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Brussel: coronacrisis maakt minimumloon in hele
EU hard nodig
Een gegarandeerd minimumloon voor alle werkenden in de EU is door de coronacrisis harder dan ooit
nodig. De inkomensverschillen en armoede onder werkenden zijn door de economische gevolgen van de
pandemie toegenomen. Een fatsoenlijk inkomen voor alle werkenden in de EU is "essentieel voor het
herstel na de crisis" en het heropbouwen van een eerlijke en veerkrachtige economie.
Dat zegt het dagelijks EU-bestuur. In januari had de commissie al aangekondigd dit jaar met wetsvoorstellen over een
gegarandeerd minimumloon in de EU te komen. Ze benadrukt dat ze niet een Europees uniform minimumloon
nastreeft, en ook geen geharmoniseerd systeem voor alle landen.
"Een op de zes werkenden in de EU heeft een laag inkomen, en de meerderheid is vrouw", aldus EU-commissaris
Nicolas Schmit (Banen en Sociale Rechten). "Zij hebben de maatschappij en economie levend gehouden toen alles
stopte. Paradoxaal genoeg zullen zij het hardste worden getro en door de gevolgen van de crisis." Volgens de
commissie moeten alle werkenden worden beschermd met een minimumloon.
Ze heeft inmiddels een consultatieronde met 23 werkgevers- en werknemersorganisaties afgerond en begint een
nieuwe ronde gesprekken met sociale partners uit de verschillende lidstaten.
Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) verwacht een ambitieus voorstel van de commissie. "Een Europees kader
voor een minimumloon, afhankelijk van de nationale praktijken hetzij wettelijk hetzij door collectieve
overeenkomsten, is wat de Covid-19-helden verdienen." De crisis heeft duidelijk gemaakt hoezeer de maatschappij
afhankelijk is van bepaalde beroepen en sectoren, zoals verplegers, de vuilnisman en schoonmakers, stelt ze. "Er is de
laatste weken geen gebrek geweest aan waarderende gebaren en woorden van dank. Nu is het tijd om applaus om te
zetten in behoorlijke lonen."
Volgens de Europese overkoepelende vakbondsorganisatie ETUC zegt 40 procent van werkenden in de EU
inkomensverlies te hebben geleden sinds de uitbraak van de longziekte. De organisatie pleit voor een minimumloon
van minstens 60 procent van het gemiddelde loon in een lidstaat.
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ING-baas: ook na corona kan helft van werk vanuit huis
De ruim 53 duizend werknemers van ING kunnen ook na het einde van de
coronapandemie de helft van hun werk vanuit huis doen. Dat zei topman
Steven van Rijswijk in... 
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CPB: sterk derde kwartaal zorgt voor minder sterke
krimp economie
De Nederlandse economie lijkt beter bestand te zijn tegen de coronacrisis dan
eerder werd aangenomen. Met name het "onverwachts sterke herstel" in het
derde kwartaal... 
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Nederlandse banken: dividendban moet overgaan in
maatwerk
De oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) aan Europese banken om
wegens de coronacrisis geen dividend uit te keren, kan bij Nederlandse
kredietverstrekkers op... 
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Gezamenlijke aanpak verantwoording 2020 Jeugdwet
en Wmo
Om de verantwoording over het 'coronajaar 2020' uitvoerbaar te houden en
onnodige administratieve lasten te voorkomen, is door VNG, BZK, VWS,
Zorgbranches, NBA en... 
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'Sabbatical en ouderschapsverlof bezig aan opmars in
vacatures'
Secundaire arbeidsvoorwaarden als exibele werktijden, mogelijkheden voor
een sabbatical en betaald ouderschapsverlof komen dit jaar veel vaker voor in
vacatures... 

