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SOCIALE DIALOOG

De sociale dialoog is een fundamenteel onderdeel van het Europees sociaal model dat met
de hervormingen van Amsterdam volledige erkenning in het Verdrag heeft gekregen. De
sociale partners (vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers) hebben daarmee de
mogelijkheid actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het Europees sociaal beleid.

RECHTSGROND

Artikelen 151 t/m 156 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

DOELSTELLINGEN

In artikel 151 VWEU wordt bevordering van de dialoog tussen de sociale partners erkend als
een gemeenschappelijk doel van de EU en haar lidstaten. De sociale dialoog heeft tot doel
de Europese governance te verbeteren door de sociale partners bij het besluitvormings- en
uitvoeringsproces te betrekken.

RESULTATEN

A. Bilaterale sociale dialoog
Volgens de oorspronkelijke formulering in het Verdrag van Rome was een van de taken van
de Commissie op sociaal gebied de bevordering van nauwe samenwerking tussen de lidstaten
inzake het recht van vereniging en van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en
werknemers. Toch is pas na vele jaren begonnen met de tenuitvoerlegging van deze bepaling.
De in 1985 op initiatief van de voorzitter van de Commissie, Jacques Delors, begonnen
sociale dialoog van Hertoginnedal had tot doel de sociale partners — vertegenwoordigd door
het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), de Unie van Industriefederaties van de
Europese Gemeenschap (UNICE) en het Europees Centrum van Overheidsbedrijven (CEEP)
— bij de totstandbrenging van de interne markt te betrekken. Uit deze bijeenkomsten zijn
een aantal gemeenschappelijke verklaringen over werkgelegenheid, onderwijs en opleiding en
andere sociale kwesties voortgekomen.
In 1992 werd het Comité voor de sociale dialoog (CSD) opgericht als belangrijkste forum
voor een bilaterale sociale dialoog op Europees niveau. Het CSD komt tegenwoordig drie tot
vier keer per jaar bijeen en bestaat uit 64 leden (32 vertegenwoordigers van werkgevers en
32 vertegenwoordigers van werknemers), die afkomstig zijn van Europese secretariaten of uit
nationale organisaties. Intussen werd met de Europese Akte een rechtsgrondslag gecreëerd
voor de ontwikkeling van een „sociale dialoog in de hele Gemeenschap”. In oktober 1991
sloten UNICE, EVV en CEEP een gemeenschappelijke overeenkomst, waarin zij verzochten
om verplichte raadpleging van de sociale partners bij de voorbereiding van wetgeving op
sociaal gebied, en om de mogelijkheid voor de sociale partners om kaderovereenkomsten
op Gemeenschapsniveau te sluiten. Aan dit verzoek is gehoor gegeven in de overeenkomst
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betreffende het sociaal beleid, die door alle lidstaten, met uitzondering van het Verenigd
Koninkrijk, is ondertekend en als protocol aan het Verdrag van Maastricht is gehecht. Op
grond daarvan kunnen de sociale partners op nationaal niveau richtlijnen via collectieve
overeenkomsten ten uitvoer leggen.
Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam werd de overeenkomst
betreffende het sociaal beleid in het EG-Verdrag opgenomen en ontstond eindelijk één
kader voor de sociale dialoog binnen de EU. Dit proces leidde tot sectoroverschrijdende
resultaten, zoals kaderovereenkomsten over ouderschapsverlof (1995), deeltijdwerk (1997) en
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (1999), die door middel van richtlijnen van de Raad
ten uitvoer zijn gelegd.
Op EU-niveau moet de Commissie de sociale partners raadplegen op grond van artikel 154
VWEU, voordat zij beleidsmaatregelen op sociaal gebied treft. De sociale partners kunnen er
dan voor kiezen zelf tot een akkoord te komen over het onderwerp van de raadpleging en zo het
initiatief van de Commissie een halt toe te roepen. Dit onderhandelingsproces mag maximaal
negen maanden duren en de sociale partners hebben de volgende mogelijkheden:
— zij sluiten een overeenkomst en verzoeken de Commissie gezamenlijk om aan de Raad een

voorstel voor te leggen voor een besluit inzake de tenuitvoerlegging ervan, of

— wanneer zij samen een overeenkomst hebben gesloten, kunnen zij er de voorkeur aan geven
deze overeenkomst ten uitvoer te leggen volgens de procedures en praktijken van de sociale
partners en de lidstaten (eerst „vrijwillige” en later „autonome” overeenkomsten genoemd),
of

— wanneer zij niet tot een overeenkomst kunnen komen, gaat de Commissie verder met de
behandeling van het voorstel in kwestie.

De onderhandelingen tussen de sociale partners over een kaderovereenkomst inzake tijdelijk
werk liepen in mei 2001 vast. In maart 2002 nam de Commissie dan ook een voorstel
voor een richtlijn aan dat was gebaseerd op de door de sociale partners bereikte consensus.
Nadat het voorstel in november 2002 was gewijzigd, kon Richtlijn 2008/104/EG worden
goedgekeurd. Ook in 2004, toen de sociale partners duidelijk hadden gemaakt niet tot
onderhandelingen bereid te zijn, diende de Commissie een voorstel in voor herziening van
Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd,
waaronder recente ontwikkelingen zoals werken op oproepbasis en flexibele werkweken. Toen
Parlement, Commissie en Raad geen overeenstemming over deze kwestie konden bereiken,
hebben de Europese sociale partners gedurende een onderhandelingsronde van een jaar getracht
tot een akkoord te komen. Maar ook dit overleg liep in december 2012 vast vanwege sterk
uiteenlopende visies op de vraag of wachtdiensten als arbeidstijd beschouwd moeten worden. In
2013 heeft de Commissie het evaluatieproces en de effectbeoordeling hervat. Vervolgens heeft
zij in 2015 een brede openbare raadpleging uitgevoerd en tegelijkertijd een uitvoeringsverslag
opgesteld, zoals in de richtlijn is bepaald. Dit alles moet ertoe bijdragen dat het toekomstige
resultaat van de evaluatie duidelijke contouren krijgt. Het Werkprogramma 2017 van de
Commissie omvat nu een initiatief van niet-wetgevende aard over de tenuitvoerlegging van de
arbeidstijdenrichtlijn. In zijn resolutie van 19 januari 2017 over de Europese pijler van sociale
rechten[1] heeft het Europees Parlement verzocht om een actualisering van de Europese sociale
normen, waaronder de bepalingen inzake arbeidstijd.
Na een besluit van de Commissie om specifieke organen op te richten (Besluit 98/500/EG
van de Commissie van 20 mei 1998), heeft ook de sectorale sociale dialoog zich sinds 1998

[1]Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0010.
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sterk ontwikkeld. Er werden diverse comités opgericht voor de belangrijkste economische
sectoren en hun werk leverde waardevolle resultaten op. Uit de sectorale sociale dialoog zijn
drie Europese overeenkomsten voortgekomen, namelijk over de organisatie van de arbeidstijd
van zeelieden (1998), over de organisatie van de arbeidstijd van mobiel personeel in de
burgerluchtvaart (2000) en over bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden van mobiele
werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten bij de spoorwegen verrichten
(2005). Deze overeenkomsten zijn bij besluit van de Raad ten uitvoer gelegd. Het in april 2006
getekende „Akkoord over de bescherming van de gezondheid van de werknemers door correct
hanteren en juist gebruik van kristallijn silica en producten die kristallijn silica bevatten” was de
eerste bedrijfstakoverkoepelende overeenkomst die via onderhandelingen tussen de Europese
sociale partners is bereikt. In 2014 heeft de Raad door middel van een richtlijn een in 2012
gesloten sectorale overeenkomst inzake een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd
in de binnenvaart ten uitvoer gelegd.
In april 2012 sloten de sociale partners voor de kappersbranche een overeenkomst met duidelijke
richtsnoeren voor kappers om gedurende hun loopbaan in een gezonde en veilige omgeving te
werken, en verzochten zij om een uitvoeringsbesluit van de Raad. Omdat een aantal lidstaten
zich tegen delen van het akkoord verzetten, kon de uitvoering door middel van een besluit
van de Raad niet doorgaan. In juni 2016 hebben de sociale partners in de kappersbranche
een nieuwe Europese kaderovereenkomst inzake de bescherming van de gezondheid en de
veiligheid op het werk getekend en verzocht om uitvoering van de overeenkomst per besluit
van de Raad. Uitgaande van de agenda voor betere regelgeving zal de Commissie nu,
alvorens een voorstel voor een uitvoeringsbesluit aan de Raad voor te leggen, een evenredige
effectbeoordeling uitvoeren waarin met name zal worden gekeken naar de representativiteit van
de ondertekenaars, de rechtmatigheid van de overeenkomst binnen het rechtsbestel van de EU
en de eerbiediging van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel. In hun open brief van
21 november 2016 aan voorzitter Juncker zijn de betrokken sociale partners het er niet mee eens
dat de effectbeoordeling wordt gebruikt om te rechtvaardigen dat de overeenkomst niet naar de
Raad wordt doorgestuurd om te komen tot een uitvoeringsbesluit en vragen zij om volledig op
de hoogte te worden gebracht van de verschillende fasen in de effectbeoordelingsprocedure en
de besluitvormingscriteria die de Commissie zal hanteren.
De in mei 2002 gesloten overeenkomst betreffende telewerk was de eerste overeenkomst die
werd uitgevoerd volgens de procedures en praktijken die eigen zijn aan de sociale partners
en de lidstaten. De sociale partners hebben tevens „autonome overeenkomsten” gesloten over
werkgerelateerde stress, de Europese vergunning voor chauffeurs die grensoverschrijdende
interoperabele diensten verrichten (in 2004), geweld en pesten op het werk (april 2007) en
inclusieve arbeidsmarkten (maart 2010).
Als gevolg van de wijzigingen die het Verdrag van Amsterdam met zich bracht, is het
raadplegingsproces nog belangrijker geworden en omvat het nu alle gebieden die momenteel
onder artikel 151 VWEU vallen.
Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is een nieuw artikel (artikel 152 VWEU)
ingevoegd, waarin het volgende wordt bepaald: "De Unie erkent en bevordert de rol van de
sociale partners op het niveau van de Unie, en houdt daarbij rekening met de verschillen
tussen de nationale stelsels. Zij bevordert hun onderlinge dialoog, met inachtneming van hun
autonomie." Op grond van artikel 153 VWEU kunnen de lidstaten tevens de sociale partners
belasten met de tenuitvoerlegging van een besluit van de Raad dat is aangenomen na ratificatie
van een op Europees niveau getekende collectieve overeenkomst.
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Sinds het uitbreken van de economische en financiële crisis is de sociale dialoog echter in
toenemende mate onder druk komen te staan wanneer er crisismaatregelen zijn getroffen,
hetgeen te wijten is aan de decentralisatie van de sociale dialoog, een verminderde
dekkingsgraad van collectieve onderhandelingen en inmenging van de overheid in het
loonbeleid. Tegen deze achtergrond en gezien de constatering dat de lidstaten waar het
sociaal partnerschap het sterkst ontwikkeld is, tevens het meest succesvol zijn gebleken in
het overwinnen van de crisis, heeft de nieuwe Commissie in november 2014 een hervatting
en versterking van de dialoog met de sociale partners toegezegd, vooral in de nieuwe opzet
van de economische governance, omdat dit een voorwaarde is voor de goede werking van
de Europese sociale markteconomie. In juni 2016 hebben vicevoorzitter Dombrovskis en
commissaris Thyssen een gezamenlijke verklaring ondertekend over „een nieuwe start voor
de sociale dialoog”. Daarin zeggen zij toe de sociale partners sterker te zullen betrekken
bij het Europees semester en bij de beleidsvorming en het wetgevingsproces van de EU in
het algemeen. Ook wordt de nadruk gelegd op capaciteitsopbouw. In de verklaring wordt
de fundamentele rol van de Europese sociale dialoog onderstreept, die wordt gezien als een
belangrijk onderdeel van de beleidsvorming in de EU op het gebied van werkgelegenheid en
sociale zaken. Na een openbare raadpleging ter zake in 2016, maakte de Commissie in april 2017
de Europese pijler van sociale rechten bekend, waarin onder meer wordt erkend dat de sociale
partners het recht hebben om te worden betrokken bij de uitwerking en toepassing van het beleid
op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken, en waarin een sterkere betrokkenheid van
de sociale partners bij de beleidsvorming en wetgeving wordt ondersteund, met inachtneming
van de diversiteit van de nationale stelsels.
B. Tripartiete sociale dialoog
Vanaf het begin van het Europese integratieproces werd veel waarde gehecht aan
de betrokkenheid van economische en sociale belanghebbenden bij de opstelling van
Gemeenschapswetgeving. Het Raadgevend Comité van de EGKS en het Europees Economisch
en Sociaal Comité zijn daar het bewijs van. Sinds de jaren zestig bestaan er diverse
adviescomités die als rol hebben de Commissie te ondersteunen bij de opstelling van
specifiek beleid. In deze comités, zoals het Comité voor de sociale zekerheid van migrerende
werknemers, nemen over het algemeen vertegenwoordigers van nationale werkgevers- en
vakbondsorganisaties en vertegenwoordigers van de lidstaten zitting. Vanaf 1970 was het
Permanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken het belangrijkste tripartiete forum voor de
sociale dialoog op Europees niveau. Het comité bestond uit twintig vertegenwoordigers van de
sociale partners, waarbij de vakbonden en de werkgeversorganisaties gelijk vertegenwoordigd
waren. Het comité werd in 1999 hervormd en volledig geïntegreerd in de gecoördineerde
Europese werkgelegenheidsstrategie. Op basis van een gezamenlijke bijdrage van de sociale
partners aan de top van Laken in december 2001, organiseerde de Raad in maart 2003 een
tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid (Besluit 2003/174/EG van de Raad), die
het Permanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken vervangt. Om ervoor te zorgen dat de
Raad, de Commissie en de sociale partners voortdurend met elkaar van gedachten kunnen
wisselen over economische, sociale en werkgelegenheidsvraagstukken, wordt deze top ten
minste eenmaal per jaar gehouden en in elk geval vóór de voorjaarsbijeenkomst van de Europese
Raad.
De top, die een proces formaliseert dat al in 1997 begonnen is, bestaat nu officieel
uit het actuele Raadsvoorzitterschap en de twee daaropvolgende voorzitters, de Europese
Commissie en de sociale partners. De drie landen die het Raadsvoorzitterschap (zullen)
bekleden, worden over het algemeen vertegenwoordigd door hun regeringsleider of staatshoofd
en door hun minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken; ook de Commissie stuurt
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gewoonlijk twee vertegenwoordigers, namelijk haar voorzitter en de commissaris voor
sociale zaken en werkgelegenheid. De leden van de sociale partners zijn verdeeld in twee
even grote delegaties die bestaan uit 10 vertegenwoordigers van de werknemers en 10
vertegenwoordigers van de werkgevers, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan een
evenwichtige deelname van mannen en vrouwen. Iedere groep bestaat uit afgevaardigden van
Europese sectoroverschrijdende organisaties die ofwel algemene belangen behartigen ofwel op
Europees niveau de specifieke belangen van toezichthoudend en leidinggevend personeel en
kleine en middelgrote ondernemingen verdedigen. De technische coördinatie wordt voor de
werknemersdelegatie door het EVV verzorgd, en voor de werkgeversdelegatie door de UNICE.
Met de ratificatie van het Verdrag van Lissabon is de rol van de tripartiete sociale top voor groei
en werkgelegenheid nu opgenomen in artikel 152 van het VWEU.

DE ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Parlement is van mening dat de sociale dialoog een essentieel onderdeel is van de tradities
van de lidstaten, en wenst dat er een grotere rol wordt toegekend aan de „trialoog” op Europees
niveau. De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement heeft
de sociale partners op EU-niveau regelmatig uitgenodigd om hun standpunten toe te lichten
alvorens zij een verslag of advies uitbrengt. Ook heeft het Parlement de Commissie regelmatig
herinnerd aan de noodzaak van een coherent industriebeleid op Europees niveau, waarbij de
sociale partners een wezenlijke rol moeten spelen. In het Verdrag van Lissabon is aan het EP
een duidelijk recht toegekend om in kennis gesteld te worden van de uitvoering van de op EU-
niveau gesloten collectieve overeenkomsten (artikel 155 VWEU), en van de initiatieven die de
Commissie neemt om de samenwerking tussen de lidstaten op grond van artikel 156 VWEU
te bevorderen, met inbegrip van kwesties betreffende het recht van vereniging en collectieve
onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers.
Middenin de economische crisis heeft het Parlement er nogmaals op gewezen dat de sociale
dialoog van cruciaal belang is voor het halen van de doelstellingen van de EU 2020-
strategie op het gebied van werkgelegenheid (2009/2220(INI)). Het Parlement heeft in januari
2012 onderstreept dat de op begrotingsconsolidering gerichte aanbevelingen in de jaarlijkse
groeianalyse niet alleen het creëren van banen bemoeilijken en schadelijk zijn voor het sociale
stelsel, maar ook de sociale dialoog als zodanig belemmeren. Voorts heeft het Europees
Parlement in zijn resolutie over de Europese semestercyclus[2] in 2017 opnieuw benadrukt
hoe belangrijk de sociale dialoog is en erop aangedrongen dat de sociale partners een grotere
rol krijgen toebedeeld in het nieuwe proces van economische governance. Sinds 2014 is hun
betrokkenheid op EU-niveau enigszins toegenomen, hoewel er nog steeds verschillen zijn op
nationaal niveau. Zowel op nationaal als op EU-niveau menen de sociale partners echter dat
zij niet zozeer worden geraadpleegd als wel geïnformeerd. Ten aanzien van de economische
aanpassingsprogramma's in de lidstaten die het hardst door de crisis zijn getroffen, heeft het EP
in zijn resolutie van 13 maart 2014 over de werkgelegenheidsgerelateerde en sociale aspecten
van de rol en de activiteiten van de trojka (Europese Centrale Bank, Commissie en Internationaal
Monetair Fonds) ten aanzien van de programmalanden van de eurozone benadrukt dat de sociale
partners op nationaal niveau hadden moeten worden geraadpleegd over of betrokken bij de
eerste opzet van de programma's.

[2]Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0039.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2009/2220(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0039
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In zijn resolutie van 19 januari 2017 over de Europese pijler van sociale rechten[3] herhaalde
het Parlement zijn standpunt, met een verzoek aan de Commissie om de concrete steun voor het
versterken en eerbiedigen van de sociale dialoog op alle niveaus en in alle sectoren op te voeren.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

[3]Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0010.
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