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Guy Ryder spreekt op EU 
werkgelegenheidsconferentie 

 

 
© European Union, 2012 

 

Op 6 en 7 september 2012 nam Guy Ryder, sinds 1 

oktober directeur-generaal van de IAO, het woord 

tijdens de “Jobs for Europe”-conferentie van de 

Europese Commissie. In zijn besluit verwelkomde Guy 

Ryder het duidelijke engagement dat tijdens de 

conferentie werd uitgesproken door 

commissievoorzitter José Manuel Barroso, Europees 

parlementsvoorzitter Martin Schulz en voorzitter van de 

Europese Raad Herman Van Rompuy voor een 

jobgerichte aanpak. Guy Ryder ondersteunde voorzitter 

Barroso’s oproep voor een evenwichtige hervorming 

van de arbeidsmarkt en het aanwenden van het volledige 

potentieel van sociale dialoog, ook op het niveau van de 

lidstaten. 

Guy Ryder zei dat de dramatische wereldwijde en 

Europese werkloosheidscrisis de nood aantoont voor 

een beleidsaanpak met groei en waardige jobcreatie als 

Europese topprioriteiten. Hij maakte duidelijk dat er 

bewijzen zijn “dat de momenteel overheersende mix van 

bezuinigingen en structurele hervormingen 

onaanvaardbaar is en negatieve resultaten heeft 

opgeleverd”. Hij gaf ook aan dat met een grotere 

betrokkenheid van de IAO in EU-programmalanden, 

bijvoorbeeld Griekenland, en indien er naar de IAO 

geluisterd zou zijn geweest, er nu waarschijnlijk betere 

resultaten zouden voorliggen. 

Guy Ryder bevestigde dat de IAO klaarstaat om haar 

samenwerking met de EU te verstevigen om 

vooruitgang te boeken op het gebied van tewerkstelling 

http://www.ilo.org/brussels/key-documents/WCMS_189820/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/brussels/meetings-and-events/WCMS_188792/lang--en/index.htm
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en van een sociaal aanvaardbaar antwoord op de 

wereldwijde financiële, economische en sociale crisis. 

 

Guy Ryder ontmoet Martin Schulz, Herman 
Van Rompuy, László Andor en Andris Piebalgs 

 

 
© European Union, 2012 

 

Guy Ryder was in september 2012 op missie in Brussel 

en had er  bilaterale ontmoetingen met de voorzitter van 

de Europese Raad Herman Van Rompuy, met de 

Europees parlementsvoorzitter Martin Schulz, met de 

EU commissaris voor sociale zaken en inclusie László 

Andor en met de EU commissaris voor ontwikkeling 

Andris Piebalgs. Deze ontmoetingen boden de 

mogelijkheid voor een open en positieve dialoog over 

toekomstige samenwerking tussen de IAO en de EU. 

 

Videoboodschap van Juan Somavia op “Jobs 
for Europe” conferentie  

 

 

 

Op de eerste dag van de EU- 

werkgelegenheidsconferentie sprak toenmalig IAO 

directeur-generaal Juan Somavia de conferentie toe in 

een speciale videoboodschap. “De uitdaging bestaat erin 

een sociaal verantwoorde, fiscale consolidering op de 

middellange termijn te combineren met het stimuleren 

van de groei van de reële economie op korte termijn en 

tegelijk de weg te effenen voor waardige jobcreatie”. 

Somavia zei dat de toekomst van Europa volgens hem 

verbonden is met het herstel van de wezenlijke 

betekenis van werk als een bron van persoonlijke 

waardigheid en sociale stabiliteit. 

 

EU-mededeling over sociale bescherming in 
ontwikkelingssamenwerking 

 

 
© European Union, 2012  

 

Het IAO-Bureau in Brussel is zeer verheugd over de 

nieuwe mededeling betreffende sociale bescherming in 

de ontwikkelingssamenwerking van de Europese Unie, 

die op 20 augustus 2012 werd aangenomen door de 

Europese Commissie. Zowel het IAO-Bureau als het 

VN-team in Brussel hebben hieraan bijgedragen via hun 

antwoorden op de voorafgaande consultatie van de 

Europese Commissie. De nieuwe mededeling schetst 

een duidelijk en omvattend beeld van hoe de EU sociale 

bescherming in ontwikkelingssamenwerking wil 

aanpakken.  

De EU-mededeling vermeldt ook dat de EU heeft 

bijgedragen aan het tot stand komen van de nieuwe 

aanbeveling over de sociale beschermingsvloeren van de 

IAO, tijdens de Internationale Arbeidsconferentie in 

juni 2012. De EU-mededeling stelt dat het concept van 

sociale beschermingsvloeren een goede basis biedt voor 

gecoördineerde, en waar mogelijk gemeenschappelijke, 

Videoboodschap%20van%20Juan%20Somavia%20op%20“Jobs%20for%20Europe”%20conferentie
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0446:FIN:NL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0446:FIN:NL:HTML
http://www.ilo.org/brussels/key-documents/WCMS_175991/lang--en/index.htm
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/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_183326.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_183326.pdf
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Europese steun voor sociale bescherming in EU-

partnerlanden die kiezen voor sociale 

beschermingssokkels. Het IAO-bureau staat klaar om, 

in samenwerking met de EU, overheden, sociale 

partners en andere betrokken partijen, bij te dragen aan 

de effectieve uitvoering van deze mededeling. 

 

EESC houdt openbare Rio+20 debriefing 
meeting  

 

 

 

Op 5 juli 2012 organiseerde het Sustainable Development 

Observatory van het Europees Economisch en Sociaal 

Comité (EESC) een Rio+20 debriefing meeting. De 

meeting was een voorbereiding op het thematische 

plenaire debat “Bringing Rio home” van de EESC op 11 

juli 2012. Het IAO-bureau in Brussel nam deel aan de 

debriefing en leverde een evaluatie van de Rio+20 

resultaten. Het IAO-bureau merkte op dat waardig werk 

en sociale bescherming opgenomen zijn in de besluiten 

en opvolging van Rio+20.  

Het recente ILO-UNEP Rapport “Working towards 

sustainable development: Opportunities for decent work 

and social inclusion in a green economy” maakt 

duidelijk dat sociale inclusie, waardig werk en sociale 

dialoog centraal moeten staan in de beleidsagenda als we 

willen komen tot een duurzame ontwikkeling. De IAO 

wist de EESC te vertellen dat meer en meer opkomende 

en  ontwikkelende economieën programma’s opstarten 

rond groene economie en groene jobs.  

In het kader van de internationale opvolging van 

Rio+20 werd tijdens de 67e sessie van de Algemene 

Vergadering van de VN, die van start ging op 18 

september 2012, een debat gehouden over de Rio+20 

resultaten.  

 

IAO-Verdrag betreffende huishoudelijk 
personeel treedt in werking 

 

 

 

Na de ratificatie door Uruguay en de Filippijnen, treedt 

het IAO-Verdrag betreffende het huishoudelijk 

personeel, 2011 (nr. 189) in werking vanaf augustus 

2013. De Europese Commissie (EC) bereidt momenteel 

de beschikking van de Raad voor die de lidstaten toelaat 

het Verdrag te ratificeren voor die onderdelen waarvoor 

de EU exclusief bevoegd is. In de context van de EU-

strategie tegen mensenhandel had de EC de lidstaten al 

opgeroepen het Verdrag te ratificeren. 

 

IAO-leidraad over sociale dialoog voor 
Europese ontwikkelingssamenwerkers 

 

 

 

Het IAO-bureau in Brussel publiceerde recent een 

bondige leidraad ter bevordering van sociale dialoog in 

de EU-ontwikkelingssamenwerking. De bedoeling van 

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_181836/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_181836/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_181836/lang--en/index.htm
http://www.un.org/en/ga/67/agenda/
http://www.un.org/en/ga/67/agenda/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0286:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0286:FIN:EN:PDF
http://www.ilo.org/brussels/key-documents/WCMS_180501/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/brussels/key-documents/WCMS_180501/lang--en/index.htm
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het document is om ontwikkelingssamenwerkers van de 

Europese Commissie, de Europese Dienst voor Extern 

Optreden (EEAS), de EU-delegaties en de lidstaten te 

informeren over het belang van sociale dialoog, 

tripartiete overlegprocedures, instellingen en 

internationale arbeidsnormen in 

ontwikkelingssamenwerking. De Europese Commissie 

wil sociale dialoog en de daarmee verwante 

internationale arbeidsnormen te integreren in haar 

toekomstige programma voor externe hulp, zoals ook al 

weergegeven in de EU “Agenda voor Verandering” 

voor ontwikkelingsbeleid. Ook de EU-verdragen 

kennen een belangrijke rol toe aan de sociale dialoog.  

 

Nieuwe jongerenwerkloosheidscijfers tonen 
impact van eurocrisis 

 

 
© UN Women  

 

Op 4 september 2012 bracht het Internationaal 

Arbeidsbureau (IAB) bijgewerkte cijfers uit over 

wereldwijde trends in jongerenwerkloosheid. Het 

document “Global Employment Outlook: Bleak Labour 

Market Prospects for Youth” toont aan dat de impact 

van de eurocrisis reikt tot in Oost-Azië en Latijns-

Amerika, met als gevolg een wereldwijde verslechtering 

van de situatie voor jonge werkzoekenden. 

 

Lonen terugschroeven kan economische groei 
remmen, zegt IAB 

 

Het maandelijkse rapport voor augustus van de 

Europese Centrale Bank roept op tot een grotere 

flexibiliteit in het loonvormingsproces, lagere 

minimumlonen en een flexibelere arbeidsmarkt 

gekoppeld aan competitiviteitsversterkende maatregelen. 

Daarop publiceerde het Internationaal Arbeidsbureau 

(IAB) een waarschuwing dat het verlagen van lonen niet 

enkel de competitiviteit versterkt, maar ook aan de 

economische groei kan raken doordat het de 

binnenlandse consumptie aantast. In de conclusies van 

de IAO Europese regionale meeting van 2009 stond 

overigens ook al dat flexibiliteit en zekerheid hand in 

hand moeten gaan. 

 

Belgische federale overheid neemt 
wetsontwerp aan ter modernisering van 
ontwikkelingssamenwerking 

 

Op initiatief van de Belgische federale minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette, nam de 

Belgische regering een ontwerp aan voor een nieuwe 

wet ter modernisering van de 

ontwikkelingssamenwerking. Na goedkeuring door het 

parlement zou deze wet het huidige kader voor 

ontwikkelingssamenwerking, dat dateert uit 1999, 

vervangen. Het nieuwe wetsontwerp ondersteunt de 

Agenda voor Waardig Werk van de IAO, met als 

basisprincipes jobcreatie, , sociale bescherming, sociale 

dialoog en fundamentele rechten en principes op het 

werk. Het wetsontwerp ligt ook in de lijn van de EU 

“Agenda voor Verandering”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0637:FIN:NL:PDF
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_188810.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_188810.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/mobu/mb201208en.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_187132/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/events/lisbon2009/conclusions_en.pdf
http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20120713/nieuwe-wet-over-de-ontwikkelingssamenwerking?setlang=1
http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20120713/nieuwe-wet-over-de-ontwikkelingssamenwerking?setlang=1
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0637:FIN:NL:PDF
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30ste ratificatie van de Conventie betreffende 
Maritieme Arbeid is mijlpaal voor zeevaarders 

 

 

 

De Filippijnen zijn het 30ste IAO-lid dat het Verdrag 

betreffende Maritieme Arbeid (kortweg MLC, 2006) 

ratificeert, waardoor deze nu voldoende ratificaties kent 

om in werking te treden. De MLC treedt in werking in 

augustus 2013 en zal van toepassing zijn op bijna 60 

procent van de wereldwijde commerciële vloot. De 

MLC garandeert voor iedere zeevaarder het recht op 

een veilige werkplaats, billijke arbeidsvoorwaarden, 

waardige werk- en woonomstandigheden aan boord en 

toegang tot gezondheidsbescherming, medische 

verzorging en andere vormen van sociale bescherming.  

Daarenboven creëert de MLC een kader van eerlijke 

basisvoorwaarden voor kwalitatieve schipeigenaars. 

Negen EU-lidstaten ratificeerden de MLC al, met 

Cyprus als laatste in de rij. Andere lidstaten ronden 

momenteel het ratificatieproces af in navolging van de 

oproep van de Raad van de EU. De Raad van de EU en 

het Europees Parlement bespreken momenteel de twee 

voorstellen voor EU-richtlijnen rond maritieme 

inspectie die zijn gebaseerd op de MLC. 

 

 

 

 

 

 

Colloquium: sociale dialoog in België 

 

 

 

Het Belgische opleidingscentrum Studipolis organiseert 

een colloquium rond het Belgische systeem van sociale 

dialoog. Het colloquium, met als titel “Wat is de 

toekomst van het interprofessioneel akkoord als 

hoeksteen van de Belgische sociale dialoog?”, vindt 

plaats op 18 oktober 2012 in het Academy Palace in 

Brussel.  

 

 

IAB antwoordt op raadpleging Europese 
Commissie over post-2015 kader  

 

 

 

Het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) formuleerde 

een antwoord op de raadpleging “Naar een post-2015 

ontwikkelingskader” van de Europese Commissie (EC). 

Deze bevraging dient ter voorbereiding van de EU-

bijdrage aan het VN opvolgingsproces rond de 

Millenniumdoelstellingen, waarbij ook de vraag wordt 

opgeworpen wat er na 2015 moet volgen. Het antwoord 

van het IAB stelde duidelijk dat waardig werk en de 

betrokkenheid van sociale partners integraal deel uit 

moeten maken van het nieuwe post-2015 kader. 

 

http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_187712/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_185919/lang--en/index.htm
http://www.studipolis.be/nl/index.php
http://www.ilo.org/brussels/key-documents/WCMS_189917/lang--en/index.htm
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Studiedag over economisch beleid in de EU  

 

Op 20 september 2012 organiseerde de Federale 

Overheidsdienst  (FOD)  Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal Overleg samen met de Belgische Vereniging 

voor het Arbeidsrecht een studiedag over het 

economisch beleid  in de Europese Unie. Belgische en 

Europese sociale partners, ambtenaren, specialisten in 

economie en arbeidsverhoudingen en het IAO-Bureau 

waren aanwezig. Tijdens zijn tussenkomst gaf het IAO-

Brussel uitleg over het Wereldwijde 

Werkgelegenheidspact van de IAO, de geratificeerde 

internationale arbeidsverdragen en hun verhouding tot 

de huidige EU economisch beleid. 

De deelnemers merkten op dat het kader voor de sociale 

dialoog en de arbeidsverhoudingen op nationaal als 

Europees niveau gewijzigd zijn als gevolg van het EU 

economisch beleid. De Europa 2020-strategie, de EU-

Verdragen en de internationale arbeidsnormen bepalen 

dat het economische, sociale- en werkgelegenheidsbeleid 

nauw met elkaar verbonden zijn.  

Conclusie van de studiedag was dat deze geïntegreerde 

benadering niet voldoende wordt gereflecteerd in het 

EU economisch beleid en dat de Europese instellingen 

hierover niet met één stem spreken. Er moet een 

evenwichtig sociaal beleid komen als onderdeel van het 

economisch beleid. Zo een beleid leidt ook tot 

economische en maatschappelijke voordelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw rapport over VN-EU samenwerking in 
2011 

 

 

 

Voor de zevende keer brengt het VN-team in Brussel 

een rapport uit over de samenwerking tussen de VN en 

de Europese Unie. Het rapport "Saving and Improving 

Lives: Partnership between the United Nations and the 

European Union in 2011" werd op 24 september 2012 

in New York voorgesteld. Het rapport schetst aan de 

hand van beelden en verhalen de concrete resultaten van 

de VN-EU samenwerking op het terrein in 2011 in meer 

dan 110 landen wereldwijd. 

 

Vergaderkalender  

Lijst van geplande IAO vergaderingen 

 

 

Contact 

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: www.ilo.org/brussels  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/event/wcms_188799.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/event/wcms_188799.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115076.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115076.pdf
http://report2012.unbrussels.org/
http://report2012.unbrussels.org/
http://report2012.unbrussels.org/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_182223.pdf
mailto:ilo-brussels-press@ilo.org
http://www.ilo.org/brussels

