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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toekomst van sociale diensten van algemeen belang
(2009/2222(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, in het bijzonder de artikelen 2 en 3, 
lid 2 daarvan, en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, in het 
bijzonder de artikelen 9, 14, 106, 151, 153, lid 1, onder j) en k), 159, 160 en 161 daarvan, 
en Protocol nr. 26 bij dat Verdrag,

– gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in het bijzonder 
artikel 36 daarvan1,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en van de Raad van 
23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg2,

– gelet op Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 
12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, in het bijzonder artikel 1, 
lid 3 daarvan3,

– gelet op Besluit nr. 1098/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 
2008 inzake het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 
(2010)4,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Uitvoering van het communautaire 
Lissabon-programma: Sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie" (COM 
(2006) 177 definitief) en het begeleidende werkdocument van de diensten van de 
Commissie over sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie 
(SEC(2006)0516),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Diensten van algemeen belang, met 
inbegrip van sociale diensten van algemeen belang: een nieuw Europees engagement" 
(COM(2007)0725),

– gezien de werkdocumenten van de diensten van de Commissie getiteld "Frequently asked 
questions in relation with Commission Decision of 28 November 2005 on the application 
of Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service compensation 
granted to undertakings entrusted with the operation of services of general economic 
interest, and of the Community Framework for State aid in the form of public service 
compensation" (SEC(2007)1516) en "Frequently asked questions concerning the 
application of public procurement rules to social services of general interest" 
(SEC(2007)1514),

                                               
1 PB C 303 van 14.12.2007, blz. 1.
2 PB L 315 van 3.12.2007.
3 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36-68.
4 PB L 298 van 7.11.2008, blz. 20-29.
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– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Europa 2020: Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020) en gelet op haar resolutie van 
16 juni 2010 inzake die mededeling1,

– gezien het eerste tweejaarlijkse verslag betreffende sociale diensten van algemeen belang 
(SEC(2008)2179) en het tweede tweejaarlijkse verslag betreffende sociale diensten van 
algemeen belang (SEC(2010)1284) van de Commissie2,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Naar een Single Market Act voor een 
sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen" (COM(2010)0608),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Op weg naar een betere werking van de 
eengemaakte dienstenmarkt – voortbouwen op de resultaten van het in de dienstenrichtlijn 
vastgelegde proces van wederzijdse beoordeling" (COM(2011)0020) en het begeleidende 
werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2011)0102) inzake het in de 
dienstenrichtlijn vastgelegde proces van wederzijdse beoordeling,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Jaarlijkse groeianalyse: naar een 
krachtiger alomvattende antwoord van de EU op de crisis" (COM(2011)0011 definitief),

– gezien de verklaring van commissaris Andor over de sociale bepalingen in het Verdrag 
van Lissabon3,

– gelet op het verslag-Monti van 9 mei 2010 over "A new strategy for the single market at 
the service of Europe's economy and society"4,

– gezien het "Report on the application of Community rules to SSGI" dat in 2008 werd 
opgesteld door het Comité voor sociale bescherming5,

– gezien het verslag getiteld "A voluntary European quality framework for social services" 
dat in 2010 werd opgesteld door het Comité voor sociale bescherming6,

– gezien het "Joint report on social protection and social inclusion 2010" dat in 2010 werd 
opgesteld door het Comité voor sociale bescherming7,

– gezien de conclusies en aanbevelingen van de fora over sociale diensten van algemeen 
belang die in september 2007 in Lissabon, in oktober 2008 in Parijs en in oktober 2010 in 
Brussel werden gehouden8,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Werkdocumenten van de diensten van de Commissie bij COM(2008)0418 – tweejaarlijkse verslag betreffende 
sociale diensten van algemeen belang.
3 Plenaire debatten, woensdag 6 oktober 2010 - Brussel, punt 13, sociale bepalingen van het Verdrag van 
Lissabon (debat), verklaring door László Andor, commissaris.
4 Verslag aan de voorzitter van de Europese Commissie door Mario Monti, 9 mei 2010.
5 Raad van de EU, 16062/08, ADD1, 20 november 2008.
6 SPC/2010/10/8 definitief.
7 Raad van de EU, 6500/10, 15 februari 2010.
8 Eerste forum over sociale diensten van algemeen belang, 17 september 2007, Lissabon, Portugees 
voorzitterschap;
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– gezien de conclusies van de zittingen van de Raad EPSCO van 16 en 17 december 2008, 8 
en 9 juni 2009 en 6 en 7 december 20101,

– gezien de onderstaande arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU):
- van 19 april 2007 in zaak C-295/05 Tragsa,
- van 18 december 2007 in zaak C-532/03 Commissie tegen Ierland (Ierse 

ambulancediensten),
- van 13 november 2008 in zaak C-324/07 Coditel Brabant,
- van 9 juni 2009 in zaak C-480/06 Commissie tegen Duitsland (Stadtwerke Hamburg),
- van 10 september 2009 in zaak C-206/08 Eurawasser,
- van 9 oktober 2009 in zaak C-573/07 Sea s.r.l.,
- van 15 oktober 2009 in zaak C-196/08 Acoset,
- van 15 oktober 2009 in zaak C-275/08 Commissie tegen Duitsland (Datenzentrale 

Baden-Württemberg),
- van 25 maart 2010 in zaak C-451/08 Helmut Müller,

– gezien het advies van de Comité van de Regio's van 6 december 2006 over de mededeling 
van de Commissie getiteld "Uitvoering van het communautaire Lissabon-programma: 
Sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie"2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 september 2006 over een Europees sociaal 
model voor de toekomst3,

– onder verwijzing zijn resolutie van 27 september 2006 over het witboek van de 
Commissie over diensten van algemeen belang4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 maart 2007 over sociale diensten van 
algemeen belang in de Europese Unie5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 oktober 2008 over de bevordering van sociale 
integratie en bestrijding van armoede, met inbegrip van armoede onder kinderen, in de 
EU6,

                                                                                                                                                  
Tweede forum over sociale diensten van algemeen belang (SDAB), 28 en 29 oktober 2008, Frans 
voorzitterschap;
Derde forum over sociale diensten van algemeen belang (SDAB), 26 en 27 oktober, Brussel, Belgisch 
voorzitterschap.
1 Raad van de EU, persmededeling (presse 358), 2916e zitting van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken, Brussel, 16 en 17 december 2008.
Raad van de EU, persmededeling, 9721/2/09 REV 2 (presse 124), 2947e zitting van de Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, Luxemburg, 8-9 juni 2009.
Raad van de EU, persmededeling, 17323/1/10 REV (presse 331PR CO 43), 3053e zitting van de Raad
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, Brussel, 6 en 7 december 2010, 
sociale diensten van algemeen belang, blz. 18.
2 Advies CvdR 181/2006 def. over COM(2006)0177.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0340.
4 Aangenomen teksten, T6 -0380/2006.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0070.
6 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0467.
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 februari 2009 over sociale economie1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 mei 2009 over de actieve inclusie van personen 
die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 mei 2010 over nieuwe ontwikkelingen bij 
overheidsopdrachten3,

– gezien de resultaten van de door Eurofound uitgevoerde enquêtes over levenskwaliteit van 
2003 en 20074,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2011),

A. overwegende dat de Verdragen bekrachtigen dat de doelstelling van de lidstaten bestaat 
uit de constante verbetering van leef- en werkomstandigheden en dat de Unie gericht is op 
het welzijn van haar bevolking, hetgeen gerealiseerd moet worden via de duurzame 
ontwikkeling van Europa op basis van een evenwichtige economische groei, een sociale 
markteconomie met een hoog concurrentievermogen die gericht is op volledige 
werkgelegenheid en maatschappelijke vooruitgang, de bescherming en bevordering van 
het milieu, de bestrijding van sociale uitsluiting en discriminatie, de bevordering van 
sociale rechtvaardigheid en bescherming, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
solidariteit tussen generaties en de bescherming van de rechten van het kind,

B. overwegende dat in artikel 14 van het VWEU en Protocol nr. 26 bij dat Verdrag expliciet 
diensten van algemeen belang (DAB) worden genoemd, waartoe sociale diensten van 
algemeen belang (SDAB) behoren, zowel economische als niet-economische; en 
overwegende dat bevestigd is dat nationale, regionale en lokale autoriteiten een essentiële 
rol spelen en een grote beslissingsbevoegdheid hebben als het gaat om het leveren, 
uitbesteden en organiseren van diensten van algemeen economisch belang (DAEB) en dat 
de Verdragen niet van invloed zijn op de bevoegdheid van de lidstaten om niet-
economische diensten van algemeen belang (NEDAB) te leveren, uit te besteden en te 
organiseren,

C. overwegende dat het voorzien in algemeen beschikbare, hoogwaardige, toegankelijke en 
betaalbare SDAB derhalve beschouwd kan worden als een essentiële pijler van het 
Europese sociale model en als de basis voor een goede levenskwaliteit en voor het 
verwezenlijken van de economische doelstellingen van de EU,

D. overwegende dat de artikelen 4, lid 2 en 5, lid 3 van het VEU subsidiariteit op lokaal 
niveau omvatten, regionaal en lokaal zelfbestuur officieel erkennen en daaraan een 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0062.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0371.
3 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0173.
4 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/2007/index.htm.
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krachtigere rol toedichten,

1. is van mening dat SDAB en de gebruikers daarvan naast de gemeenschappelijke 
eigenschappen van DAB beschikken over een aantal bijzondere eigenschappen. SDAB 
omvatten, naast medische diensten, zowel wettelijk verplichte als aanvullende algemeen 
verkrijgbare en rechtstreeks aan de persoon geleverde diensten, die preventief werken en 
de sociale samenhang en inclusie bevorderen, en die de sociale grondrechten tastbaar 
maken;

2. benadrukt dat SDAB voor iedereen toegankelijk moeten zijn, onafhankelijk van vermogen 
of inkomen, en niet alleen bestemd zijn voor kwetsbare gebruikers;

3. steunt de aanbeveling in het verslag-Monti dat breedbandinternet en bankiersdiensten 
nieuwe universele diensten moeten zijn, die erkend moeten worden in Europese 
wetgeving;

4. benadrukt het feit dat SDAB een grote economische bijdrage leveren in termen van banen, 
economische activiteit en koopkracht – in het tweede tweejaarlijkse verslag van de 
Commissie staat dat medische en sociale zekerheidsdiensten goed zijn voor 5% van de 
economische productie en werk creëren voor 21,4 miljoen mensen – en dat met name het 
MKB afhankelijk is van kwalitatief goede SDAB;

5. benadrukt dat lokale autoriteiten een fundamentele rol spelen bij het definiëren, 
financieren, leveren en toewijzen van SDAB: de lokale en regionale overheidssector is 
naar schatting goed voor 15,9% van het BBP van de EU-27, waarbij alleen al de lokale 
overheid goed is voor 12,9% en haar uitgaven op het gebied van sociale bescherming goed 
zijn voor 3% (378,1 miljard euro);

6. benadrukt dat het primaire doel van SDAB is om doelstellingen op het gebied van sociaal 
beleid te verwezenlijken en de sociale rechten van individuen en groepen tastbaar te 
maken en dat SDAB vaak een vast onderdeel vormen van socialezekerheidsstelsels; wijst 
erop dat de door Eurofound uitgevoerde enquêtes over levenskwaliteit1 hebben bevestigd 
dat een van de belangrijkste manieren voor het bevorderen van de levenskwaliteit van 
burgers, waarbij wordt gezorgd voor volledige deelname aan de maatschappij en voor 
sociale en territoriale samenhang, bestaat uit het leveren en ontwikkelen van DAB, met 
inbegrip van SDAB;

7. is van mening dat de ervaring heeft geleerd dat de doelstelling van winstmaximalisatie van 
commerciële aanbieders van SDAB in strijd is met de beginselen en doelstellingen van 
SDAB;

8. benadrukt dat nationale en lokale autoriteiten die zich bezighouden met het voorzien in of 
mandateren van SDAB een duidelijke juridische grondslag nodig hebben voor hun 
diensten en uitgaven en dat, hoewel de informatie- en ophelderingsdienst die is 
ontwikkeld door de Commissie van essentieel belang is, deze toch ontoereikend is en de 

                                               
1 Eurofound – enquêtes over levenskwaliteit 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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aanbieders van SDAB niet beschermt tegen juridische procedures;

9. is van mening dat het noch efficiënt noch democratisch aanvaardbaar is dat van het Hof 
van Justitie wordt verwacht dat het doorgaat met rechtspreken in zaken die middels 
wetgeving moeten worden opgehelderd;

10. benadrukt dat SDAB een onmisbare investering zijn voor de toekomst van Europa en 
ernstig onder druk staan vanwege de economische en financiële crises en 
bezuinigingsmaatregelen van de overheid, waardoor de vraag naar SDAB alleen maar 
groter wordt;

11. is van mening dat het solidariteitsbeginsel en het versterken van de Europese Unie 
vereisen dat de crisis, met de toenemende werkloosheid en armoede die daarmee gepaard 
gaan, wordt bestreden door middel van een sterk verhoogde EU-begroting, versterkte 
structuurfondsen, met name het Europees Sociaal Fonds, en een nieuw Europees 
schuldagentschap;

12. vindt dat de levering van hoogwaardige SDAB vereist dat de regeringen van de lidstaten 
een financieel kader voor SDAB in het leven roepen dat de continuïteit van de diensten en 
een stabiele financiering waarborgt, alsmede passende inkomens, arbeidsomstandigheden 
en opleidingen voor degenen die de diensten leveren;

13. is van mening dat de lidstaten, teneinde de levering van hoogwaardige SDAB in stand te 
houden, nieuwe inkomensstromen nodig hebben, zoals een belasting op financiële 
transacties;

14. meent dat er in Europa een brede consensus bestaat dat SDAB essentieel zijn voor het 
welzijn van onze burgers en een efficiënte economie, maar dat er geen overeenstemming 
bestaat binnen of tussen de Commissie en de Raad over de uitvoering van praktische 
maatregelen voor het opheffen van vastgestelde factoren die de levering en ontwikkeling 
van SDAB in de weg staan;

15. onderstreept het feit dat de lidstaten en lokale autoriteiten de vrijheid moeten hebben om 
te beslissen hoe SDAB gefinancierd en geleverd worden, rechtstreeks of op andere wijze 
en met gebruikmaking van alle beschikbare instrumenten, teneinde ervoor te zorgen dat de 
sociale doelstellingen van de Unie niet worden uitgehold door de regels voor de interne 
markt, terwijl tegelijkertijd wordt bijgedragen aan een omgeving die de kwaliteit, 
toegankelijkheid en efficiënte levering van de diensten bevordert;

16. verzoekt om EU-wetgeving die het onderlinge maatschappijen, verenigingen en 
stichtingen mogelijk maakt om te opereren op transnationale basis;

17. verzoekt om opheldering van de basisbeginselen ten aanzien van de controle op 
staatssteun en om een toetsing van de criteria voor het berekenen van de compensatie voor 
openbare diensten;

18. verzoekt dat het antwoord van Monti-Kroes in 2005 op de zaak Altmark wordt verruimd, 
teneinde de regels te vereenvoudigen, de toepassing daarvan flexibeler te maken en de 
afwijkingen daarvan uit te breiden. De de minimis-drempel moet worden verhoogd naar 
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ten minste 500 000 euro over een periode van drie jaar;

19. verzoekt om hervorming van de criteria voor het indelen van economische en niet-
economische SDAB in het kader van de huidige EU-wetgeving;

20. benadrukt dat regels inzake overheidsopdrachten vereenvoudigd en flexibeler gemaakt 
moeten worden, zodat verplichtingen met betrekking tot openbare diensten kunnen 
worden vervuld;

21. verzoekt de Commissie formeel om andere modaliteiten voor de selectie van aanbieders te 
erkennen, zoals "in-house opdrachten" en "concessieovereenkomsten", en verzoekt de 
Commissie uitdrukkelijk een gelijke waarde te hechten aan alle mogelijke manieren voor 
het uitbesteden en financieren van SDAB; verzoekt om de uitbreiding van de "in-house 
opdrachten", zodat daarvoor dienstenaanbieders in aanmerking komen die voldoen aan 
specifieke criteria van algemeen belang;

22. steunt de normatieve verankering van een praktische "in-house" 
aanbestedingsmogelijkheid voor SDAB, die is gebaseerd op het model van de herziene 
Verordening (EG) nr. 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en 
over de weg, dat erin zou voorzien dat iedere bevoegde lokale autoriteit kan besluiten de 
diensten zelf te verlenen of opdrachten voor het uitvoeren van openbare diensten te 
gunnen aan een juridisch gescheiden entiteit waarover de bevoegde lokale autoriteit 
controle uitoefent op eenzelfde manier als waarop zij controle uitoefent over haar eigen 
domein;

23. meent dat lokale autoriteiten moeten worden betrokken bij een voortdurend bottom-
upproces voor het onderzoeken van regels betreffende overheidsopdrachten, teneinde 
discrepanties tussen de regels en praktische organisatiemethoden te voorkomen;

24. verzoekt om een herdefiniëring van het concept van "economisch voordeligste 
aanbieding", teneinde nationale en lokale sociale en kwaliteitscriteria voor de levering van 
SDAB als verplichte eis op te nemen in overheidsopdrachten, met inbegrip van 
onderaanbestedingopdrachten;

25. benadrukt dat de problemen die aanbieders van SDAB hebben vastgesteld, onmiddellijk 
opgelost moeten worden;

26. verzoekt om een hervormingsprogramma dat aanpassing en opheldering via wetgeving 
mogelijk maakt op Europees niveau, ter ondersteuning van de specifieke eigenschappen 
van SDAB;

27. is van mening dat het Comité voor sociale bescherming een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd aan het begrip en de rol van SDAB, maar dat het onvoldoende representatief of 
transparant is om de drijvende kracht achter een hervormingsprogramma te zijn;

28. stelt de oprichting voor van een task force op hoog niveau waarin meerdere 
belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd – aanvankelijk voor een termijn van twee 
jaar – die open, flexibel en transparant is, teneinde de uitvoering na te streven van de 
beleidsinitiatieven die in dit verslag en in de aanbevelingen van het derde forum, het 
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tweede tweejaarlijkse verslag van de Commissie en de SPC-rapporten alsmede in andere 
relevante voorstellen zijn vastgesteld; teneinde een volledig onderzoek op te zetten van 
alle regels, in het bijzonder regels betreffende staatssteun en overheidsopdrachten, die van 
invloed zijn op SDAB en teneinde te onderzoeken hoe deze opnieuw geformuleerd 
moeten worden, zodat de verantwoordelijkheden van de lidstaten ten aanzien van de 
definiëring en levering van SDAB worden geëerbiedigd en gesteund, daarbij rekening 
houdend met de huidige herziening van de regels door de Commissie;

29. is van mening dat, als onderdeel van zijn opdracht, de voorgestelde task force tevens 
innovaties zoals een Europees resourcecentrum voor SDAB, een SDAB-register van de 
lidstaten, een proefprogramma voor ouderenzorg en actieprogramma's op basis van het 
facultatieve Europese kwaliteitskader onder de loep moet nemen;

30. verzoekt om een vierde Europees forum over SDAB, dat georganiseerd wordt door de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Parlement, teneinde het initiatief 
van het verslag-Ferreira van 2007 voort te zetten en teneinde de voortgang op het gebied 
van hervorming te beoordelen; en verzoekt dat de task force een voortgangsrapport 
overhandigt aan het vierde forum om het forum continuïteit, richting en inhoud te 
verschaffen;

31. dringt erop aan dat het voorzitterschap van de task force berust bij het DG Sociale Zaken 
van de Commissie; dat tot zijn leden behoren het DG Mededinging, het DG Interne markt 
en diensten, het DG Milieu en het DG Gezondheid en consumenten, de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentzaken (EPSCO), de 
sociale partners en organisaties in het maatschappelijke middenveld die zich bezighouden 
met SDAB; dat, met het oog op hun democratisch mandaat, zowel het Parlement als het 
Comité van de Regio's een centrale rol moeten spelen; en dat ondernemingen en 
belanghebbende partijen op het gebied van sociale economie, met inbegrip van 
vrijwilligersorganisaties, alsmede lokale autoriteiten vertegenwoordigd moeten zijn;

32. is verheugd over het facultatieve Europese kwaliteitskader, maar dringt erop aan dat de 
toepassing van de beginselen bewaakt moet worden door middel van de voorgestelde 
kwaliteitscriteria en dat belanghebbende partijen bij het proces betrokken moeten worden;

33. dringt erop aan dat de lidstaten het facultatieve Europese kwaliteitskader gebruiken om 
kwaliteitsaccreditatie- en kwaliteitsbewakingsmethoden op te stellen en dat de uitvoering 
van het facultatieve Europese kwaliteitskader wordt geëvalueerd aan de hand van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en Protocol nr. 26 van het VWEU;

34. benadrukt dat passende, stabiele arbeidsomstandigheden en hoogwaardige opleidingen 
essentieel zijn voor de levering van hoogwaardige sociale diensten;

35. is van mening dat de beginselen van het facultatieve Europese kwaliteitskader aangewend 
moeten worden om de verplichte kwaliteitscriteria mede te definiëren, zodat deze 
toegepast kunnen worden op de herziene regels betreffende overheidsopdrachten;

36. stelt voor dat het ontbreken van een verwijzing in het facultatieve Europese 
kwaliteitskader naar de status van financierings- of dienstenaanbieder wordt hersteld;
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37. verzoekt haar Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
parlementen en regeringen van de lidstaten en van de kandidaat-lidstaten en aan het 
Comité van de Regio's.
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TOELICHTING

De wereld is veranderd sinds het verslag-Hasse/Ferreira in 2007 sociale diensten van 
algemeen belang (SDAB) aan de orde stelde. Ten eerste is het economische model met 
beperkte regelgeving, waarvoor de Commissie en de Raad zich vele jaren lang beijverd 
hebben, aan het einde van dat jaar ineengestort. Ten tweede, en dat is positiever, heeft het 
Verdrag van Lissabon een nieuw regelgevings- en beleidsklimaat in het leven geroepen voor 
de ondersteuning en ontwikkeling van SDAB. SDAB zijn essentiële sociale en economische 
pijlers van onze samenlevingen. Er moet naar middelen worden gezocht om deze toereikend 
te kunnen financieren. In dit verslag worden mogelijkheden aangegeven waarop de zorgen 
van aanbieders en gebruikers van SDAB op voortvarende en afdoende wijze kunnen worden 
aangepakt. Het is met name van cruciaal belang dat er een toegewijd en niet-hiërarchisch 
officieel orgaan wordt opgericht waarin alle belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd, 
en dat dit orgaan de noodzakelijke hervormingen vaststelt en uitvoert.

De economische crisis
De ineenstorting is gepaard gegaan met enorme economische en sociale verliezen, waaronder 
economische stagnatie en een toename van de werkloosheid en armoede. In sommige gevallen 
hebben de schulden en begrotingstekorten van de lidstaten een crisisniveau bereikt door de 
socialisering van schulden van private banken. De druk op de begroting als gevolg van deze 
situatie heeft de financiering van SDAB enorm onder druk gezet en komt nog eens bij de druk 
op deze diensten die voortvloeit uit het neoliberale economische model, dat dergelijke 
diensten ziet als optionele extra's. Hierdoor zijn de zorgen toegenomen die de aanbieders van 
SDAB en burgers al veel langer hebben over de wijze waarop SDAB gefinancierd en geleverd 
moeten worden, gezien de beperkingen die worden opgelegd als gevolg van de wijze waarop 
de Commissie de Verdragen interpreteert.

In het huidige beleid van de Raad en de Commissie ligt de nadruk op begrotingsconsolidatie –
het in ere herstellen van de criteria voor schulden en begrotingstekorten in het stabiliteits- en 
groeipact (SGP), zelfs al heeft de crisis de volledige ontoereikendheid van het SGP als 
maatregel voor een gezonde economie aangetoond. Het debat over de wijze waarop deze 
problemen moeten worden aangepakt, gaat tevens over de vraag hoe we het Europese sociale 
model kunnen beschermen tegen onherstelbare schade. De zoektocht naar de juiste 
combinatie voor elke lidstaat van uitgaven voor DAB, belastingen en stimulansen om een 
duurzame groei van onze economieën te ondersteunen, en in het verlengde daarvan de 
schulden en tekorten binnen een redelijk tijdsbestek tot beheersbare proporties terug te 
brengen, is opgegeven ten gunste van een puur ideologische agenda. De belangrijke rol die 
SDAB in deze tijd kunnen spelen als veiligheidsnet en groeibevorderaar wordt tot op heden 
grotendeels genegeerd.

Het Verdrag van Lissabon
Echter, de nieuwe mogelijkheden op het gebied van regelgeving en beleid die het Verdrag van 
Lissabon biedt, kunnen, mits er op intelligente wijze gebruik van wordt gemaakt, helpen bij 
het doen herleven van dit essentiële onderdeel van ons Europees sociale model. De reactie op 
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de crisis kan een mogelijkheid bieden voor een hernieuwd politiek engagement met 
betrekking tot de sociale en economische rol van universele SDAB.

De nieuwe Verdragsbepalingen (artikel 3, lid 3 en 9 van het VWEU) stellen ons in staat om 
een moderne sociale markteconomie te ontwikkelen. Artikel 14 van het VWEU erkent dat 
diensten van algemeen economisch belang (DAEB) een wezenlijk onderdeel vormen van het 
sociale model van Europa. In Protocol nr. 26 wordt duidelijk genoemd welke 
verantwoordelijkheden de lidstaten hebben als het gaat om de levering van dergelijke 
diensten, terwijl het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het recht van 
burgers op toegang tot DAEB erkent.

In dit verslag wordt vastgesteld welke mogelijkheden er zijn om de zorgen van aanbieders en 
gebruikers van SDAB op voortvarende en afdoende wijze aan te pakken. In het verslag 
worden de regels en het beleid vastgesteld die ontwikkeld kunnen worden om ervoor te 
zorgen dat sociale diensten van algemeen belang (SDAB), zowel economische als niet-
economische, hun normale rol kunnen vervullen, en ons tegelijkertijd kunnen helpen om de 
crisis te boven te komen en een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de sociale en 
economische strategie voor 2020, zoals in december 2010 erkend door de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken.

Sociale rol van SDAB
Sociale diensten van algemeen belang (SDAB) vormen een onderdeel van diensten van 
algemeen belang (DAB) en worden volgens heersende interpretaties soms onjuist ingedeeld 
onder "economische" diensten. SDAB en de gebruikers daarvan beschikken naast de 
gemeenschappelijke eigenschappen van DAB over een aantal bijzondere eigenschappen. 
SDAB omvatten, naast medische diensten, zowel wettelijk verplichte als aanvullende 
algemeen verkrijgbare en rechtstreeks aan de persoon geleverde diensten, die preventief 
werken en de sociale samenhang en inclusie bevorderen, en die de sociale grondrechten 
tastbaar maken.

Algemeen verkrijgbare diensten van hoge kwaliteit, zoals gezondheidszorg, onderwijs en 
kinderopvang, en essentiële netwerkdiensten, zoals transport, energie en telecommunicatie, 
zorgen voor een gezonde, actieve, hechte en inclusieve samenleving en zijn tevens essentieel 
voor een grotere arbeidsmarktparticipatie en de ontwikkeling van een concurrerende sociale 
markteconomie.

Economische rol van SDAB
SDAB leveren als geheel een zeer grote bijdrage in termen van banen, economische activiteit 
en koopkracht. In het tweede tweejaarlijkse verslag van de Commissie staat dat medische en 
sociale zekerheidsdiensten goed zijn voor 5% van de economische productie en werk creëren 
voor 21,4 miljoen mensen. 

Het CEEP1 schat dat aanbieders van diensten van algemeen belang (DAB) in de EU 
rechtstreeks 26% (2 412 miljard euro) van het BBP van de EU bijdragen en werk verschaffen 
                                               
1 CEEP: Openbare diensten in kaart gebracht:
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
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aan 64 miljoen mensen, waarvan een derde werkt in de gezondheidszorg en sociale 
dienstverlening.

Eurofound Research heeft in zijn enquêtes over levenskwaliteit1 vastgesteld dat een van de 
belangrijkste manieren voor het vergroten van de levenskwaliteit van burgers wordt gevormd 
door het zorgen voor volledige deelname aan de maatschappij en het bieden van sociale en 
territoriale samenhang bij de levering en ontwikkeling van DAB/SDAB, ongeacht of deze 
geleverd worden door departementen of agentschappen van de overheid, lokale autoriteiten of 
door ondernemingen en actoren op het gebied van sociale economie, zoals onderlinge 
verenigingen, coöperaties en vrijwilligersorganisaties.

Financiering
Een communautaire benadering van solidariteit, een sterk verhoogde EU-begroting ter 
ondersteuning van de zwakkere economieën, een grotere rol voor de Europese 
Investeringsbank en een Europees schuldagentschap voor het stabiliseren van de 
schulduitgaven zouden zorgen voor een sneller herstel en zouden de Europese Unie 
versterken op een moment dat er sprake is van een toename van centrifugale krachten die de 
Unie verzwakken. Een Europese belasting van maximaal 0,5% op financiële transacties, zoals 
overeengekomen in het verslag-Berès, zou jaarlijks 200 miljard euro kunnen opleveren.

INITIATIEF VOOR HET BEVORDEREN VAN HERVORMING
Overheidsdiensten die betrokken zijn bij de levering of mandatering van SDAB hebben een 
duidelijke juridische grondslag nodig voor hun diensten en uitgaven. De informatie- en 
ophelderingsdienst die is ontwikkeld door de Commissie is van essentieel belang voor 
aanbieders, en het verbeteren van die diensten zal met open armen ontvangen worden. De 
uitleg van de Commissie heeft de juridische onzekerheid echter niet weggenomen. Het Hof 
van Justitie ziet zich geconfronteerd met de taak van het rechtspreken in deze zaken, die via 
wetgeving opgehelderd moeten worden. Dit is niet bevredigend vanuit het perspectief van een 
democratische of efficiënte besluitvorming.
Vrijwilligersorganisaties en ondernemingen op het gebied van sociale economie, die weinig 
middelen en managementstructuren hebben en die SDAB leveren, kunnen insolvent raken 
vanwege de bureaucratische last van regels betreffende overheidsopdrachten en staatssteun. 
Het gevolg hiervan is dat hun capaciteit afneemt en lokale autoriteiten minder bereid zijn om 
dergelijke organisaties in te zetten voor het leveren en testen van innovatieve diensten.

De uitdaging is om een stabiel en flexibel kader voor SDAB af te bakenen en in het leven te 
roepen, met gebruikmaking van alle instrumenten die ons ter beschikking staan, teneinde 
ervoor te zorgen dat de sociale doelstellingen van de Unie worden gesteund in plaats van 
geblokkeerd door regels die bedoeld zijn om commerciële ondernemingen te reguleren. 

Volgens de rapporteur dient een hervormingspakket een raamverordening voor SDAB2 te 
                                               
1 Eurofound – enquêtes over levenskwaliteit 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
2 Ontwerp voor een verordening betreffende SDAB van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten 
en Democraten in het Europees Parlement: proinsias.derossa@europarl.europa.eu.
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bevatten, waarbij artikel 14 van het VWEU wordt gebruikt om de diensten van algemeen 
belang te definiëren en de invloed van de regels betreffende de interne markt te begrenzen. De 
verordening zou een onderscheid kunnen maken tussen economische en niet-economische 
DAB, en de algemene beginselen en gemeenschappelijke voorwaarden voor de succesvolle 
werking van deze diensten bijeen kunnen brengen en verhelderen. De politieke samenstelling 
van de Raad en de Commissie maakt het echter onwaarschijnlijk dat dergelijke wetgeving in 
de nabije toekomst kan worden aangenomen, terwijl oplossingen nu nodig zijn.

Dit verslag schetst een hervormingsprogramma dat de moeilijkheden aanpakt die als gevolg 
van de regels betreffende overheidsopdrachten en staatssteun zijn ontstaan voor de levering 
van SDAB. Daarnaast behandelt het andere kwesties en doet het voorstellen voor het tot stand 
brengen van een flexibele benadering die door nationale en lokale autoriteiten kan worden
gehanteerd bij het financieren en toewijzen van SDAB, of als "in-house" diensten. De 
hervormingen moeten tevens onder andere: de rol van ondernemingen, spelers en 
vrijwilligersorganisaties op het gebied van sociale economie definiëren als het gaat om de 
levering van SDAB; de naleving van nationale en lokale sociale en kwaliteitscriteria voor 
overheidsopdrachten verplicht stellen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van 
onderaannemers; de kwestie aanpakken van het voorwenden van het verrichten van 
werkzaamheden anders dan uit loondienst bij de levering van SDAB; voorzien in een 
Europese wet om onderlinge verenigingen in staat te stellen te opereren op transnationale 
basis.

Task force waarin meerdere belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd
Het is heel belangrijk dat een ambitieus hervormingsprogramma voor SDAB een officieel 
kader heeft dat gericht is op het uitvoeren van de noodzakelijke hervormingen. In dit verslag 
wordt voorgesteld een "task force op hoog niveau waarin meerdere belanghebbende partijen 
zijn vertegenwoordigd" op te richten, waarvoor steun gevonden wordt in de aanbevelingen 
van het derde tweejaarlijkse forum over SDAB. De opdracht van de task force zou zijn om te 
streven naar een brede consensus over de verschillende voorstellen, waaronder die van het 
Europees Parlement, de Commissie, het SPC, de sociale partners en belangenorganisaties van 
aanbieders en gebruikers, en om vast te stellen welke aanpassingen op het gebied van beleid 
en wetgeving noodzakelijk zijn, teneinde hoge kwaliteitsnormen en de juridische zekerheid te 
creëren die nodig zijn om de sociale en economische rol die SDAB in de Europese 
samenleving kunnen spelen volledig te realiseren. De leden zouden moeten bestaan uit de 
hierboven genoemde organisaties en het voorzitterschap zou moeten berusten bij het 
DG Sociale Zaken. Tot de leden zouden tevens het DG Mededinging, het DG Interne markt en 
diensten, het DG Milieu en het DG Gezondheid en consumenten moeten behoren. De task
force zou in eerste instantie een opdracht krijgen voor twee jaar, met het oogmerk om een 
voortgangsrapport te overhandigen aan een vierde tweejaarlijks forum over SDAB, hetgeen 
eveneens in dit verslag wordt voorgesteld. 

Een aanvullend idee, waarover de voorgestelde task force zou moeten nadenken, is afkomstig
van UNIOPSS1, dat een "Europees resourcecentrum voor SDAB" voorstelt. Dit zou kunnen 
fungeren als technisch referentiepunt tussen de lidstaten, de Commissie en het 

                                               
1 UNIOPSS:http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf
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maatschappelijke middenveld op EU-niveau. Het zou een effectief Europees juridisch kader 
kunnen bevorderen, investeringen mogelijk kunnen maken, beste praktijken kunnen 
uitwisselen, statistieken kunnen verzamelen en vergelijkende onderzoeken kunnen 
organiseren. Het zou geraadpleegd kunnen worden voor ieder wetgevingsvoorstel dat van 
invloed is op SDAB. Het verslag-Monti over de voltooiing van de interne markt van 2010 
stelt dat DAB in economisch en sociaal opzicht een belangrijke rol spelen en concludeert dat 
er behoefte bestaat aan een nieuwe universeel recht op toegang tot breedbandinternet en tot 
bankiersdiensten. Deze en reeds bestaande zorgen over de invloed van de wetgeving 
betreffende de interne markt op SDAB moeten wettelijk worden geregeld. 

Facultatieve Europese kwaliteitsnormen
Toegang tot hoogwaardige SDAB is een burgerrecht. Er is al veel werk verzet met betrekking 
tot deze kwestie, onder andere door het maatschappelijke middenveld, en we staan aan de 
vooravond van de goedkeuring van een facultatief Europees kwaliteitskader. Er zitten echter 
hiaten in dit kwaliteitskader en in dit verslag is een poging gedaan om daarvoor oplossingen 
aan te dragen. Van fundamenteel belang voor kwaliteit zijn: respect voor de menselijke 
waardigheid en grondrechten; diensten moeten uitnodigen tot participatie, moeten gebruikers 
de mogelijkheden bieden om zelfstandig beslissingen te nemen, moeten holistisch en continu 
zijn, moeten worden geleverd in samenwerking met gemeenschappen en andere actoren, 
moeten geleverd worden door vaardige professionals die werkzaam zijn in passende 
dienstbetrekkingen en arbeidsomstandigheden, moeten op transparante wijze gestuurd worden 
en moeten verantwoordelijk zijn. 

Conclusie
Er liggen nog vele andere voorstellen van de EPSU en het EVV, alsmede van 
dienstenaanbieders zoals het CEEP, van veel belangenorganisaties van lokale autoriteiten en 
belangenorganisaties uit het maatschappelijk middenveld, zoals Solidar, het Europese sociale 
netwerk, het sociale platform, REVES, BAGFW, AIM, MEPLF, Eurodiaconia, CEDAG, 
REIF en Eurocities. Ik heb deze visies allemaal zorgvuldig bekeken. Ze komen allemaal voort 
uit hun ervaring en verdienen het om actief en serieus en op een gestructureerde en 
geïntegreerde wijze bekeken te worden, bijvoorbeeld door de voorgestelde task force.

De problemen die aanbieders en gebruikers hebben vastgesteld, moeten dringend opgelost 
worden. Gezien de economische en werkloosheidscrisis hebben onze burgers meer behoefte 
dan ooit aan hoogwaardige sociale diensten van algemeen belang, terwijl onze economieën en 
onze samenleving tevens behoefte hebben aan de voordelen die dergelijke diensten kunnen 
bieden. 


