_184258/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/video-interviews/WCMS_184258/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/brussels/press-releases/WCMS_184974/lang--nl/index.htm
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mensenhandel in de Europese Unie schatten dat 

880.000 mensen in de EU-lidstaten vastzitten in 

dwangarbeid, wat neerkomt op 1,8 personen per 1.000 

inwoners. De cijfers werden voorgesteld tijdens een 

infomoment in Brussel, georganiseerd door de leden 

van het Europees Parlement Edit Bauer en Livia Járóka 

in samenwerking met het IAO-Brussel. Beate Andrees, 

Hoofd van het Speciale Actieprogramma ter Bestrijding 

van Dwangarbeid van de IAB, zei dat de schattingen 

duidelijk aantonen dat de landbouw, huishoudelijk werk, 

de verwerkingsindustrie en de bouw de belangrijkste 

sectoren zijn waar dwangarbeid plaatsvindt binnen de 

EU. 

 

IAB informeert commissie internationale 
handel van Europees parlement over 
fundamentele arbeidsnormen 

 

 

 

Op 12 juli 2012 was een team van het Internationaal 

Arbeidsbureau (IAB) onder leiding van Karen Curtis, 

adjunct directeur van het Departement Normen, 

aanwezig in de commissie internationale handel (INTA) 

van het Europees parlement. Het IAB informeerde de 

commissie over recente bevindingen van het 

toezichthoudend systeem van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) met betrekking tot de 

toepassing van IAO-conventies. De INTA-commissie 

waardeerde de beoordeling van het IAO 

toezichthoudend systeem, meer bepaald van de situatie 

in enkele EU-handelspartnerlanden. Deze beoordeling 

berust op regelmatige rapportage aan de IAO 

Commissie van Deskundigen, op tripartiete discussies 

en op de klachtenprocedure. De INTA-commissie 

vroeg specifiek informatie over de toepassing van de 

fundamentele arbeidsnormen in Colombia, Georgië, 

Myanmar, Pakistan, de Filippijnen en Peru en ook over 

kinderarbeid in Oezbekistan en in katoen en cacao 

producerende landen in West-Afrika.  

 

Eerste verjaardag van de Conventie voor 
huispersoneel  

 

 

 

Op 16 juni 2012 vierde de IAO de eerste verjaardag 

voor de Conventie voor het huispersoneel, 2011 (nr. 

189). Uruguay was het eerste land dat deze belangrijke 

conventie ondertekende, op 14 juni 2012. Op 26 juni 

organiseerde het Afrikaanse platform IDAY een 

evenement in Brussel naar aanleiding van deze eerste 

verjaardag. Ze toonden de documentaire “The invisible 

workers” en brachten enkele betrokken organisaties en 

instellingen samen om te discussiëren over het belang 

van Conventie C189. De Ambassadeur van Uruguay in 

België sloot het debat als vertegenwoordiger van de 

eerste lidstaat die de Conventie ratificeerde.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_185243.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:1496331786321645::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:1496331786321645::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
http://www.youtube.com/watch?v=VHp_jc-5KrY
http://www.youtube.com/watch?v=VHp_jc-5KrY
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Analyse van de effecten van hervormingen in 
de openbare sector als gevolg van de crisis  

 

 

 

Als antwoord op de economische crisis namen 

verschillende Europese landen besparingsmaatregelen 

en hervormden velen de openbare sectoren. Het 

Internationaal Arbeidsbureau (IAB) en de Europese 

Commissie organiseerden op 21 en 22 juni 2012 een 

conferentie om de aard, de gevolgen en de omvang van 

deze hervormingen te bespreken. De toekomstige 

directeur-generaal van het IAB Guy Ryder nam ook deel 

aan deze conferentie. Een van de conclusies van de 

conferentie was dat, ondanks de problemen en dankzij 

de sociale dialoog, verschillende EU-lidstaten erin 

geslaagd zijn efficiënte, rechtvaardige hervormingen 

door te voeren. Tijdens de conferentie werd de studie 

“Public Sector Adjustments in Europe - Scope, Effects 

and Policy Issues” voorgesteld. Deze studie verschijnt in 

het najaar van 2012 als boek. Ze toont aan dat de druk 

binnen Europa om staatsuitgaven terug te dringen vaak 

leidt tot het inkrimpen van uitgaven, banen en lonen in 

de publieke sector. 

 

Zweden ratificeert maritieme arbeidsconventie  

 

 

 

De Zweedse regering legde op 12 juni 2012 de 

instrumenten voor ratificatie van de maritieme 

arbeidsconventie, 2006 (MLC) voor aan het 

Internationaal Arbeidsbureau (IAB). Zweden is de 28ste 

IAO-lidstaat en de 8ste EU-lidstaat die de MLC 

ratificeert. Om van kracht te worden moet de MLC 

door minstens 30 lidstaten geratificeerd zijn en ten 

minste 33 procent van het wereldwijde bruto tonnage 

van de schepen vertegenwoordigen. Dat percentage 

werd intussen gehaald en waarschijnlijk zullen de twee 

resterende ratificaties voor eind 2012 worden 

opgetekend, waardoor de MLC in 2013 van kracht zal 

worden.  

 

IAO licht Conventie toe op Europese sectorale 
sociale dialoog over uitzendarbeid  

 

 

 

Het IAO-Brussel was op 15 juni 2012 aanwezig op het 

Europees sectoraal comité voor de sociale dialoog over 

uitzendarbeid. Het IAO-Brussel gaf er een toelichting 

bij de Conventie betreffende de particuliere bureaus 

voor arbeidsbemiddeling, 1997 (nr. 181). De ratificering 

en toepassing van dit door de IAO als “up-to-date” 

aangemerkte instrument door alle EU-lidstaten zou een 

goede aanvulling zijn op de Europese richtlijn 

betreffende uitzendarbeid. De IAO-Conventie heeft 

immers een breder toepassingsgebied en bestrijkt meer 

domeinen, zoals sociale zekerheid, controle van 

particuliere bureaus, activiteiten van aanwervingsbureaus 

en samenwerking tussen private en publieke 

arbeidsbureaus. 

http://www.ilo.org/brussels/WCMS_181854/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_182865/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:1573746951172551::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312331
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:1573746951172551::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312331
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0009:01:NL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0009:01:NL:HTML
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Europese chocolade-, koek- en 
suikergoedindustrie beraadt zich over 
duurzaamheid  

 

 

 

De Europese federatie van chocolade-, koek- en 

suikergoedproducenten CAOBISCO organiseerde eind 

juni 2012 een duurzaamheidsconferentie voor 

vertegenwoordigers van Europese en internationale 

instellingen, toeleveringsketens, de industrie, ngo’s en 

consumenten. Simon Steyne van het IAO-IPEC 

(Internationaal Programma voor de uitbanning van 

kinderarbeid) nam deel aan de conferentie en deed een 

oproep voor een geïntegreerde en holistische 

benadering van de sociale, economische en 

milieuaspecten van duurzaamheid. Via waardig werk 

voor volwassenen, sociale bescherming voor allen en 

basiseducatie voor kinderen kunnen kinderrechten 

afgedwongen en de oorzaken van kinderarbeid 

aangepakt worden. Steyne benadrukte ook het belang 

van sociale dialoog op sectoraal, bedrijfs- en 

gemeenschapsniveau alsook van het versterken van 

gemeenschappen, kleine telers en landbouwers. Zo 

wordt de strijd tegen kinderarbeid op alle niveaus 

gevoerd en kunnen we evolueren naar een gelijkere 

verdeling van de rijkdommen, besloot hij.  

 

 

 

 

 

EU neemt strategisch kader voor 
mensenrechten en democratie aan  

 

 

 

De Raad van de EU heeft op 25 juni 2012 een 

strategisch kader voor mensenrechten en democratie 

aangenomen, samen met een actieplan voor de concrete 

uitvoering ervan. Het kader is een herbevestiging van 

het engagement van de EU om mensenrechten, 

waaronder de IAO-conventies, te bevorderen in het 

externe EU-beleid. Het actieplan omhelst concrete 

maatregelen voor de Europese commissie en de EU-

lidstaten, waaronder handelsinstrumenten zoals het 

stelsel van algemene preferenties voor duurzame 

ontwikkeling en goed bestuur (SAP+), maar ook dialoog 

met partnerlanden over mensenrechten en over de IAO 

fundamentele arbeidsnormen, 

ontwikkelingssamenwerking, de externe dimensie van 

EU werkgelegenheids- en sociaal beleid en 

samenwerking met de IAO.  

 

Europese sociale partners ondertekenen 
akkoord gebaseerd op IAO visserijconventie  

 

 
European Union, 2012 

 

http://www.caobisco.com/article.asp?artID=82
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/NL/foraff/131503.pdf
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De Europese Transportarbeiders Federatie (ETF), de 

vereniging van nationale organisaties van 

visserijbedrijven (Europêche) en de vereniging van 

landbouwcoöperaties (COCEGA) hebben een 

overeenkomst gesloten die als doel heeft enkele 

belangrijke onderdelen van de IAO Conventie 

betreffende werk in de visserij, 2007 (nr.188) in EU-

wetgeving op te nemen. De IAO-Conventie moet 

bijdragen tot betere werk- en leefomstandigheden voor 

vissers wereldwijd. De Europese sociale partners 

hebben de Europese Commissie gevraagd om een 

voorstel van richtlijn voor te leggen aan de Raad, waarin 

het akkoord tussen de partners doorgevoerd wordt in 

overeenstemming met de bepalingen van het EU-

verdrag en met de praktijk in de EU.  

 

ETUI-publicatie over hervormingen 
arbeidsrecht in Europa 

 

 

 

Recent heeft het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) 

de studie “The crisis and national labour law reforms: a 

mapping exercise” gepubliceerd. De studie maakt een 

analyse van de hervormingen van het arbeidsrecht als 

gevolg van de economische crisis in verschillende 

Europese landen. Het werkdocument bestudeert de 

impact van de hervormingen op de fundamentele 

sociale rechten en de bescherming van werknemers.  

 

Europese regionale bijeenkomst van de IAO:  
focus op jobs, groei en sociale rechtvaardigheid  

 

 

 

De IAO nodigt ministers, sociale partners en 

wereldleiders uit voor de vierjaarlijkse regionale 

bijeenkomst, die ditmaal plaatsvindt in Oslo, 

Noorwegen in april 2013. De deelnemers aan de 

conferentie zal gevraagd worden om te reflecteren en 

discussiëren over de antwoorden op de economische- 

en werkgelegenheidscrisis in de diverse en complexe 

regio die Europa en Centraal-Azië is. De 9de Europese 

regionale bijeenkomst zal zich specifiek richten op de 

volgende thema’s: job-rijke groei, kwaliteitsvolle jobs via 

de sociale dialoog, jeugdwerkloosheid en demografische 

uitdagingen, respect voor de arbeidsnormen en 

beleidscoherentie. 

 

IAO-Brussel zoekt stagiair technische 
coöperatie  

 

Het IAO-Brussel zoekt een stagiair technische 

coöperatie voor de periode september 2012 – februari 

2013. Kandidaten wordt gevraagd hun cv en 

motivatiebrief op te sturen voor 3 augustus 2012.  Meer 

informatie op de IAO-Brussel website.  

 

Vergaderkalender  

Lijst van geplande IAO vergaderingen 

 

Contact 

IAO-Brussel  

http://www.itfglobal.org/etf/etf-news-online.cfm/newsdetail/7399
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:8457333170747653::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312333:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:8457333170747653::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312333:NO
http://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/The-crisis-and-national-labour-law-reforms-a-mapping-exercise
http://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/The-crisis-and-national-labour-law-reforms-a-mapping-exercise
http://www.ilo.org/brussels/meetings-and-events/WCMS_184131/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/brussels/meetings-and-events/WCMS_184131/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/brussels/vacancies/WCMS_185677/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_182223.pdf
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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: www.ilo.org/brussels  

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

