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De onderhouds
beurt van het 

Recentelijk is het Europese 
sociale beleid in een 
stroomversnelling geko
men. Oat is maar goed ook 

Europees sociaal 
model 

ping van de internationale 
concurrentie; (2) veran
derde macro-econornische 
beleidskaders; (3) verande
ringen en diversitcit in ar
beidsorganisaties, arbeids
levens en 
onderwijsbehoeften onder 
invloed van de 1 CT revolu
tie; (4) demografische ver
anderingen door vergrij
zing en ontgroening; en (s) 
veranderende gezinspatro
nen en samenlevingsvor
men.> Geen enkele verzor
gingsstaat kan zich 
onttrekken aan deze struc-

want er zijn evidente pro-
blemen, op Europees maar 
vooral op nationaal niveau, 
en elk beetje hulp is wel
kom. Naar het oordeel van 
het Comite des Sa9es kampt 
Europa met een 'sociaal te
kort' als gevolg van sociale 
uitsluiting en wijdver
breide werkloosheid, en 
dat tekort wordt nog groter 
met de naderende uitbrei
ding van de Unie. 1 Eurostat 
schatte het aantal Europese 

JELLE VISSER 

De naoorlo9se verzorBin9sstaten van Europa 
dienen zich aan te passen a an jundamentele 

veranderin9en. In toenemende mate blijkt Europa 
een belanB'iJke ~uitenboordmotor' te zijn voor 

deze nationale aanpassinBen.Jelle Visser laat zien 

hoe zich een inhaalmanoeuvre in het Europese 
sociale beleid heift voor9edaan. Op sociaal 9ebied 

laat Europa zich sinds kort van een inventieve, 
creatieve kant zien . 

burgers onder de armoedegrens op 6 s mil joen (I 8 
procent) in 1996. 2 Hoewel de werkloosheid daalt, 
gaat het niet snel genoeg en zijn er in de hoogcon
junctuur van 2ooo nog altijd vijftien miljoen offi
ciecl geregistreerde werklozen, 8, 7 procent van de 
beroepsbevolking. Het echte werkgelegenheidste
kort is vele malen groter. De Unie is meer dan tien 
procentpunten verwijderd van de werkloosheids
graad in de Verenigde Staten. Allan Larsson, tot juli 
2ooo de hoogste Europese ambtenaar verantwoor
delijk voor werkgelegenheid en sociaal beleid, becij
fert het verschil op 3S miljoen banen.3 In de voor
bereidingsnota van de Commissie ten behoeve van 
de Top in Stockholm op 2 3-24 Maart 2 oo 1 worden 
zes werkgelegenheidstekorten opgesomd: vrou
wen, dienstverlening, regionale verschillen, lang
durig werklozen, ongeschoolden, en ouderen. 4 Er is 
geen reden om achterover te leunen en dat geldt ook 
voor de uitdagingen op nationaal niveau. 

De nationale arbeidsverhoudingen, sociale ze
kerheidsstelsels en verzorgingsstaten die tezamen 
het Europese sociale model vormen, zijn aan een on
derhoudsbeurt toe. Ongeacht de grote nationale 
verschillen in inrichting en niveau van de sociale ze
kerheid, zijn de uitdagingen dezelfde: ( 1) verscher-

turele veranderingen, die 
om een herijking vragen van de sociale uitgangspun
ten en institutionele pijlers van de naoorlogse ver
zorgingsstaat. Aile verzorgingsstaten staan voor de 
opgave om in de nabije toekomst een betaalbaar, 
toegankelijk, activerend en werkgelegenheidsvrien
delijk sociaal zekerheidsstelsel veilig te stellen. 6 De 
centrale vraag van dit artikel is of Europa voor deze 
vernieuwing een hulp of een hindernis is. 

In het vervolg van dit artikel zal ik eerst een kort 
overzicht geven van de geschiedeni van het Euro
pese sociale beleid om daarna die per in te gaan op de 
redenen voor de recente inhaalmanoeuvre. Daarbij 
zal ik een verband leggen met de veranderde me
thode en inhoud van het Europese sociale beleid 
zoals dat sinds het verdrag van Amsterdam en de 
toppen van Luxemburg, Lissabon en Nice gestalte 
heeft gekregen. 

Welwillende verwaarlozinB 
Het begin was niet veelbelovend. Als we een uitzon
dering maken voor maatregelen ter bevordering van 
het vrije verkeer van werknemers, waar commu
nautair recht prevaleert boven nationaal recht (Ver
dag van Rome, art. 48 ens I), heeft de Europese Ge
meenschap in de eerste veertigjaar van haar bestaan 
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sociale bescherming en zekerheid overgelaten aan 
de nationale lidstaten. In de prcambule van het Ver
drag van Rome staat weliswaar dat 'de voortdurende 
verbetering van de Ievens- en arbeidsomstandighe
den van de bevolkingen' een essentiele doelstelling 
van de gemeenschap is, maar beleidsinstrumenten 
werden niet nodig geacht. De oprichters van de Ge
meenschap meenden dat convergentie naar een 
hoger gemeenschappelijk niveau in het kielzog van 
econorni che groei en vrijere handel vanzelfspre
kend was. De Internationale Arbeidsorganisatie, om 
advies gevraagd, bevestigde de opvatting dat de 
grote verschillen in lonen en arbeidsvoorwaarden 
tussen de zes lidstaten waarschijnlijk de afspiegeling 
vormden van productiviteitsverschillen. Mocht dat 
niet zo zijn, dan zou een wisselkoersaanpassing de 
balans kunnen herstellen. Wei erkende de I A o de 
mogelijkheid van concurrentievervalsing door so
dale dumping, door bijvoorbeeld de vrouwenlonen 
in bepaalde sectoren als textiel en kleding laag te 
houden.7 Men doelde onder andere op de Neder
landse geleide loonpolitiek die van overheidswege 
uitging van lagere beloning voor vrouwen bij gelijk 
wcrk. Dit gegeven en Franse druk aan de onderhan
deli~gstafel lcidde tot opname van artikcl 1 1 9 over 
gelijke kansen en gelijke berechtiging van mannen 

• en vrouwen in het Verdrag van Rome - iets wat twee 
decennia later via de Europese rechters tot ingrij
pende veranderingen in het Nederlandse arbeids- en 
sociale zekerheidsrecht zou leiden . 

Het einde van positieve integratie 
De oliecrisis van I 97 3 sloeg een deuk in het opti
misme van de gestage toenadering naar een gemeen
schappelijk hoger niveau, ondersteund door de har
monisatie van wetgeving. Elke lidstaat trachtte de 
economische crisis op eigen kracht te bestrijden, 
met het bekende bedroevende resultaat van oplo-

pende werkloosheid, stijgende inflatie en hogere 
schulden. De economische stagna tie en het gebrck 
aan besluitvaardigheid in de Europese Gcmeenschap 
werden later treffend samengevat met het begrip 
'Eurosclerose'. Hoewel de vakbonden in deze pe
riode sterker waren dan ooit en een krachtige lobby 
ontstond om naar Duits en Nederlands model de 
medezeggenschap van werknemers in de onderne
ming in Europese wetgeving vast te leggen (de be
kende Vredeling richtlijn), smoorde dit offensief in 
enkele beperkte richtlijnen over de rechten van 
werknemers in geval van fusie, overname en faillis
sement. Het scheppen van een 'effen speelveld' 
door de harmonisatie van wetgeving op een boger 
gemeenschappelijk niveau bleek niet Ianger moge
lijk nu het niet meer door daadwerkelijke conver
gentie in de economieen van de gemeenschap werd 
geschraagd. De drempel van unanieme besluitvor
ming in de Raad die voor zulke 'positieve integratie' 
vereist was, bleek meestal te hoog. 8 In de jaren tach
tig voorkwamen een effectieve werkgeverslobby en 
het voorspelbare veto van mevrouw Thatcher dater 
langs deze weg vooruitgang werd geboekt. 

Nesatieve integratie en de dreiginB van sociale 
#>raak 

Zoals bekend werd de Eurosclerose na 1 9 8 5 met suc
ces door het project van de interne markt (Europa 
'92) bestreden. Door besluitvorming bij gekwalifi
ceerde meerderheid mogelijk te maken,, legde de 
Europese Eenheidsakte van 1987 de grondslag voor 
een verrassend snelle uitvoering van de betreffende 
richtlijnen, daarbij aangespoord door een voortva
rende Commissie en een actief Hof. Via het principe 
van 'wcderzijdse erkenning'- wat goed genoeg is in 
land A, moet voldoende zijn in land B- werden lid
staten uitgenodigd tot het slechten van handelsbar
rieres. Deze 'negatieve integratie' was onafhankelijk 

1 Comitc des ages, For a Europe <:{Civic 
and Social Riahts, Brussel: Europesc 
Commissic, 1996 . 

4 Communication from the 
Commission, Reali zi na the Eu's potential: 

Recastina work and welfare in the new 
economy, Oeiras, Portugal: Celta
Ministerio do Trabalho e cia 
SoHdariedade. l Eurostat, 'L'exclusion sociale dans les 

Etats mcmbres de 'u E', Statistiques en 
brif, Luxemburg, 2ooo/ 1. In het 
huishoudenspanel van Eurostat is 
armoedc gedeflnieerd a is een inkomen 
van minder dan 6o procent van het naar 
omvang gestandaardiseerde mediane 
huishoudinkomen. 
J Allan Larsson, 'Decent work in the 
information society?', lazing confe. 
rcntie The World if Labour in the 21st 
Century, Barcelona, 19 oktober 2ooo. 

Consolidatina and extend ina the Lisbon 
StrateBf, Brussel, februari 2oo 1. 

s Jelle Visser en Anton Hemerijck, The 
Dutch Miracle. job Growth, Welfare Riform 
and Corporatism in the Netherlands, Am
sterdam: Amsterdam University Press, 
biz. 49 e.v. (Ned. uitgave, biz. 6s e.v.). 
6 Zie het pleidooi van Gosta Esping· 
Andersen, Social Foundations if 
Postindustrial Economies, Oxford: Oxford 
University Press; tevcns: Maurizio 
Ferrera, Anton Hemerijck en Martin 
Rhodes, The Future if Social Europe. 

7 Internationale Arbeidsorganisatie 
(lAO), 'Social Aspects of' European 
Economic Integration' (Ohlin-report), 
International Labour Review, 1956, no. 

74' 2s9-2Bs. 
8 Zie voor het onderschcid tussen 
positieve en negatieve intergratie: 
Fritz W. Scharpf, Governina in Europe. 
Fjfective and democratic? Oxford: 
Oxford University Press, 1999, 
blz. 43 e.v .. 
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van beslissingen in de Raad en dus makkelijker. Het 
sociale risico was dat politici en beleidsmakers in 
deze beleidsconcurrentie tot het uiterste gaan ('race 
to the bottom') om investeerders te behagen en 
werkgelegenheid tot elke prijs te behouden. 

Van harmonisatie naar minimumreaels 

Het programma van Europa '9 2 had een onmisken
baar neoliberale strekking, geheel in overeenstem
ming met de overheersende ('Eurosclerose') inter
pretatie van het probleem. De Europese stagnatie 
werd gezien als het gevolg van te vee! regels en las
ten, te weinig markt, en te weinig politieke daad
kracht tegenover vakbonden en belangengroepen. 
Dit waren de jaren van Thatcher. Toch waren het 
ook de jaren van Delors, die begreep dat het gestag
neerde integratieproces aileen via de weg van de 
'ene markt' en met steun van ondernemers vlot ge
trokken kon worden, maar tevens alles in het werk 
stelde om er met hulp van de vakbeweging een so
dale dimensie aan toe te voegen .9 Aanvankelijk zag 
het er niet naar uit dat hij daarin zou slagen. 

ln deze peri ode werd een tussenweg gezocht tus
sen twee methoden van Europese sociale wetgeving. 
De bestaande doch geblokkeerde 'normatieve' me
thode gaat uit van een geharmoniseerd kader met 
bindende aanwijzingen voor het nationale beleid. 
Dit botste keer op keer met de diepgaande verschil
len in dat nationale beleid en stond haaks op het pro
ces van decentralisatie in ondernerning en arbeids
markt. De nieuwe 'decentrale' methode erkende de 
noodzaak van minimumeisen aan de veiligheid en 
gezondheid van werknemers waar de kwaliteit van 
producten en bescherming van consumenten in het 
geding is, maar verwachtte betere economische re
sultaten van beleidsconcurrentie op vrijwel elk 
ander terrein. Hoewel deze neoliberale methode 
om haar flexibiliteit werd geprezen, achtten de 
ambtenaren van de Europese Commissie het risico 
van onherstelbare sociale afbraak te groot. Ze be
pleitten daarom een tussenweg, gebaseerd op een 
wetgevingsmethode waarbij intensiever gebruik 
wordt gemaakt van de sociale dialoog tussen werk-

gevers en werknemers. 10 Enkele jaren later, in 
Maastricht, zou naast dit functionele ook het terri
toriale subsidiariteitsbeginsel herontdekt wor
den.'' 

De ommekeer van Maastricht 

De Europese Eenheidsakte van 1987 schiep, wat 
werknemersrechten betreft, aileen voor veiligheid 
en gezondheid op het werk de mogelijkheid van be
sluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid. 
Hierbij werd de nieuwe wetgevingsstrategie ge
volgd- niet Ianger probeerde men het speelveld te 
effenen door harmonisatie van nationalc wetgeving, 
maar de ergste kuilen werden gedicht door Euro
pese minima af te spreken die via de methodiek van 
richtlijnen in het nationale recht omgezet worden. 
Volgens de Britse Conservatieve regering stond dit 
gelijk aan afspraken op het laagste niveau en moet 
bijstelling van nationale rechten naar dat Europese 
minimum afgedwongen kunnen worden, maar deze 
interpretatie werd door het Hof verworpen. ' 2 

De door Delors hervatte sociale dialoog met 
werkgevers en werknemers kreeg eveneens een ver
dragsbasis, maar leverde aanvankelijk aileen pa
pieren verklaringen op. Door de vakbeweging 
gewenste verbindende afspraken over mede
zeggenschap en sociale bescherming bleven uit. Het 
Gemeenschapshandvest van de Sociale Grondrech
ten van de Werknemers ( 1989) en het verdrag van 
Maastricht ( 1 9 9 3) zorgden echter voor een omme
keer. Hoewel het Gemeenschapshandvest geen ver
plichtingen oplegde, niet door het Verenigd Konink
rijk getekend werd en niet verder ging dan het 
Sociale Handvest uH 1 96 1 dat al door de !eden van 
de Raad van Europa was aanvaard, verwierf de Com
missie, daartoe aangespoord en op de huid gezeten 
door het Parlement, een mandaat om voorstellen 
over sociaal beleid te ontwikkelen. Terwijl vrijwel 
geen enkel voorstel in de Raad de eindstreep haalde, 
werd eens te meer het besluitvormingstekort (be
sluitvorming bij eenstemmigheid) in de Gemeen
schap aangetoond en zo het sociale beleidstekort 
gepolitiseerd. 1 3 Delors en andere hervormer 

9 George Ross, Jacques Delors and 
European lntearation, Cambridge: Polity 
Press. 
1 o 'The Social Dimension of the 
Internal Market', rapport van de 
interdepartmentalc werkgroep, 
gepubliceerd in Social Europe, speciale 
uitgave, Brussel: Europese Commissie 
(oG v), 1988. 

1 1 'De Gemeenschap treedt slechts op 
indien en in de mate dat de docl
ste llingen van de voorgestelde actie 
niet, of in onvoldoende mate, door de 
Lidstaten kunnen worden bereikt en 
derhalve vanwege de gevolgen van het 
overwogcn optreden bcter door de 
Gemeenschap kunnen worden 
verwezenlijkt' (artikel 5 van het 

geconsolideerde verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap). 
1 2 Uitspraak van het 1-lof van Justitie 
in de zaak'van de 'Arbcidstijden 
richtlijn' van hct Verenigd Koninkrijk 
tegen de Raad (casus C-84/ 94, 
Industrial Relations and Labour Review 30, 
1997)· 
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slaagden zo in hun opzet om er een belangrijke agen
dapunt op de Intergouvernementele Conferentie 
van Maastricht ( eind 1 9 9 1) van te maken. Hi j wist de 
regeringsleiders ervan te overtuigen dat de steun 
van de vakbeweging onmi baar was voor de invoe
ring van de Euro, het belangrijkste issue in Maas
tricht, en dat deze steun aileen via een flankerend 
Europees sociaal beleid verkregen kon worden . 

Mogelijk gemaakt door aan Groot-Brittannie 
een uitzonderingspositie toe te staan, legde de 
Overeenkomst betreffende bet Sociale Beleid beho-

genwoordigt, dat een derde van aile werknemers, 
vooral in klcine bedrijven, niet onder de CAO valt, 
en dat kJeine en middelgrote ondernemers in het 
proces nauweHjks vertegenwoordigd zijn. Ook 
geldt als bezwaar dat niet-werknemers en mensen 
met een onduidelijke status of zwakke rechtspositie, 
zoals deeltijders, uitzendkrachten en zelfstandigen 
zonder personeel, niet van de uitbreiding van werk
nemersrechten profiteren of er zelfs nadelen van on
dervinden. Een positieve interpretatie is dat juist de 
kaderakkoorden over deeltijders en tijdelijk werk 

deze kloof tussen ' insiders' rende bij het Yerdrag van 
Maastricht de grondslag 
voor een beperkte uitbrei 
ding van besluitvorming bij 
gekwalificeerde meerder
heid over het sociale beleid . 
Dankzij een verrassend ak
koord tussen de Europese 
werkgevers- en werkne-

In plaats van mensen een vluchtplaats 

buiten de markt te bieden, is de 

nieuwe boodschap dat sociaal beleid 

mensen weerbaarder moet maken voor 

een duurzaam bestaan in de markt. 

en 'outsiders' trachten te 
overbruggen. Bovendien 
heeft de noodzaak om een 
effectief onderhandelings
mandaat te verwerven 
vooral aan vakbondszijde 
tot een vee! grotere be-

mersorganisaties aan de vooravond van de Confe
rentie kende de Overeenkomst aan de sociale part
ners een medewetgevende bevoegdheid toe. 
Hiervan hebben zij mondjesmaat gebruik gemaakt. 
Werkgevers en werknemers bereikten kaderak
koorden over minimum regelingen ten aanzien van 

•ouderschapsverlof ( 1 995), deeltijdarbeid ( 1997) en 
tijdelijk werk (1999). Even vaak lukte het niet en 
wild en werkgevers niet onderhandclen of tekenen. 
Dit was het geval bij de Europese ondernemingsra
clen, de detachering van buitenlandse werknemers, 
de omkering van bewijslast bij gelijke behandeling, 
en het recht op informatie en consultatie van werk
nemers in nationale ondernemingen. De akkoorden 
die wei gesloten werden zijn minder relevant om 
hun inhoud, die uiterst mager is, dan om het feit dat 
ze i.iberhaupt tot stand kwamen. Bovendien staat er 
in deze akkoorden niets dat de inkom ens- en sociale 
zekerheidsaspecten van bijvoorbecld deeltijdwerk 
raakt, omdat dit verboden terrein is voor de Unie of 
onder het vetorecht van nationale lidstaten valt. Met 
hun akkoorden wilden de sociale partners, ook de 
werkgevers, tegenover een sceptische buitenwereld 
en een afwijzend parlement bewijzen dat ze hun rol 
als medewetgevers verdienen. '4 

Critici voeren aan dat de vakbeweging slechts 
dertig procent van de Europese werknemers verte-

trokkenheid van de natio
nale vakbonden bij bet Europese belcid gezorgd. 
Langs deze weg is democratische winst geboekt. '> 
Een autonoom proces van medebestuur door onder
handeling, zoals we dat sinds het Wassenaar akkoord 
in de Nederlandse arbeidsverhoudingen kennen, is 
daaruit niet ontstaan. Tot nu toe bleken werkgevers 
aileen dan tot Europese afspraken bereid als ze Eu
ropese wetgeving kunnen voorkomen of afzwakken. 
In dat spel blijken de verhoudingen in de Raad veel 
belangrijker dan de druk van een verzw~kte Euro
pese vakbeweging. 

De herzieninaen van Amsterdam en Nice 

De huidige situatie met betrekking tot het sociaal 
beleid, sinds bet Yerdrag van Amsterdam ook van 
toepassing op het Yerenigd Koninkrijk, is als volgt. 
Over de verbetering van werkomstandigheden, vei 
ligheid en gezondheid, informatie en consultatie van 
werknemers, integratie van personen buiten dear
beidsmarkt, en gelijke behandeling beslist de Raad 
van Ministers met gekwalificeerde meerderheid . 
Over sociale zekerheid en sociale bescherming, ont
slagbescherming van werknemers, vertegenwoor
diging en medezeggenschap, arbeidsvoorwaarden 
van werknemers uit niet- E u Ianden, en financiele 
bijdragen voor werkgelegenheidsbevordering moet 
de Raad met eenstemmigheid beslissen. Yoor enkele 

1 J Gerda Falkner, E u Social Policy in the 
1990s: Towards a corporatist policy 
community, London: Routledge, biz. 7 3. 
14 Gerda Falkner, t.a.p., biz. 117 en 122. 

1 5 Jon Erik Dolvik en Jell c Visser, 
'The European Trade Union 
Confederation and European ocial 
Partnership: A third turning point?', 

in: H. Compston en J. Greenwood, 
red., Social Partnership in the 
European Union, Basingstoke: 
Macmillan, 2oo 1. 
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van deze onderwerpen is tijdens de jongste ver- een 'recht op staken' omvat, is dit slechts een poli - so cia 
dragsherziening in Nice het vetorecht opgeheven, tieke verklaring en zijn in weerwil van de aanbeve- gezo 
maar door Brits verzet blijft voor besluitvorming lingen van het Comite des Saaes geen nieuwe rechten plot! 
over sociale zekerheid unanirniteit vereisto De vast- voor de burgers of nieuwe bevoegdheden voor de ZOW( 

stelling van lonen, het recht op vakvereniging en het Gemeenschap geschapeno subs: 
recht op staking en uitsluiting zijn uitdrukkelijk uit- een 
gesloten van de bevoegdheden van de Unie (artikel De inhaalbeweainB van 1999 strijc 

137, lid 6)0 Dit is uiteraard niet handig voor de ont- Hoe wei er een brede consensus onder de regerings- v 
wikkeling van Europese arbeidsverhoudingen, maar !eiders bestaat dat sociale zekerheid een nationale een 
er is weinig dater op wijst dat dit zal veranderen o aangelegenheid is, komen steeds meer onderwer- besc 
Hoewel het nieuwe Handvest van Europese Grond- pen op de Europese beleidsagendao Onderwerpen beid 

rechten net als het Europees Sociaal Handvest ook die tot voor kort ondenkbaar waren - pensioenen, vern I 
Ami: 

Tabel 1 : Werkgelegenheidsgraden 
van 1 

verr: 

Panel A: Open sector: productie en a an productie aerelateerde diensten aan' 

1975 1980 1985 1990 1997 '75-'85 '85-'97 verd 
Oostenrijk 40o8 39 o3 37°5 37 °8 36°4 -3°3 - I o I altijc 
Denemarken 39° I 38 o8 b 3608 36°7 36ol - 203 -Oo7 ring 
Duitsland 39o5 3508 36°7 35o3 -3° 7 -oo5 ten, 

Verenigd Koninkrijk 39 °4 37 °4 34oi 37ol 3408 -5 °3 Oo7 herv 

Zweden 42°4 4°o9 39° 2 3806 33o7 -302 -5°5 Drul 

Finland 44°0 44oi 41.9 4002 3 2 °9 - 2 o I -9 °0 nenl 

Nederland 2808 27 o4 25 06 2808 3 I o 2 -302 5°6 were 

Ierland 37 0 2 35o7 29o 2 30o0 3°o7 -8o o 1.5 aand 

Frankrijk 3808 360 2 3 I o 2 3 1.9 2808 -706 -2 o4 over 

Italie 33 o7 a 3300 28oO 27o6 27 o I -5°7 -Oo9 race 

Belgie 3 2 o9 290 2 25°4 26 0 I 2507 c -7°5 Oo3 lijkt 

Spanje 39°3 31.5 25 o7 27o5 2308 c - I 3 o6 - 1.9 Corr 

OESO-I8 3802 3600 34°5 34°8 3305 -307 - 1.0 kom 
ze]d, 

Panel B: Binnenlandse sector: aan consumptie aerelateerde diensten bree 

1975 1980 1985 1990 1997 '75-'85 '85-'97 v 
Dcnemarken 3 2o6 34°5 b 37 0 I 37 o5 38-4 4°5 I o3 Eurc 
Zweden 34°9 38o5 40o5 42oO 37 0 I 506 - 3 °4 
Verenigd Koninkrijk 30o8 3 1.9 30o7 33 o7 35 o2 -Ool 4°5 Tabe 
Nederland 24°4 25 o7 25o5 3 1.5 34o9 Ioi 9o4 
Oostenrijk 2 I o7 2400 25 o8 27 o7 3 1.9 4oi 60 I 

Finland 25 °7 27 0 2 3°o7 33o0 30o0 5 o0 -Oo7 

Frankrijk 24°5 25 o9 26 03 28ol 29°5 I 08 302 Zwe 

Belgie 24°7 2607 2609 29o0 280 I C 2o2 I o 2 Den• 

Duitsland 25°5 25 0 2 27o0 280 I -003 2.9 Nedo 

Ierland 20 o I 20o9 2oo5 21.7 26 06 Oo4 6ol Fin):; 

Italie 2o o7 a 21.7 24o 2 2607 2400 3o5 -Oo 2 Belg 

Spanje 17o9 17 °3 I7o0 2 I o 2 2 2 o5 c -Oo9 5o5 Ita Iii: 

OESO-I8 27°5 280 5 30o0 32°4 3306 2o5 306 
Fran 
Oos1 

Open sector: Land-en tuinbouw, mijnbouw,nijverheid, nutsbedrijvcn, bouw, transport en communicatie, financiele en zakelijke Duit 
diensten 

Verc Binnenlandse sector: groat- en detailhandel, hotel- en restaurantwezen, gemeenschaps, sociale en persoonlijkc dienstverlening 
(a)= 1977; (b) 1979; (c) 1996 Jeri a 
Bran: MpjGI Database, berekend met gegevens van de OESO Labour Force Statistics Bran: o 
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sociale integratie van langdurig werklozen, de 
gezondheidszorg, de werkloosheidsval - worden 
plotseling druk besproken. Nog in 1995 beriepen 
zowel Duitsland als Groot-Brittannie zich op het 
subsidiariteitsbeginsel om een einde te maken aan 
een bescheiden Gemeenschapsprogramma ter be
strijding van de armoede. 

Volgend op de Mededeling van juli I 999 inzake 
een 'gemeenschappelijke strategie over de sociale 
bescherming', de beslwten van de Raad voor Ar
beid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid van no
vember 1999, de instelling van de Groep van Hoge 
Ambtenaren van januari 2ooo, de Europese Raad 
van Lissabon in maart en de Top in juni 2ooo, is in 
verrassend korte tijd het sociale zekerheidsbeleid 
aan de Europese beleidsagenda toegevoegd. Het is 
verder opmerkelijk dat Ianden als Duitsland, die er 
altijd op tegen waren onderwerpen als de financie
ring van pensioenen op de Europese agenda te zet
ten, zich nu als warme voorstanders betuigen. De 
hervormingsdruk in eigen hills is blijkbaar groot. 
Druk vanwt Europa kan immers helpen om de bin
nenlandse verhoudingen vloeibaar te maken. Zo 
werd ltalie 'gered door Europa' en was Europese 
aandrang welkom in de moeizame besluitvorming 
over pensioenen en sociale bijstand. 1 6 Wat zich in de 

• race naar dee !name aan de muntunie al aftekende, 
lijkt zich hier te herhalen: aanbevelingen van de 
Commissie en 'peer pressure' in de Raad zijn wel
kome geschenken voor binnenlands gebrwk. Niet 
zelden worden zulke aanbevelingen wtgelokt en 
breed uitgemeten in de media. 

Vanwaar deze plotselinge versnelling in het 
Europese sociale beleid? Er zijn volgens mij vier re-

denen die elkaar aanvullen. Ten eerste is de speel
ruimte van nationale verzorgingsstaten, onder druk 
van de internationale concurrentie, kleiner gewor
den. 'Goed' economisch en sociaal beleid is daar
door zowel moeilijker als belangrijker. Ten tweede is 
sociaal beleid meer in het verlengde van economisch 
beleid geplaatst en daardoor bespreekbaarder ge
worden. Ten derde neemt binnen deEM u de onder
linge afhankelijkheid toe en krijgen lidstaten meer 
belang bij de oplossingen die andere lidstatcn kie
zen. Ten slotte begint men van elkaar te leren en 
smaken het succesvolle convergentiebeleid in de 
aanloop naar deEM u en de goede ervaringen met de 
Europese werkgelegenheidsstrategie naar meer. 

De uitbesteding van het sociale beleid 
Zoals bekend is het economisch integratieproces 
sinds het midden van de jaren tachtig in een stroom
versnelling gekomen. Ik noemde al het Europa '92 
programma; daarnaast bracht de val van de Berlijnse 
muur een reeks van Midden- en Oost-Europese Jan
den terug in het kapitalistische marktsysteem en 
werd met de overgang van GATT naar WTO het we
reldhandelsysteem uitgebreid. Concurrentie op 
basis van lagere arbeidskosten vanuit de nieuw in
dustrialiserende en Oost-Europese Ianden dwingt 
producenten in de Unie om de productie verder te 
automatiseren of zich 'upmarket' te specialiseren in 
hoogwaardige producten en diensten. Ervan uit
gaande dat lonen en loonkosten niet of oauwelijks 
naar beneden kunnen, betekent dit dat de kwalifica
tie van werknemers ornhoog moet en de vraag naar 
ongeschoold werk afneemt. Sinds het midden van de 
jaren '70 zien we in aile Europese Ianden dezelfde 

Tabel 2: Overheidsuitgaven en belastingopbrengsten in procent van het B N P 

Totale overheidsuitgaven Totale belastingopbrengsten 

1970-79 1980-88 1989-97 1970-79 1980-88 1989-97 
Zweden so 64 66 45 51 52 
Denemarken 47 6o 6o 43 48 so 
Nederland so 62 s6 42 45 45 
Finland 36 43 H 37 40 46 
Belgie so 61 H 40 46 45 
Ita lie 37 51 H 27 34 41 
Frankrijk 42 51 H 37 43 44 
Oostenrijk 41 49 so 38 41 42 
Duitsland 45 48 so 36 38 38 
Verenigd Koninkrijk 43 46 43 34 37 35 
lerland 40 51 40 32 37 36 
Bron: Steffen Gangolf (voetnoot 1 8); berckend met o ESC gegevens. 
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trend: de werkgelegenheid in de open sector van de 
economic (industrie en commerciele dienstverle
ning) stagneert ook na 1 9 8 s, na de scherpe daling 
die volgde op de oliecrisis (zie Tabel 1, panel A). 
Deze stagnatie treedt op ondanks de riante handels
balans van Europa met de rest van de wereld, de ge
matigde ontwikkeling van de lonen en het forse ber
stel van de winsten. De banengroei speelt zich 
vrijwel geheel af in de op de 

De hierboven geschetste ontwikkeling biedt een 
verklaring voor het paradoxale gegeven dat globali
scring evenveel aan de groei als aan de afbraak van 
de verzorgingsstaat heeft bijgedragen. Jaren van be
zuinigingen hebben zelfs in Groot-Brittannie het 
algehcle uitgavenniveau voor de sociale zeker
heid naar onder het niveau van de jaren zeventig 
weten te brengen. 1 7 Vanwege hogere eisen aan on-

derwijs, de uitbesteding 
binnenlandse vraag ge
richte private en publieke 
dienstensector (panel B). 
De open en de beschermde 
sectoren hebben een vrij
wel gelijk aandeel in de 
werkgelegenheid en bieden 
elk werk aan eenderde van 

De aevolaen van verkeerd beleid in 

andere landen zullen direct if 
indirect, via de reacties van de 

Europese Centrale Bank, in eiaen land 

merkbaar zijn. 

van het sociale beleid, de 
toenemende onzekerheid 
op de arbeidsmarkt, een 
ouder wordende bevol 
king en stijgende kosten 
van de gezondheidszorg, 
kunnen de uitgaven nau
welijks naar beneden, ter 

de bevolking tussen 1 s en 6 s jaar. Hoewel voor onze 
welvaart de concurrentiekracht van de open sector 
onverminderd belangrijk blijft, moet de gewenste 
verhoging van de werkgelegenheidsgraad vooral 
komen uit een verdere uitbreiding van de maat
schappeUjke en persoonlijke dienstverlening. 

In het oude Fordistische model had den grote (in
ternationale) ondernemingen een voorbeeld func
tie, zowel op econornisch als sociaal gebied. In de 
huidige internationale aandeelhouders-economie 
zijn bedrijven in de open sector vee! minder in staat 
en bercid hun minder winstgevende activiteiten en 
minder productieve werknemers te ondersteunen 
met kruissubsidies. Elk onderdeel - in extremis elke 
baan - moet nu de eigen kosten volledig terugver
dienen en een adequaat rendement tegen internatio
naal geldende tarieven opbrengen . Er is derhalve be
duidend minder ruimte voor sociaal beleid als we 
daaronder met Esping-Andersen de 'decommodifa
tie' van arbeid, ofwel het beschermen van werkne
mers met een geringere productiviteit of zwakkere 
gezondheid, verstaan. Grote bedrijven - van Philips 
tot KPN - hebben sociaal beleid, in bovenbedoelde 
betekenis, de deur uitgedaan. In ons land was de gi
gantische toevloed naar de wAo de keerzijde van dat 
proces. 

wijl de inkomsten onverminderd onder druk 
staan (zie Tabel 2). Overheden moeten wedijveren 
om revenuen uit internationaal mobiele investe
ringen, die als bran voor werkgelegenheid en be
lastinginkomsten gelden. Sinds de jaren tachtig 
hebben vrijwel aile E u lidstaten hun nominale belas
tingdruk op inkomen uit kapitaal en vermogen 
verlaagd, a! is een 'race to the bottom' in effectieve 
belasting op kapitaal dankzij verbeterde heffing en 
verbreding van de belastinggrondslag uitgeble
ven.18 

De aanvankelijke stijging van de begrotingste
korten werd na de snelle stijging van de rentevoet in 
de jaren tachtig onbetaalbaar. Onder het regime van 
het Europese Stabiliteitspact, verankerd in het 
Verdrag van Amsterdam, is dit geen begaanbare weg 
meer. De verschuiving naar belasting op rninder 
mobiele bronnen, zoals arbeid, consumptie of ener
gie, is nauwelijks een alternatief. Aan de tach a1 hoge 
belasting op arbeid kleven zoals bekend grate be
zwaren voor de werkgclegenheid van laagproduc
tieve en laagbetaalde arbeid. Een hoog BTW tarief 
ontmoedigt wit werk in de binnenlandse diensten
sector en energiebelasting vergt meer internatio
nale coi:irdinatie dan op dit moment opgebracht 
wordt. 

1 6 Maurizio Ferrera en Elisabetta 
Gualmini, Salvati dall 'Europa, Bologna : 
II Mulino, 1999 . 

1 8 Steffen Gangolf, 'Adjusting National 
Tax Policy to Economic Internationa
lization : Strategies and Outcomes', in 

van het Europese werkgelegen
heidsbelcid' , s&.P, 7/8, 2ooo. 
2o Ministerie van Sociale Zakcn en 
Werkgelegcnheid, Social Policy and 
Economic Peiformancc. Employment, 
Activating Welfare State and Economic 
Competitiveness, conferentierapport 
(onder redacti e van A. C. Hcmerijck), 
Den Haag 1 997. 

1 7 Martin Rhodes, 'The Welfare State: 
External Constraints, Internal 
Challenges', in: M. Rhodes, P. Hey
wood and V. Wright, red., Developments 
in West European Politics, Basing toke: 
Macmillan , 57 -73. 

F. W. Scharpf en V.A. Schmidt, red., 
Work and Welfare in the Open Economy, 
deel 2, Oxford: Oxford University 
Press, 2ooo, 
1 9 Marc van der Meer, 'Mooie sier en 
zachte dwang. De toegevoegde waarde 
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Sociaal beleid van kostenpost tot productiifactor 
Het nieuwe Europese werkgelegenheidsbeleid '9 

was de eerste gezamenlijke poging om een nieuw 
antwoord te vinden op de problemen van werkloos
heid, ongelijkheid en sociale uitsluiting, in bet besef 
dat het voor nationale staten moeilijker wordt om 
regel van 'goed gedrag' op te leggen aan bedrijven 
en investeerders. In de Europese politiek wordt so
ciaal beleid in toenemende mate gerestyled van dure 
kostenpost tot duurzame productiefactor. Tijdens 
het N ederlandse E u voorzitterscbap ondernam mi
nister Melkert een succesvolle poging de tegenstel
ling tussen sociaal en economisch beleid te over
bruggen met de boodschap dat goed sociaal beleid 
beter economiscb beleid maakt. 20 In een land zon
der schrijnende tegenstellingen en armoede is het 
veilig investeren; sociaal beschermde en goed opge
leide werknemers veroorloven zichzelf meer flexi
biliteit en mobiliteit. 

De inhoud van dit nieuwe sociale beleid ligt in de 
activering van de sociale uitkeringen, de bevorde
ring van de werkgelegenbeid, het aanpassingsver
mogen en de inzetbaarheid van werknemers. In de 
sociale zekerheid gaat nu aile aandacht uit naar het 
thema 'werken lonend maken', de bestrijding van 
de zogenaamde werkloosheidsval en de opbeffing of 

·vermindering van deactiverende werking in som
mige sociale zekerheidsstelsels.ln plaats van mensen 
een vluchtplaats buiten de markt te bieden, is de 
nieuwe boodscbap dat sociaal beleid mensen 
weerbaarder moet maken voor een duurzaam be
staan in de markt. Het 'aanbodsegalitarisme van 
de Derde Weg' (Streeck) beeft inmiddels de Euro
pese beleidsagenda bereikt en sociaal beleid gaat 
meer in de richting van investeren in de kansen 
en vermogens van mensen die zich staande moe
ten houden in markten die steeds minder 
achteraf, met politieke middelen, gecorrigeerd 
kunnen worden. 2 ' De architect van het Euro
pees werkgelegenheidsbeleid, Allan Larsson, zegt 
het zo: 'ln de economie moet je sparen om te 
kunnen investeren. In de sociale zekerheid is het net 
andersom. Je moet investeren - in menselijke 
vermogens - om arbeidsmarkten flexibel te rna
ken, en om te kunnen besparen op inkomensover
drachten'. 2 2 

2 1 Jelle Visser, 'From Keynesianism to 
the Third Way: Labour Relations and 
Social Policy in Postwar Western 
Europe', Economic and Industrial 
Democracy, 21 (2ooo): 421 -56. 

Groeiende qfhankelijkheid 

Binnen de EMu zijn de lidstaten afhankelijker van el
kaar geworden. De gevolgen van verkeerd beleid in 
andere Ianden zullen direct of indirect, via de reac
ties van de Europese Centrale Bank, in eigen land 
merkbaar zijn. Dit dwingt tot meer onderlinge be
leidsafstemming naar bet voorbeeld van de conver
gentiecriteria van Maastricht en de afspraken over 
economisch en werkgelegenheidsbeleid in Amster
dam en Luxemburg. Zo betrekt de E c B de fmancie
ring van de pensioenen in zijn beleidsafwegingen en 
besloot Ecofm onlangs de beleidscoordinatie tussen 
de Eurolanden te 'verrijken' met de opname van on
gedekte pensioenverplichtingen in de berekening 
van de staatsschuld. De Europese werkgelegen
heidsstrategie leidt via de richtsnoeren over de inte
grate aanpak en vermindering van de passieve wer
king van sommige uitkeringen tot druk op nationale 
regeringen om gezamenlijke afspraken over de mo
dernisering van de sociale zekerheid te maken. 

De beleidsmethodolosie van open coordinatie 

In navolging van bet succes van de convergentiecri
teria van Maastricht en het Europese werkgelegen
heidsbeleid dat sinds de speciale Top van Luxemburg 
in 1997 in praktijk wordt gebracht, is een nieuwe 
beleidsmethodologie gegroeid die nu ook op andere 
beleidsgebieden ( antidiscriminatiebeleid; sociale 
uitsluiting en bescherming; aanpassingsvermogen 
van ondernemingen) wordt toegepast. Via gemeen
schappelijke afspraken over doelstellingen, richt
snoeren, benchmarking en kwantitatieve indicato
ren, sporen lidstaten elkaar aan tot betere prestaties. 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van be
leid blijft geheel en alliggen bij de lidstaten, maar de 
bevoegdheid om elkaar op prestaties te controleren 
wordt uitgebreid. In dit proces wordt de rol van de 
Raad ('peer pressure') groter en die van de Com
missie veeleer technisch en beleidsvoorbereidend . 

Deze nieuwe beleidsmethodologie van 'open 
coordinatie' werd, zonder de naam te noemen, voor 
het eerst gebruikt op de speciale werkgelegenheids
top in Luxemburg. Tijdens de ruzie over de wense
lijkheid van de door de Commissie voorgestelde 
kwantitatieve doelstellingen, werd bedacht dat men 
het tenminste eens was over de richting en over een 

2 2 Alan Larsson, 'The European 
Employment Strategy and EMu: You 
Must Invest to Save', The 1 998 Meidner 
Lecture, Economic and Industrial 
Democracy, 19 (1998), 2: )91 -415. 
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methodologie ('management by objectives') die elk 
land aanspoorde om vanuit de eigen achtergrond en 
omstandigheden te werken aan gemeenschappelijke 
doelstellingen. De Nationale Aktieplannen die in 
1998 en volgende jaren werden opgesteld, gaven 
een nieuwe impuls aan het nationale beleid en maak
ten de Europese discussie concreter. De discussie 
ging zich richten op de doelmatigheid van de (uit
eenlopende) instrumenten van beleid en men ont
dekte in binnen- en buitenland nieuwe tekorten in 
het beleid, zoals de afspraak om jongeren binnen een 

onderwerpen is concreter geworden. De nieuwe 
aanpak maakt het mogelijk onderwerpen aan de 
orde te stellen die door het verzet van een of meer 
lidstaten nog niet rijp zijn voor gemeenschappelijke 
besluitvorming, althans waar dat zijn beslag moet 
krijgen in richtlijnen of andere vormen van Euro
pese regelgeving. Oat kan geleidelijk tot verder
gaande afspraken en hardere verplichtingen leiden. 
Zo is sinds Nice de kwantitatieve werkgelegenheids
doelstelling - een nettoparticipatiegraad van 67 
procent en s 7 procent voor vrouwen - een van de 3 s 

structurele indicatoren halfjaar ecn scholingsplaats 
of een baan aan te bieden, 
of het inzicht dat op tal van 
terreinen betere statisti
sche indicatoren nodig zijn. 
Met de wind van de inter
nationale economische 
conjunctuur en de algehele 
daling van de werkloosheid 
in de rug kreeg de exercitie 

Met deze horizontaliserinB van het 

meeraelaaad bestuur ('multilevel 

aovernment') van de Unie wordt 

duidelijk een andere richtinB 

inaeslaaen dan de jederalisten voor 

oaen stond. 

waarop de lidstaten clkaar 
in komende jaren willen 
aanspreken. Drie jaar eer
der, in Luxemburg, was dit 
nog onmogelijk. De kritiek 
dat het Verdrag van Am
sterdam het Europese 
werkgelegenheidsbeleid 
niet heeft voorzien van 

van het Europese werkgelegenheidsbeleid een posi
tieve ontvangst. BenchmarkinB werd de nieuwe mode 
in het Europese beleid, hoewel de regeringsleiders 
in de aanloop naar de Top van Lissabon nog bang 
waren voor een 'schoonheidswedstrijd'. Tijdens de 
Top werd echter het aspect van 'leren van elkaar' 
naar voren geschoven en aan de oevers van de Taag 
werd, passend, de 'open coi:irdinatiemethode' als 
het nieuwe ei van Columbus in de Europe e besluit
vorming ontdekt. Deze methode onderscheidt zich 
zowel van het keurslijf van Europese richtlijnen als 
van de vrijblijvendheid van de sociale dialoog en 
maakt het mogelijk vooruitgang te boeken waar har
monisatie vooralsnog onmogelijk en misschien zelfs 
onwenselijk is. Krachtens deze methodologie wordt 
de bevoegdheid om elkaar te controleren uitgebreid 
maar blijft de verantwoording voor 'goed beleid' bij 
de lid staten. 

Evaluatie 

Recentelijk wordt op Europees en nationaal niveau 
harder aan het 'sociale tekort' van Europa gewerkt 
dan we gewend zijn. In de belijdenis van het Euro
pese sociale model en van Europa als waardenge
meenschap zit vee! retoriek en symboliek, maar dat 
telt in de politick ook. Werkgelegenheid, participa
tiebevordering, sociale uitsluiting, armoede en ge
lijke kansen voor vrouwen en minderheden zijn on
derwerpen die duidelijk hogerop de agenda zijn 
gekomen en de Europese beleidsdiscussie over deze 

harde, juridisch afdwingbare sancties, lijkt me niet 
zo relevant. De zachte dwang van aanbevelingen 
door de Raad, aangenomen met gekwalificeerde 
meerderheid en dus indicn nodig tegen de wil van de 
betreffende lidstaat, is mijns inziens publicitair en 
politick wei zo effectief. 

Mijn stelling is dat de huidige versnelling in de 
Europeanisering vanhet sociale beleid berust op een 
dubbel - inhoudelijk en methodisch - revisionisme. 
De herijking van sociaal beleid als beter economisch 
beleid met andere middelen heeft sociale bescher
ming en zekerheid uit het isolement van kostenpost 
en restgrootte in de landelijke en Europese politick 
bevrijd. De horizontalisering van het beleid erkent 
dat sociale en burgerschapsrechten aileen door na
tionale staten gewaarborgd kunnen worden en dat 
deze staten daarvoor elkaars hulp nodig hebben. De 
vele private en publieke machtscentra op regionaal, 
nationaal en Europees niveau hebben elk afzonder
lijk niet de middelen en wijsheid om de problemen 
waarmee ze geconfronteerd worden op te lossen. 
Van daaruit is het een kleine stap naar de erkenning 
dat het nationale beleid Europa nodig heeft, maar 
dat Europa het nationale beleid niet kan vervangen 
en dat lidstaten die onderling verschillend zijn wei 
dezelfde uitgangspunten e'n beleidsdoelen kunnen 
del en maar niet met dezelfde maatregelen of midde
len gediend zijn. Met deze horizontalisering van het 
meergelaagd bestuur ('multilevel government') van 
de Unie wordt duidelijk een andere richting ingesla-
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gen dan de federalisten voor ogen stond. In Nice is 
dit op sociaal gebied bezegeld met een wijziging van 
de Verdragstekst. Krach tens art. 1 3 7 beoogt het toe
komstig Europese sociaal beleid niet Ianger 'de har
monisatie van wetten en voorschriften van de lidsta
ten' . 

Vooruitgang in het Europese sociale beleid blijkt 
mogelijk, maar is allerminst verzekerd. De hinder
macht van sommige groepen, lidstaten of deelstaten 
is in het meergelaagde bestuur van Europa oneven
redig groot. Het succes van de Europese werkgele
gcnheidsstrategie moet zich nog bewijzcn in moei
lijker omstandigheden, als de conjunctuur tegenzit. 
De inbreng van werkgevers en werknemers in de 
werkgelegenheidsstrategie valt tegen, vooral waar 
het de derde pijler - vergroting van het aanpassings
vermogen van de onderneming en de flexibiliteit 
van werknemers - betreft. Werkgevers blijven de 
sociale dialoog belasten met het vetorecht van hun 
nationale lidorganisaties. Zonder de dwang van wet
geving Iaten ze zich niet bewegen. 

Tenslotte staat de uitbreiding van de Unie voor 
de deur en zijn de gevolgen voor het sociale beleid 
zeer onzeker. Eerdere toetredingen van beduidend 
arm ere Ianden, zoals Griekenland ( 19 So) en Spanje 
en Portugal ( I 9 8 5)) konden ondanks de vrees voor 
'sociale dumping' en onbeheersbare migratiestro
men gemakkelijk opgevangen worden en waren 
voor de democratic, de welvaart en de sociale ver-

houdingen van de betrokken Ianden een groot suc
ces. Maar de maatschappelijke, economische en so
dale kloof met de nu toetredende Ianden is vele 
malen dieper en naar zijn omvang is de operatic die 
nu voor de deur staat onvergelijkbaar. Van arbeids
verhoud ingcn zoals wij die kennen en van een sociale 
dialoog met en tussen de sociale partners is in deze 
Ianden geen sprake. Ondanks beloften aan Brussel 
worden vakbondcn noch werkgeversorganisaties 
door de betrokken regeringen ingelicht over de toc
tredingsbesprekingen en zijn deze organisaties ge
heel en al aangewezen op het weinige dat hun Brus
selse federaties te bieden hebben. Na de toetreding 
is het tamelijk ondenkbaar dater ooit nog een resul
taat via de Europese sociale dialoog zal worden be
reikt. De niveauverschillcn en de verscheidenheid in 
instituties en regelgeving zullen harmonisatie nog 
onbereikbaarder maken dan het nu reeds is. Het hui 
dige niveau van rechten en verplichtingen (het Euro
pese 'acquis') is waarschijnlijk lange tijd het maxi 
maal haalbare en er zal nog alles aan gedaan moeten 
worden om naleving mogelijk te maken. A Is deze in
schatting juist is, moeten we maar blij zijn met de 
'open coordinatiemethode' en daar het beste van 
maken. 
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