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Inleiding
Dat de EU een economisch project buiten categorie is, hoeft geen betoog. Dat die uitzonderlijke
integratie ons dagelijks leven beïnvloedt, ervaart iedereen. De West-Vlaamse hogeschool-studenten
van nu zullen meedraaien in het economisch bestel van morgen. De kans is klein dat ze ‘Europa’ daar
niet zullen zien opduiken.
Daarom ontwikkelde de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met Europahuis Ryckevelde vzw
en Ruben Lombaert en met steun van de Vlaamse overheid dit didactische pakket ‘Europa in balans?’.
Het is uitgewerkt voor studenten uit economische, pedagogische en sociale richtingen en hun
docenten. Het pakket behandelt die aspecten van de Europese integratie waar de studenten in hun
opleiding en hun toekomstige werkveld mee te maken zullen krijgen.
Het pakket bestaat uit drie grote delen:
In het eerste deel wordt het ontstaan en de werking van de Europese Unie uiteengezet. Een
integratieproces met ups en downs, dat intussen ongeziene veranderingen teweegbracht. De
studenten maken kennis met de belangrijkste Europese instellingen en het besluitvormingsproces dat
hun beslissingen voorafgaat. Dit deel laat de docenten toe een zeker begrip van de Europese context
in parate kennis voor de studenten om te zetten. Een aantal oefeningen laat toe de opgedane kennis
te verwerken.
Het tweede deel werkt op een heldere en gevatte manier de Europese samenwerking op het vlak van
economie uit. Samen met het derde deel ‘het EU sociaal- en werkgelegenheidsbeleid’ vormt dit de
hoofdbrok van dit pakket. In beide delen wordt de technische kant geïllustreerd met diverse
voorbeelden van concrete realisaties. De auteurs kozen voor een modulaire aanpak. De docenten
kunnen vrij kiezen welke onderdelen voor hun doelgroep in aanmerking komen. De oefeningen in
deel 2 en 3 vertalen de theoretische kennis naar praktische inzichten en vormen een toepasselijke
uitbreiding op de basiskennis.
Een dergelijk pakket op maat van het West-Vlaamse hoger onderwijs komt niet zomaar tot stand. De
inbreng van de docenten zelf bleek van cruciaal belang en wij wensen hen daarvoor uitdrukkelijk te
danken. We zijn ervan overtuigd dat op deze manier een boeiend werkstuk tot stand is gekomen. We
wensen er iedereen, student of docent, leerrijke momenten mee.
Jean de Bethune
Gedeputeerde voor Externe Relaties en Europese Programma’s
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1. Historisch overzicht
We kunnen het ons niet meer voorstellen, maar tot
voor kort was vrede geen evidentie in Europa. Tijdens
de eerste helft van de twintigste eeuw was het
Europese continent het strijdtoneel van twee
wereldoorlogen. De Europese landen bleven compleet
vernield achter en het verlangen naar duurzame
vrede was groot.
Samenwerking op Europees vlak leek een goed
instrument om dat doel te bereiken. Maar de
uitwerking liep niet van een leien dakje. Ze begon in
Materiële schade na WOII
een periode waarin de democratie rake klappen had
gekregen en waarin de spanning tussen Oost en West
uiteindelijk resulteerde in de Koude Oorlog. De Europese eenmaking verliep dus niet in één vlotte
beweging.
Toch kunnen we de Europese samenwerking een geslaagd project noemen: al meer dan 70 jaar is er
vrede en welvaart in Europa. Tegelijkertijd zien we dat actuele thema’s zoals brexit en migratie de
Europese samenwerking blijven uitdagen.

‘Nooit meer oorlog’
Eeuwenlang was Europa het strijdtoneel van bloedige conflicten. Na de Tweede Wereldoorlog wilden
heel wat Europeanen hier een einde aan stellen. Ze zochten naar manieren om in de toekomst
conflicten te vermijden. De slogan (van eigenlijk al na WOI) ‘nooit meer oorlog’ was hun drijfveer.
De Fransman Jean Monnet kwam met een revolutionair
en pragmatisch idee op de proppen: de oprichting van
een gemeenschappelijke Europese markt voor kolen en
staal, dé vitale sectoren van de oorlogsindustrie.
“Als twee of meerdere landen samenwerken op een
bepaalde tak van de economie, dan wordt een oorlog
niet alleen ondenkbaar maar ook materieel onmogelijk”,
aldus Monnet.
Jean Monnet en Robert Schuman

De kracht van zijn idee was tweevoudig:

De supranationale aanpak: de lidstaten stonden hun bevoegdheden over kolen en staal af aan een
overkoepelende macht. Ze verloren hierdoor hun beslissingsbevoegdheid over hun wapenproductie.
Elke beslissing werd genomen met een meerderheid van stemmen.
Het spill-over effect: samenwerking rond één beleidsdomein leidt op termijn automatisch tot
samenwerking rond andere beleidsdomeinen. En zo gebeurde het ook: de EGKS startte met kolen en
staal. Deze moesten vervoerd worden, dus besliste men later om ook transport samen te
organiseren. Het transport over de grenzen heen leidde tot een douanebeleid en het openen van de
grenzen. Het spill-over effect zorgt er dus voor dat de samenwerking stap voor stap uitbreidt.
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Op 9 mei 1950 stelde Robert Schuman, de Franse minister van
Buitenlandse Zaken, het plan van Monnet voor aan zijn
Europese collega’s.
De positieve reacties van Frankrijk, West-Duitsland, Italië,
België, Nederland en Luxemburg waren het startschot voor
de Europese integratie. Deze zes stichtende landen gaven de
eerste samenwerking vorm in het EGKS-verdrag (1951): de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Schumanverklaring op 9 mei 1950. Deze dag
wordt beschouwd als de geboorteakte van de
EU. Sindsdien is 9 mei de Europese feestdag.

Meer economische samenwerking
Een verregaande politieke samenwerking bleek in de jaren ‘50 nog een brug te ver. Na een mislukt
voorstel voor een Europese Defensiegemeenschap, besloten de Europese leiders de integratie langs
economische weg verder te zetten.
Dat resulteerde in 1957 in de ondertekening van de ‘Verdragen van Rome’: twee nieuwe verdragen
die als de eigenlijke start van de huidige Europese Unie beschouwd worden.
1. Het EEG-Verdrag (de Europese Economische Gemeenschap) gaf een nieuwe impuls aan de
economische samenwerking. De lidstaten namen zich voor om op termijn een interne markt uit te
bouwen met vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Het EEG-verdrag verdiepte
de samenwerking bovendien met nieuwe beleidsdomeinen zoals het landbouw-, visserij,
transport- en havenbeleid.
2. Met het EGA-Verdrag (de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie of Euratom) wilden de
lidstaten het onderzoek naar het gebruik van atoomenergie - wat toen een nieuwe energiebron
was - coördineren.

De samenwerking groeit
In 1967 smolten de EGKS, EGA en EEG samen tot de EG of de Europese gemeenschappen. Ze groeiden
verder uit tot een economische reus waarvan het handelsverkeer even groot was als dat van de
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten samen (bron: EC).
Het succes sprak aan. In 1973 was er een eerste uitbreiding: het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en
Ierland traden toe. De uitbreiding naar het zuiden die volgde in de jaren ’80 had meer te maken met
politieke stabiliteit op het continent. Griekenland, Spanje en Portugal wilden hun dictatoriaal
verleden definitief begraven en beschermden hun prille democratie door zich te verankeren in de EG.
Griekenland beet de spits af in 1981. Spanje en Portugal volgden in 1986.
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Groeipijnen
Na de vliegende start vertraagde het Europese integratieproces in de jaren ’70 en ’80. Het was een
periode van eurosclerose – ofwel ‘Europamoeheid’. De economische, monetaire en financiële
crisissen zorgden bij de lidstaten voor een protectionistische reflex. Elk land dacht aan zijn eigen
belangen, waardoor verdere integratie stokte.

Naar een interne markt
Na die periode van eurosclerose gaf de Europese Eenheidsakte midden jaren ’80 een nieuwe impuls
aan het integratieproces. Met dit verdrag besloten de twaalf toenmalige lidstaten hun samenwerking
verder te verdiepen met o.m. milieu- en jeugdbeleid en een grotere focus op onderzoek en
ontwikkeling.
De belangrijkste beslissing was om een interne markt te creëren. Hoewel dit al vernoemd werd in het
EEG-verdrag, was deze nog altijd geen realiteit. Met het ‘Project 1992: Europa Zonder Grenzen’
wilden de lidstaten alle hindernissen voor de handel en het vrij verkeer slopen om zo die
gemeenschappelijke markt mogelijk te maken. Op 1 januari 1993 was het zo ver: de grenzen gingen
open en de interne markt en haar vier vrijheden waren een feit. Vanaf dat moment werd vrij verkeer
van personen, goederen, diensten en kapitaal mogelijk.

Politieke dimensie
Eind jaren ’80 stortte het communistisch systeem in
Oost-Europa in elkaar, het IJzeren Gordijn
verdween en de Berlijnse Muur werd afgebroken.
Dit betekende het einde van de Koude Oorlog die
Europa jarenlang verdeelde.
Deze politieke omwentelingen luidden het begin in
van een veranderde Europese samenwerking.
Als symbool voor de hereniging tussen Oost- en
Val van de Berlijnse muur in 1989
West-Duitsland verwees het eengemaakte land zijn
Duitse Mark naar de geschiedenisboeken ten voordele van een gemeenschappelijke Europese munt.
De lidstaten spraken ook af om, onder druk van de publieke opinie, een deel van hun macht af te
staan op vlak van Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en Justitie en Binnenlandse zaken. Dit alles werd
vastgelegd in een nieuw verdrag: het Verdrag van Maastricht (1992).
Dit verdrag stelde dat de lidstaten niet alleen economisch, maar voor het eerst ook op politiek vlak
gingen samenwerken. De Europese Gemeenschappen kregen omwille van deze nieuwe politieke
dimensie een nieuwe naam: de Europese Unie (EU).
De samenwerking werd uitgebreid met een Buitenlands- en Veiligheidsbeleid. De Golfoorlog en de
oorlog in Joegoslavië toonden begin jaren ’90 aan dat de Europese Gemeenschappen erg zwak
overkwamen. Zonder een gemeenschappelijk buitenlands beleid konden ze niet met één stem naar
de buitenwereld toe spreken. Bij het losbarsten van de onrust in Joegoslavië bleek de EG ook niet
machtig genoeg om een oorlog in haar achtertuin te vermijden. Hierdoor leed ze gezichtsverlies. Ook
drong een betere Politie- en Justitiesamenwerking zich op. Met het verdwijnen van de
grenscontroles in 1993 werd grensoverschrijdende criminaliteit namelijk makkelijker en moest er
meer aandacht geschonken worden aan interne veiligheid.
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Het Verdrag van Maastricht gaf ook extra bevoegdheden aan de EU: o.m. consumentenbeleid
behoorde voortaan tot haar takenpakket en er werd aandacht besteed aan het Europees
burgerschap.

De pijlerstructuur van Maastricht
Het Verdrag van Maastricht verdeelde de bevoegdheden van de EU over drie pijlers, traditioneel
voorgesteld als een Griekse tempel met drie zuilen (zie figuur), met elk een eigen besluitvormingsprocedure. Bij een supranationale beslissing wordt er bij meerderheid beslist (pijler 1). Bij
intergouvernementele beslissingen besluit men met unanimiteit (pijler 2 en 3). Deze laatste methode
legt dus meer macht bij de landen zelf, aangezien elk land een beslissing kan blokkeren.

EUROPESE UNIE
EG-pijler
(Europese
Gemeenschappen)

GBVB-pijler
(Gemeenschappelijk
Buitenlands- en
Veiligheidsbeleid)

JUBI-pijler
(Justitie en
Binnenlandse Zaken)

Versterkte economische
samenwerking en invoering
van de euro: EMU –
Economische en Monetaire
Unie

Gemeenschappelijk
buitenlands beleid: de EU wil
op het internationale toneel
met één stem spreken

Samenwerking op vlak van
justitie en politie voor de
aanpak van de
grensoverschrijdende
misdaad en asiel- en
migratiebeleid

Nieuwe bevoegdheden: o.a.
consumentenbescherming,
Europees burgerschap

PIJLER 1
SUPRANATIONAAL

Gemeenschappelijk
defensiebeleid

PIJLER 3

PIJLER 2
INTERGOUVERNEMENTEEL

INTERGOUVERNEMENTEEL

Supranationaal versus intergouvernementeel
Supranationaal betekent letterlijk: boven de nationale regeringen. Voor deze onderwerpen hebben de
lidstaten hun beslissingsbevoegdheid afgestaan aan de EU. Intergouvernementeel betekent dat de
afspraken gemaakt worden tussen de nationale regeringen. De Europese Unie schept het kader
waarbinnen de lidstaten samenkomen. Dit geldt voor onderwerpen als buitenlands beleid, veiligheid
en defensie.
VOORDELEN

NADELEN

SUPRANATIONAAL

INTERGOUVERNEMENTEEL

-

-

-

Vlottere beslissingen op terreinen
waarop de lidstaten elkaar anders
kunnen beconcurreren
lidstaten verliezen absolute
beslissingsmacht

-
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Lidstaten behouden
beslissingsmacht
Elke lidstaat heeft vetorecht
Stemmen met unanimiteit maakt de
besluitvorming moeilijker en trager
Intergouvernementele organisaties
(zoals NAVO, de Raad van Europa,
OESO…) hebben beperktere
slagkracht

De euro
Zoals te zien in de eerste pijler moest het verdrag ook de kroon zetten op de economische integratie.
Met de creatie van een Economische en Monetaire Unie zou men ten volle kunnen profiteren van de
interne markt. De nationale munten zouden op termijn verdwijnen ten voordele van een nieuwe
Europese munt: de euro. Om van de euro een sterke munt te maken, moesten de lidstaten bewijzen
dat hun economie gezond was. Enkel de landen die aan de convergentiecriteria voldeden (o.a.
prijsstabiliteit en beperkte overheidsschuld), mochten de munt invoeren. In 2002 rolden uiteindelijk
in 12 landen de eerste eurobiljetten uit de bankautomaten. Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken
besloten aan de kant te blijven omwille van nationale gevoeligheden. Landen die na 2002 EU-lid
werden, moe(s)ten eerst aan de criteria voldoen, vooraleer ze de euro mogen invoeren. Zweden, dat
pas in 1995 lid werd, voldoet met opzet niet aan de criteria, omdat ze liever hun nationale munt
behouden.

De Europese Unie groeit
In de loop van de jaren werden de bevoegdheden van de Europese Unie sterk uitgebreid. Het zorgde
voor een verdieping van de Europese samenwerking. Maar ook het aantal lidstaten nam fors toe:
verbreding van de EU. In 1995 sloten Zweden, Oostenrijk en Finland zich aan.
Politieke omwentelingen in Oost-Europa begin jaren ’90 deden heel wat ex-Oostbloklanden popelen
om toe te treden. De Europese Unie vond dat ze deze historische kans om het continent te herenigen
niet kon laten schieten en werkte een uitbreidingsbeleid uit.
Er werden voorwaarden vastgelegd waaraan de
nieuwe lidstaten moesten voldoen (de criteria van
Kopenhagen):
enkel ‘Europese’ landen (geografisch of historisch)
met een functionerende markteconomie, die een
stabiel, democratisch beleid voeren en de
mensenrechten respecteren, kunnen toetreden.
Daarnaast moeten ze het acquis communautaire (alle
bestaande Europese regels) overnemen.
De eerste landen die voldeden aan deze criteria
waren: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië,
Slowakije, Hongarije, Slovenië, Malta en Cyprus. Zij
traden toe in 2004. Roemenië en Bulgarije volgden in
2007. In 2013 kwam Kroatië er bij. In 2020 heeft
het VK als eerste land ooit de Europese Unie
weer verlaten (zie verder).

De huidige 27 lidstaten
Totaal aantal inwoners: 446 miljoen

Hoe de EU bestuurbaar houden?
Ook binnen de EU zelf kwamen aanpassingen om zich op de enorme uitbreiding voor te bereiden. De
instellingen moesten hervormd worden om nog op een efficiënte manier te kunnen werken. Het
Verdrag van Amsterdam (1997) slaagde niet echt in deze missie. Met het Verdrag van Nice (2000)
deden de staats- en regeringsleiders de oefening nog eens over. Ze bereikten een eerder beperkt
compromis over een aantal aanpassingen aan de instellingen.
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Meer fundamentele hervormingen drongen zich op. Daarom besloot men een Europese denktank, de
Conventie, op te richten. Die kreeg de taak om een nieuw ontwerpverdrag uit te werken dat de Unie
vlotter kon laten werken. Het resultaat was een ‘Europese Grondwet’ (2004) die er o.m. in slaagde
om de besluitvorming te vereenvoudigen en transparanter te maken. Maar de Fransen en de
Nederlanders wezen het verdrag in een referendum af. Door het duidelijke ‘non’ en ‘neen’ kwam de
Unie in een diepe crisis terecht.
In juni 2007 bereikten de Europese leiders een compromis dat de impasse doorbrak. Het nieuwe
verdrag nam de inhoud van de Europese Grondwet grotendeels over en stak het in een nieuw
kleedje: het Verdrag van Lissabon dat in werking trad in 2009.

De EU sinds Lissabon
Het Verdrag van Lissabon zorgde voor heel wat aanpassingen aan de EUinstellingen. Zo wordt de ‘Europese Raad’ sedert Lissabon erkend als
officiële instelling van de EU en heeft het zijn eigen permanente
voorzitter, de ‘president’. Dit zorgt voor meer continuïteit in het beleid.

Charles Michel
Voorzitter Europese Raad of ‘Europees president’ sinds 1 december 2019

De ‘Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en
Veiligheidsbeleid’ maakt sedert Lissabon deel uit van de Europese
Commissie en zit de Raad Buitenlandse Zaken voor. Deze persoon wordt
ook de ‘minister van Buitenlandse Zaken’ van de EU genoemd en geeft
de EU een gezicht in de wereld.
Josep Borrell
Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid
sinds 1 december 2019

Het Europees Parlement kreeg met het Verdrag van Lissabon opnieuw meer macht: sindsdien deelt
de Raad van Ministers de wetgevende macht met het Europees Parlement (= de ‘gewone
wetgevingsprocedure’).
De pijlerstructuur zoals we die kenden van het Verdrag van Maastricht is volledig veranderd. Bijna alle
domeinen behoren nu tot de supranationale pijler, behalve enkele ‘gevoelige’ domeinen, zoals
‘buitenlands en veiligheidsbeleid’ en belastingen. Dit wil ook zeggen dat het vetorecht voor vele
beleidsdomeinen is ingeruild voor stemmen met meerderheid. Hierdoor verloopt de besluitvorming
binnen de EU beduidend vlotter.
Ook de burgers van de EU krijgen meer inspraak met het burgerinitiatief. Wie meer dan 1 miljoen
handtekeningen verzamelt in minstens zeven EU-lidstaten, krijgt zijn ‘initiatief tot wet’ op de agenda
van de Europese Commissie.
Tot slot kan een EU-lidstaat sedert het Verdrag van Lissabon (artikel 50) ook beslissen uit de Unie te
treden, een mogelijkheid die tot dan toe niet voorzien was in de verdragen. Artikel 50 werd voor de
eerste keer door het VK ingeroepen in 2017, na het brexit-referendum van het jaar voordien. Na
moeizame onderhandelingen verlieten de Britten eind januari 2020 officieel de Europese Unie.
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Toekomst?
Ondanks de hervormingen van het Verdrag van Lissabon, beleefde de EU de afgelopen 10 jaar nogal
turbulente tijden. In 2008 brak een financiële en economische crisis uit die de EU op haar
grondvesten deed daveren. Daarna volgde een vluchtelingencrisis waarop de EU maar moeilijk een
antwoord kon formuleren. En in 2016 stemden de Britten voor een uitstap uit de EU (brexit). Ook de
huidige coronacrisis doet nieuwe vragen rijzen en zorgt voor onzekerheid in de Europese Unie.
Naar aanleiding van de viering van 60 jaar Verdragen van Rome op 25 maart 2017 ondertekenden 27
staats- en regeringsleiders (dus niet het VK) een verklaring waarmee ze de wereld lieten zien dat ze ondanks de brexit - de EU de komende jaren sterker en veerkrachtiger willen maken. Om dat te
realiseren, legde de Europese Raad in juni 2019 4 topprioriteiten vast voor de komende 5 jaar:
o
o
o
o

onze burgers en vrijheden beschermen
een sterke, dynamische economische basis ontwikkelen
aan een klimaatneutraal, groen, rechtvaardig en sociaal Europa bouwen
de Europese belangen en waarden wereldwijd behartigen.

Ook de nieuwe Europese Commissie formuleerde bij haar aantreden een aantal thema’s waar ze op
wil focussen. Deze keuze sluit uiteraard nauw aan bij die van de Europese Raad. De Commissie-Von
der Leyen stelt volgende 6 prioriteiten1 voorop:
o
o
o
o
o
o

Het eerste klimaatneutrale continent worden
Europa klaarmaken voor het digitale tijdperk
Economische groei en hoogwaardige banen
Ons verantwoordelijk mondiaal leiderschap versterken
Onze rechtsstaat en onze waarden beschermen
De Europese democratie beschermen en meer inspraak aan burgers geven

In de volgende hoofdstukken zal duidelijk worden hoe deze doelstellingen verweven zitten in het
economische en sociale beleid van de Europese Unie.

1

Lees meer over de 6 prioriteiten van de Commissie voor 2019-2024:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_nl
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Figuur 1: Ontstaan en groei van de Europese Unie
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Figuur 2: De Europese verdragen
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atoomenergie

Eenheidsakte
(Luxemburg)

1986

1987

groep B

voltooiing van de interne markt

Verdrag van
Maastricht

1992

1993

groep B

creatie van de Europese Unie:
naast economische
samenwerking nu ook politieke
samenwerking

Verdrag van
Amsterdam

1997

1999

groep C

vereenvoudiging van de
besluitvorming en verdieping van
de samenwerking op vlak van
justitie en binnenlandse zaken

Verdrag van Nice

2000

2003

groep C

hervormingen van de instellingen

(Europese
Grondwet)

2004

mislukt

/

fundamentele hervorming van de
EU

Verdrag van
Lissabon

2007

2009

groep D

fundamentele hervorming van de
EU

Verdrag van
Parijs: EGKS

productie van kolen en staal
onder Europese autoriteit

Groep A = België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, (West-)Duitsland, Italië
Groep B = groep A + Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland, Spanje, Portugal
Groep C = groep B + Oostenrijk, Zweden, Finland
Groep D = groep C + Bulgarije, Estland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije,
Hongarije, Slovenië, Roemenië, Malta en Cyprus
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Figuur 3: De uitbreiding van de Europese Unie
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1995
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Oostenrijk
Finland
Zweden
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Estland
Letland
Litouwen
Polen
Tsjechië
Slowakije
Hongarije
Slovenië
Malta
Cyprus

2007

o
o

Roemenië
Bulgarije

2013

o

Kroatië

2020

o

Uittreding VK
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Figuur 4: De toekomst van de EU

Kandidaat-lidstaten: zijn landen die een aanvraag tot EU-toetreding indienden en daarop een positief
antwoord kregen van de Europese Commissie. Zij zitten als het ware in de ‘wachtkamer’ van de
Europese Unie. Met deze landen kunnen toetredingsonderhandelingen starten.
o Turkije: De toetredingsonderhandelingen met Turkije startten in 2005, maar verlopen al sinds
het begin moeizaam. Momenteel zijn ze ‘bevroren’, ondermeer omdat de rechtsstaat en de vrije
meningsuiting er onder druk staan, en het land alsmaar verder afdrijft van de Europese en
democratische waarden. In dat opzicht zet de nieuwe grondwet (2017), die de Turkse president
Erdogan alle macht geeft, de relaties tussen de EU en Turkije verder onder druk.
o Montenegro: De toetredingsonderhandelingen startten in 2012.
o Servië: De toetredingsonderhandelingen startten in 2014.
o Noord-Macedonië en Albanië: Het conflict tussen Griekenland en FYROM over de naam
Macedonië vormde lange tijd een blokkade voor het openen van de gesprekken. Bovendien
dienden beide landen eerst vooruitgang te boeken in de bescherming van de rechtstaat en de
strijd tegen corruptie. Nadat de Raad Algemene Zaken in maart 2020 goedkeuring gaf om de
onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië te starten, legde de Europese Commissie in
juli een onderhandelingskader voor de toetreding voor. Zodra alle huidige EU-lidstaten het
onderhandelingskader goedkeuren, kunnen de formele onderhandelingen met NoordMacedonië en Albanië beginnen.
Potentiële kandidaat-lidstaten: zijn landen die een aanvraag tot EU-toetreding indienden, maar nog
niet voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden om een kandidaat-lidstaat te worden.
o Bosnië en Herzegovina
o Kosovo
Uitgetreden lidstaten: Op 29 maart 2017 diende het Verenigd Koninkrijk een formeel verzoek in om
de Europese Unie te verlaten nadat de Britse regering artikel 50 van het Verdrag van Lissabon
activeerde. Dit volgde op een referendum in juni 2016 waarbij de bevolking nipt koos voor een
uittreding. Normaalgezien moest het land de EU definitief verlaten op 29 maart 2019, maar er werd
verschillende keren uitstel verleend omdat de ‘brexit-deal’, een akkoord tussen het VK en de EU over
uittreding, niet door het Britse parlement werd goedgekeurd binnen deze termijn. Op 31 januari 2020
verlieten de Britten uiteindelijk officieel de Europese Unie. Tot eind 2020 geldt er echter een
overgangseriode waarin het VK de Europese regels blijft volgen. Hoe de relatie tussen de EU en het
VK er daarna uit zal zien, wordt in de loop van 2020 onderhandeld.
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2. De Europese instellingen
Een land of een bedrijf moet bestuurd worden. Hetzelfde geldt voor de Europese Unie. De EU kent vijf
instellingen die een belangrijke rol spelen bij de besluitvorming: de Europese Commissie, de Raad
van de Europese Unie en het Europees Parlement zijn de belangrijkste actoren in het Europees
besluitvormingsproces; de Europese Raad bepaalt de politieke koers die de EU vaart; het Europees
Hof van Justitie is de juridische waakhond.
Elke instelling heeft zijn bestaansreden. Zo verdedigt de Europese Commissie het algemeen Europees
belang. Het Parlement komt op voor de Europese burger en de Ministerraad vertegenwoordigt de
lidstaten. De Europese Raad kan je als stuwend overkoepelend politiek orgaan beschouwen, terwijl
het Hof van Justitie een oogje in het zeil houdt en controleert of het geheel van Europese wetgeving
wordt gerespecteerd. Toch zal je meteen merken dat de instellingen onderling verbonden zijn.
Naast deze vijf instellingen zijn er nog de Europese Centrale Bank (ECB), de Europese Rekenkamer,
twee adviesorganen (het Europees Economisch en Sociaal Comité, en het Comité van de Regio’s), en
talrijke gespecialiseerde uitvoeringsagentschappen. In wat volgt, bespreken we de vijf instellingen en
de ECB. Ten slotte wordt ook het besluitvormingsproces toegelicht, namelijk het samenspel van de
verschillende instelling om tot concrete wetgeving te komen.

Voorbeeld van een Europese beslissing: verbod op wegwerpplastic
Europees Parlement keurt definitief verbod op plastic borden, bestek en rietjes goed
Vanaf 2021 is het definitief verboden om nog producten als plastic borden, bestek of rietjes te
produceren. Dat heeft het Europees Parlement nu officieel bevestigd. In oktober werd dat
wetsvoorstel goedgekeurd. Nu zijn ook de onderhandelingen definitief achter de rug.
Er wordt elk jaar zo’n 25 miljoen ton plastic afval geproduceerd binnen de EU, waarvan slechts
een kwart gerecycleerd wordt. Om werk te maken van die berg afval heeft het parlement in
Straatsburg nu definitief verboden om bepaalde plastic voorwerpen te produceren. Tegen
2021 moeten alle plastic rietjes, bestek en borden, wattenstaafjes, etc. uit de rekken
verdwenen zijn.
Dit is niet de enige maatregel die de plastieksoep moet verminderen. Tegen 2025 moeten
lidstaten de nodige maatregelen treffen zodat 90 procent van de plastic flessen voor eenmalig
gebruik apart worden ingezameld. (…)
Bron: VRT NWS, www.vrt.be/vrtnws, 27/03/2019.
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2.1. De Europese Raad
Wie?
De Europese Raad is samengesteld uit de
staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten,
de permanente voorzitter, de voorzitter van de
Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger
voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. De
meeste landen, waaronder België, sturen hun
regeringsleider naar de bijeenkomst van de Raad.
Enkele uitzonderingen, zoals Frankrijk, sturen de
president.
Sinds 2017 vergadert de Europese Raad in het
Europagebouw in Brussel (zie foto).

Huidige zetel van de Europese Raad: het Europagebouw

Wanneer de Europese Raad samenkomt, spreekt men van een ‘Europese Top’. Vaak is er veel mediaaandacht door de actuele thema’s die op tafel liggen. Het beeld van zo’n Top werd tot voor kort
telkens vereeuwigd in de traditionele familiefoto. Sinds de verhuis naar het Europagebouw wordt dit
enkel nog gedaan bij speciale toppen.

Groepsfoto van de Europese Top op 12-13 december 2019 © Europese Raad

De Europese Raad wordt sinds het Verdrag van Lissabon geleid door een permanente voorzitter, de
‘Europese president’. Deze persoon is voorzitter voor een termijn van 2,5 jaar, een mandaat dat 1
keer verlengd kan worden.
De Belg Herman Van Rompuy kreeg deze taak als eerste in 2009. Zijn termijn werd verlengd tot eind
2014. De Pool Donald Tusk was voorzitter van 2014 tot 2019. Sinds 1 december 2019 staat er
opnieuw een Belg aan het roer van de Europese Raad: Charles Michel.
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Taken
De Europese Raad is een invloedrijke speler. De staats- en regeringsleiders tekenen de grote
beleidslijnen uit voor de EU en nemen historische beslissingen. Ze zijn als het ware de
richtingsaanwijzer voor de toekomst van de Europese Unie.
Het gaat onder meer over welke landen lid kunnen worden van de EU, op welke domeinen men de
samenwerking wil versterken en hoe de brexit-onderhandelingen moeten verlopen. Afgelopen jaren
zochten ze ook zeer intensief naar een oplossing voor de vluchtelingencrisis. Tot slot is het ook deze
instelling die beslist over nieuwe verdragen.

Werking
De Europese Raad komt minstens 4 keer per jaar samen. In de praktijk gebeurt dit veel meer. Zeker in
tijden van crisis, zoals de eurocrisis of de vluchtelingencrisis, volgt de ene Top de andere op. Dit geldt
ook voor de coronacrisis van 2020: van 17 tot 21 juli 2020 kwamen de Europese leider bijeen voor
een buitengewone Europese Raad over een herstelpakket en de meerjarenbegroting voor 2021-2027.
Men bereikte een akkoord over een som van € 1 824,3 miljard, dat het meerjarig financieel kader
(MFK) combineert met een nieuw tijdelijk financieringsinstrument, ‘NextGenerationEU’, om het
hoofd te bieden aan de coronacrisis (zie verder).
De beslissingen van de staats- en regeringsleiders worden bij voorkeur met consensus genomen. Er
bestaat geen systeem van meerderheid van stemmen. Dit betekent dat elk land eigenlijk vetorecht
heeft. De Europese Raad is dan ook een intergouvernementele instelling waarbij elk land de
nationale belangen verdedigt.

Meer info
www.consilium.europa.eu/nl/european-council/
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2.2. De Raad van de Europese Unie of de Raad van Ministers
De 10 Raadsformaties
o Algemene Zaken
o Buitenlandse Zaken
o Concurrentievermogen (Interne Markt,
Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart)
o Economische en financiële zaken (=
‘Ecofin’)
o Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)
o Landbouw en Visserij
o Milieu
o Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport
o Vervoer, Telecommunicatie en Energie
o Werkgelegenheid, Sociaal Beleid,
Volksgezondheid en Consumentenzaken

De Raad van Ministers zetelt, net als de Europese Raad,
sinds 2017 in het Europagebouw in Brussel.

Wie?

De Raad van de Europese Unie, kortweg ‘de
Raad’, of ‘de Raad van Ministers’ telt 27 leden, telkens één per lidstaat. De Raad neemt eigenlijk de
vorm aan van verschillende ministerraden of formaties (zie schema). De ministers komen er samen
volgens hun beleidsdomein(en). Welke minister de vergadering bijwoont, hangt dus af van het
onderwerp dat op de agenda staat. Als het bijvoorbeeld gaat over het nucleair akkoord met Iran,
komen de ministers van Buitenlandse Zaken samen in de Raad ‘Buitenlandse Zaken’. Gaat het over de
klimaatopwarming, dan vergadert de Raad ‘Milieu’.
De raadsformatie ‘Buitenlandse Zaken’ heeft sinds het Verdrag van Lissabon een permanente
voorzitter, namelijk de ‘hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en
Veiligheidsbeleid’. Sinds 1 december
2019 is dit de Spanjaard Josep Borrell.
De andere raden hebben geen vaste
Volgorde van het roterend voorzitterschap
voorzitter, maar werken met het
roterend voorzitterschap: volgens een
jaar
januari-juni
juli-december
2017
Malta
Estland
bepaalde beurtrol is om het half jaar een
2018
Bulgarije
Oostenrijk
ander land voorzitter van de Raad en van
2019
Roemenië
Finland
de werkgroepen die de Raad
2020
Kroatië
Duitsland
2021
Portugal
Slovenië
voorbereiden.
Sinds het Verdrag van Lissabon werken
telkens drie opeenvolgende voorzittende
landen een gezamenlijk programma uit.
Dit garandeert de continuïteit van het
beleid. Elk land legt wel nog altijd eigen
accenten. Het huidige ‘triovoorzitterschap’ (2020-2021) bestaat uit
Duitsland, Portugal en Slovenië.

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
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Frankrijk
Zweden
België
Polen
Cyprus
Litouwen
Italië
Luxemburg
Slowakije

Tsjechië
Spanje
Hongarije
Denemarken
Ierland
Griekenland
Letland
Nederland
Malta

Taken
De Raad heeft twee belangrijke taken:
o Wetgevende macht: De Raad beslist samen met het Europees Parlement over de
wetsvoorstellen van de Commissie.
o Begroting: De Raad is, samen met het Europees Parlement, verantwoordelijk voor het
goedkeuren van de begroting.

Werking
De Raad van Ministers vertegenwoordigt de nationale
belangen van de lidstaten in specifieke
beleidsdomeinen.
Het onderwerp op de agenda bepaalt hoe er gestemd
wordt. Beslissingen worden op drie manieren
genomen.
In 80% van de gevallen stemt de Raad met
gekwalificeerde meerderheid: een besluit wordt
goedgekeurd als minstens 55% van de lidstaten, die
minstens 65% van de EU-bevolking
vertegenwoordigen, akkoord gaan.
Voor bepaalde politiek gevoelige domeinen, zoals
buitenlands beleid of sociale zekerheid, stemt de Raad
met unanimiteit en heeft elke lidstaat vetorecht.
Ten slotte kan er met gewone meerderheid (de helft
plus één) gestemd worden, maar deze procedure
wordt zeer weinig gebruikt (vooral bij organisatorische
of procedurekwesties).

België in de Raad van Ministers
Elk land kan slechts één
vertegenwoordiger afvaardigen
naar de Raad. Voor België is dat
niet altijd evident. Sommige
beleidsdomeinen zijn immers de
bevoegdheid van de deelstaten,
zoals onderwijs. Daarom spraken
de regionale ministers een
beurtrolsysteem af. Vóór een
Ministerraad is er telkens overleg
tussen de betrokken ministers en
wordt één Belgisch standpunt
afgesproken. Als er geen
eensgezindheid is tussen de
ministers, stuurt België geen
minister naar de Raad.

Een video met meer uitleg over het stemsysteem vind je via: https://youtu.be/S04uu_mbaow

Meer info
www.consilium.europa.eu/nl/council-eu/
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PAS OP!
Europese Raad ≠ De Raad van de Europese Unie ≠ Raad van Europa
Wie?
De Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zijn instellingen van de Europese Unie.
De Raad van Europa daarentegen is een aparte internationale organisatie. De Raad van
Europa, met zijn 47 leden, is veel groter dan de Europese Unie. Onder meer Rusland en
Turkije maken er deel van uit. De Raad van Europa werd al in 1949 opgericht en is dus ouder
dan de EU. De hoofdzetel ligt in Straatsburg.

Taken
Het doel van de Raad van Europa is om de eenheid in Europa te bevorderen. De organisatie
doet dat o.a. via het promoten van de parlementaire democratie en de rechtsstaat en het
verdedigen van de mensenrechten.
De belangrijkste realisatie van de Raad van Europa is het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens, dat bewaakt wordt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Meer info
www.coe.int

De Raad van Europa in Straatsburg

Handvest van de grondrechten van de EU ≠ Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens
Handvest van de grondrechten van de EU
o een realisatie van de Europese Unie
o opgenomen als annex bij het Verdrag van Lissabon (2009)
o bevat burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten, zoals het recht op behoorlijk
bestuur, sociale rechten voor werknemers, enz.
o juridisch afdwingbaar bij de nationale rechtbanken en bij het Europees Hof van Justitie in
Luxemburg
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
o een realisatie van de Raad van Europa (zie boven)
o ondertekend in 1950
o bevat politieke en burgerlijke rechten, zoals het recht op vrije meningsuiting, recht op een
eerlijk proces, enz.
o juridisch afdwingbaar bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg
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2.3. De Europese Commissie

Het Berlaymontgebouw in Brussel, hoofdzetel van de Europese Commissie

Wie?
De Europese Commissie telt 27 commissarissen, één per lidstaat. Elke commissaris beheert een
specifiek beleidsdomein of een portefeuille. Ze zijn geen nationale vertegenwoordigers, maar
behartigen het Europese belang en werken dus onafhankelijk van hun lidstaat.
De commissarissen zetelen voor een termijn van vijf jaar. De Commissie 2019-2024
staat onder leiding van Ursula von der Leyen (foto). De nieuwe Commissie startte
op 1 december 2019. De Belgische commissaris is Didier Reynders. Hij is bevoegd
voor Justitie.

De leden van de huidige Commissie von der Leyen (2019-2024). © European Union 2019
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Taken
De Commissie is het kloppend hart van de Europese besluitvorming. Ze heeft:
o Initiatiefrecht: de Commissie doet wetsvoorstellen en is daardoor de motor van de Europese
besluitvorming. Een voorbeeld: als de in- en uitvoer van zeehondenproducten van en naar de
EU moet verboden worden, dan is het de Commissie die hierover een wetsvoorstel doet.
o Uitvoerende macht: de Commissie voert de beslissingen van de Raad van Ministers en het
Europees Parlement uit. Dit betekent dat de Commissie instaat voor het dagelijks beheer van
de Unie. Zo voert ze bijvoorbeeld het Erasmus+ programma uit.
o Controlerecht: de Commissie controleert de naleving van de Europese wetgeving door de
lidstaten en particulieren (=bedrijven). In 2019 kreeg Google bv. een monsterboete van de
Commissie wegens oneerlijke handelspraktijken.
Daarnaast vertegenwoordigt de Commissie de Europese Unie in het buitenland en in internationale
organisaties, zoals op klimaattoppen en in de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Werking
De Europese Commissie verdedigt de Europese belangen. Het college streeft zoveel mogelijk naar
consensus. Indien nodig wordt er gestemd op basis van een gewone meerderheid, waarbij elke
commissaris één stem heeft.

Meer info
www.ec.europa.eu

Wist je dat
o

De Europese Commissie telt zo’n 32.000 ambtenaren. Even vergelijken … bij de
Vlaamse overheid werken ongeveer 29.000 mensen.
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2.4. Het Europees Parlement

Het Europees Parlement in Brussel.

Het Europees Parlement in Straatsburg

Wie?
Het Europees Parlement telt momenteel 705 afgevaardigden, waaronder 21 Belgen (12
Nederlandstaligen, 8 Franstaligen en 1 Duitstalige). Ze worden sinds 1979 om de vijf jaar rechtstreeks
verkozen. Het aantal parlementsleden dat een land mag afvaardigen hangt af van het
bevolkingsaantal.
Tot voor de uittreding van het VK telde het Europees Parlement het maximum van 751
afgevaardigden, waarvan 73 Britse leden. 27 van die Britse zetels werden herverdeeld over 14 EUlanden die in verhouding tot hun bevolkingsaantal te weinig zetels hadden. Het bevolkingsaantal van
een land fluctueert namelijk. Voor België is er echter niets veranderd: we behouden 21 zetels. De
overige 46 zetels van het VK worden vrijgehouden voor mogelijke nieuwe lidstaten.
Dit zijn de 12 Vlaamse Europarlementsleden voor de termijn 2019-2024:

v.l.n.r.: Kathleen Van Brempt (sp.a), Petra De Sutter (Groen), Kris Peeters en Cindy Franssen (CD&V), Hilde Vautmans en Guy
Verhofstadt (Open VLD), Geert Bourgeois, Assita Kanko en Johan Van Overtveldt (N-VA), Gerolf Annemans, Tom
Vandendriessche en Filip De Man (Vlaams Belang).
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Taken
o
o
o

Medewetgever: Het Parlement is bijna altijd medewetgever. Het beslist samen met de Raad
van Ministers over wetsvoorstellen van de Europese Commissie.
Begroting: Het Parlement vormt samen met de Ministerraad de begrotingsautoriteit van de
EU.
Controlerecht: Het Parlement controleert of de Commissie haar taak behoorlijk uitvoert. Zij
moeten de volledige Europese Commissie goedkeuren, maar kunnen het voltallige college
ook afzetten.

Werking
Als volksvertegenwoordigers komen de parlementsleden op voor de belangen van de inwoners van
de EU.
De huidige zetelverdeling in het Europees Parlement per fractie ziet er voor de termijn 2019-2024 als
volgt uit (één zetel van Spanje moet nog ingevuld worden, daarom zijn er momenteel geen 705,
maar slechts 704 Europarlementsleden):

De fracties in het Europees Parlement (in volgorde van grootte)
Afkorting
EVP
S&D
Renew Europe
Groenen/VEA
ID
ECR
GUE/NGL

Naam fractie
Fractie van de Europese Volkspartij
Fractie van de Progressieve Alliantie van
Socialisten en Democraten
Renew Europe-fractie
Fractie van de Groenen / Vrije Europese
Alliantie
Identiteit en Democratie
Europese Conservatieven en Hervormers
Confederale Fractie Europees Unitair Links
/ Noords Groen Links
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De Europarlementsleden zetelen niet per land, wel per politieke familie of fractie. Parlementsleden
kunnen zelf (doorheen de hele zittingsperiode) nieuwe fracties oprichten op basis van politieke
gezindheid. Een fractie moet bestaan uit minstens 23 parlementsleden uit minstens een kwart van de
lidstaten (dat komt neer op minstens 7 landen). Leden van het EP kunnen slechts lid zijn van 1 fractie,
maar zijn hier niet toe verplicht. Momenteel zijn er 29 parlementsleden niet aangesloten bij een
politieke fractie, zij worden daarom ‘niet-ingeschrevenen’ (NI) genoemd.
Europarlementsleden splitsen zich verder ook op in thematische parlementaire commissies om het
werk voor te bereiden. Er zijn 23 parlementaire commissies, gaande van Buitenlandse Zaken, tot
Cultuur en onderwijs en bijvoorbeeld Visserij. In principe is elke politieke fractie vertegenwoordigd in
elke parlementaire commissie.
Een week per maand vergaderen de Europarlementsleden in Straatsburg voor de plenaire zitting.
Parlementaire commissies, fractievergaderingen of tussentijdse plenaire zittingen vinden in Brussel
plaats. Het secretariaat van het Europees Parlement is in Luxemburg gevestigd.

De debatten en activiteiten van het Europees Parlement worden voorgezeten
door de voorzitter van het Europees Parlement. De huidige voorzitter is David
Sassoli, die in juli 2019 intern verkozen werd. De voorzitter wordt verkozen voor
een termijn van twee en een half jaar. Dit kan éénmaal verlengd worden: per
beleidsperiode van 5 jaar zijn er dus 2 voorzitterstermijnen.

Meer info
www.europarl.europa.eu

David Sassoli, voorzitter van het
Europees Parlement

Wist je dat: ‘Eenheid in verscheidenheid’
In het Europees Parlement kan elk parlementslid zijn/haar eigen taal spreken. Een leger
vertalers en tolken staat klaar om alles naar de andere EU-talen te vertalen. De huidige EU
met 27 lidstaten telt 24 officiële talen.

Wist je dat: ‘De maandelijkse verhuis’
In 1951 was er bijna een akkoord om de zetel van de Europese instellingen in Brussel te
plaatsen. Luik was echter ook kandidaat, waardoor de zaak in België een communautaire
kwestie werd. Men koos daarom voor Luxemburg als voorlopige zetel. Maar daar was geen
enkele zaal groot genoeg om alle leden van het Europees Parlement in onder te brengen.
Uiteindelijk verhuisde het parlement naar Straatsburg waar de plenaire vergaderingen in
de vergaderzaal van de Raad van Europa mochten doorgaan. Steeds meer activiteiten
begonnen zich later in Brussel af te spelen, dus verhuisde een deel van de activiteiten naar
daar. Daarom heeft het Parlement drie vestigingsplaatsen.
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2.5. Het Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg

De Belg Koen Lenaerts is de voorzitter
van het Hof.

Wie?
Het Europees Hof van Justitie is een onafhankelijke scheidsrechter die uitspraken doet over
geschillen tussen lidstaten, instellingen en de burgers van de Europese Unie. Het Hof telt 27 rechters:
één per lidstaat. Ze worden bijgestaan door elf advocaten-generaal die de uitspraken van de rechters
voorbereiden. Ze worden benoemd voor een periode van 6 jaar en kunnen worden herbenoemd.

Taken
Het Hof ziet erop toe dat de Europese wetgeving in alle EU-landen op dezelfde manier wordt
geïnterpreteerd en toegepast. Als onafhankelijke ‘scheidsrechter’ doet het Hof uitspraken over
geschillen tussen lidstaten en Europese instellingen, instellingen onderling of lidstaten onder elkaar.
Een belangrijke functie van het Hof van Justitie is het beantwoorden van vragen van nationale
rechtbanken, zogenaamde ‘prejudiciële vragen’, over de interpretatie van EU-wetgeving. Het Hof is
ook de hoogste beroepsinstantie voor particulieren.
Omdat het Hof overbelast raakte, werd in 1989 het Gerecht opgericht als toevoeging aan het Hof. Het
Gerecht telt 2 rechters per EU-land en behandelt vooral Europese kwesties van particulieren en
bedrijven. Rechtszaken bij het Gerecht gaan meestal over thema’s als mededingingsrecht,
staatssteun, handel, landbouw en merkenrecht.

Meer info
http://curia.europa.eu
Een video met uitleg over de werking van het Hof vind je via https://multimedia.europarl.europa.eu/
en/how-it-works-luxembourg-the-european-capital-of-justice_V003-0034_ev.
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Voorbeeld: uitspraak van het Hof van Justitie
Bedrijven in VS krijgen moeilijker toegang tot uw gegevens: Europees Hof
vernietigt privacy-overeenkomst tussen EU en VS
Het Europees Hof van Justitie heeft opnieuw een belangrijke uitspraak gedaan om
de persoonsgegevens van Europeanen in Amerika beter te beschermen. Het Hof
heeft de zogenoemde 'Privacy Shield'-overeenkomst ongeldig verklaard. Veel
bedrijven, ook in ons land, delen op basis daarvan gegevens met Amerikaanse
bedrijven. Maar dat mag nu dus niet meer. [...]
Bron: VRT NWS - https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/16/belangrijk-privacy-arresteuropees-hof-van-justitie/ (16 juli 2020)

Pas op!
Europees Hof van Justitie ≠ het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is het Hof van de Raad van Europa
(zie vorige) dat in Straatsburg gevestigd is. Hier kunnen individuen, groepen,
organisaties en landen een klacht indienen tegen een lidstaat van de Raad van
Europa, door een beroep te doen op het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens.
Voorbeeld: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde België in
mei 2017 tot het betalen van een boete van meer dan 11.000 euro aan 2
gevangenen. Ze waren een zaak gestart omdat ze hun leefomstandigheden in de
Belgische gevangenis mensonwaardig vonden: ze moesten op een te kleine
oppervlakte leven, werden blootgesteld aan passief roken en moesten te veel tijd in
hun cel doorbrengen. Het Hof gaf hen gelijk.
Meer info: www.echr.coe.int
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2.6. De Europese Centrale Bank (ECB)

Het hoofdkantoor van de ECB in Frankfurt, Duitsland.

Wie?
De Europese Centrale Bank (ECB) werd opgericht in 1998 en is
verantwoordelijk voor het Europees economisch en monetair
beleid en het beheren van de euro. De bank werkt onafhankelijk
en is gevestigd in Frankfurt, Duitsland. De Française Christine
Lagarde volgde op 1 november 2019 de Italiaan Mario Draghi op
als voorzitter van de ECB, voor een niet-verlengbare termijn van 8
jaar. Pas sedert het Verdrag van Lissabon is de ECB erkend als
Europese instelling.

Christine Lagarde

Het hoogste besluitvormingsorgaan van de ECB bestaat uit zes directieleden en de voorzitters van de
nationale centrale banken van de 19 landen uit de eurozone. De ECB vormt samen met die 19
nationale centrale banken de kern van het Eurosysteem.
De EU-lidstaten die de euro nog niet invoerden, behouden hun eigen munt en voeren een eigen
monetair beleid. Hun nationale banken maken geen deel uit van het ‘Eurosysteem’, maar wel van het
Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Daarin zijn de ECB en alle nationale centrale banken van
de 27 lidstaten vertegenwoordigd, ongeacht of zij de euro hebben ingevoerd.
Zolang niet alle EU-lidstaten deel uitmaken van de eurozone, blijven het eurostelsel en de ESCB naast
elkaar bestaan.

Taken
Een van de belangrijkste taken en stokpaardjes van de ECB is het handhaven van de prijsstabiliteit in
de eurozone, zodat de koopkracht van de euro niet door inflatie wordt aangetast. Dat doet ze door
de geldhoeveelheid te beheersen. Dit houdt onder meer in dat ze de rentevoeten voor de hele
32

eurozone vastlegt. De ECB controleert ook de prijsontwikkelingen in de eurozone en geeft de
eurobiljetten uit.
Sinds november 2014 heeft de ECB er een taak bij, die losstaat van de drie voorgenoemde monetaire
taken: het bankentoezicht. De afspraak is dat alle grote banken in de eurozone onder direct toezicht
van de ECB vallen. Voor België gaat het bijvoorbeeld om Belfius Bank en BNP Paribas Fortis.

Werking
De ECB werkt samen met het ESCB en is onafhankelijk. De leden van de ECB houden bij hun beleid het
algemeen belang van het eurogebied voor ogen.

Meer info
www.ecb.europa.eu
Een video met uitleg over de werking van de ECB: www.youtube.com/watch?v=Hbv2UoGu1-s.

2.7. Het besluitvormingsproces in de EU
Figuur 5: Het besluitvormingsproces in de Europese Unie
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Verloop
Het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van Ministers of een Europees burgerinitiatief
kunnen de Europese Commissie verzoeken een wetsvoorstel te doen. De Commissie beslist of ze hier
al dan niet op ingaat, want het initiatiefrecht ligt bij de Commissie. Bijna elk wetsvoorstel van de
Europese Commissie gaat naar de Raad van Ministers en naar het Europees Parlement. Zij passen dit
voorstel al dan niet aan en besluiten al dan niet over een effectieve wet. Het is ten slotte de
Commissie die deze wet uitvoert en/of uitstuurt naar de nationale parlementen, burgers en bedrijven
en er op toeziet dat de wetgeving wordt toegepast en nageleefd in elke lidstaat.
Voor de meeste beleidsterreinen geldt de gewone wetgevingsprocedure. Dat wil zeggen dat de Raad
van Ministers en het Europees Parlement evenwaardige medewetgevers zijn: beide instellingen
kunnen de wetsvoorstellen van de Commissie goedkeuren, afkeuren of wijzigen. Voor enkele politiek
gevoelige domeinen (zoals buitenlands en fiscaal beleid) waarbij lidstaten de touwtjes meer in
handen willen houden, zijn er echter bijzondere wetgevingsprocedures2. Het Parlement wordt dan
enkel om goedkeuring of slechts om advies gevraagd. Een voorbeeld van zo’n bijzondere
wetgevingsprocedure is het opstellen van de langetermijnbegroting van de Europese Unie (zie verder:
meerjarig financieel kader).
Andere instellingen die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces:
 In geval van conflicten of onduidelijkheden komen het Europees Hof van Justitie of het
Gerecht tussen.
 De controle van de inkomsten en de uitgaven gebeurt door de Europese Rekenkamer.
 Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s geven in sommige
gevallen advies aan de Commissie, het Parlement en de Ministerraad.
Lobbygroepen
Naar schatting zijn er zo’n 25.000 à 30.000 lobbyisten in Brussel, die tijdens alle stappen van het
proces op de besluitvorming proberen te wegen. In het kader van transparantie wordt lobbyisten
verzocht zich in te schrijven op het ‘transparantieregister’: http://ec.europa.eu/transparencyregister.
Het Europees Parlement laat bovendien enkel geaccrediteerde lobbyisten toe. Deze lijst is openbaar.
Van de 11.822 lobbyisten (personen en organisaties) die opgenomen zijn in het register zijn iets meer
dan 7000 lobbyisten geaccrediteerd bij het EP.

2

Volledig overzicht buitengewone wetgevingsprocedures:
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/viamoa9yiyf4
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Samenspel tussen de instellingen: het meerjarig financieel kader (MFK)
Net zoals nationale overheden legt de Europese Unie haar te verwachten inkomsten en
uitgaven vast in jaarlijkse begroting. Maar de EU doet meer: in een langetermijnbegroting –
het meerjarig financieel kader (MFK) genoemd – worden voor een periode van 7 jaar
prioriteiten bepaald en uitgavenplafonds afgesproken. Het huidige MFK loopt nog tot eind
2020, dat wil zeggen dat het nieuwe kader voor de periode 2021-2027 momenteel volop
onderhandeld wordt (cfr. infra).
Procedure MFK
De onderhandelingen starten telkens een aantal jaar op voorhand. De Commissie geeft het
startsein met een ontwerpbegroting, waarna de Raad van Ministers een standpunt inneemt.
In de praktijk spelen ook de staats- en regeringsleiders een essentiële rol bij het opstellen van
de meerjarenbegroting: zij bepalen de prioriteiten en geven politieke sturing. De Raad
Algemene Zaken moet uiteindelijk tot een unaniem akkoord komen. Het Europees Parlement
kan daarentegen geen wijzigen doen aan het begrotingsvoorstel, maar wordt enkel om
goedkeuring gevraagd.
Eigen middelen
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt niet alleen bepaald aan welke
beleidsdomeinen en programma’s de EU haar geld zal besteden, maar ook waar het geld
vandaan moet komen. Voor de periode 2021-2027 willen de EU-leiders extra
financieringsbronnen voorzien (cfr. infra) bovenop de bestaande eigen middelen. De huidige
EU-inkomsten bestaan voornamelijk uit douaneheffingen en suikerrechten (zogenaamde
“traditionele” eigen middelen), eigen middelen op basis van btw en eigen middelen op basis
van het bruto nationaal inkomen (bni) van de lidstaten.
Jaarlijkse begroting
De jaarlijkse begrotingen worden op hun beurt vastgelegd binnen de limieten van het MFK.
Daarvoor geldt een afzonderlijke begrotingsprocedure, waarbij het Europees Parlement het
laatste woord heeft. De inkomsten en uitgaven van de EU moeten telkens in balans zijn. In
tegenstelling tot nationale begrotingen mag er zich op Europees niveau geen
begrotingstekort voordoen. Voor het jaar 2020 bedraagt de begroting €172,5 miljard.
Inzet EU-begroting 2021-2027 en de coronacrisis
De COVID-19 pandemie heeft de onderhandelingen over de langetermijnbegroting van de EU
danig beïnvloed. Op 21 juli 2020 kwamen de EU-leiders tot een historisch akkoord over het
Europees budget voor de komende jaren. Naast het verruimde 7-jarig budget (€1074,3
miljard) werd in het kader van de coronapandemie een extra herstelpakket
‘NextGenerationEU’ van €750 miljard voorzien. Dat maakt een som van €1824,3 miljard voor
de periode 2021-2027.
Bij haar aantreden verklaarde de Commissie-Von der Leyen prioritair aandacht te willen
schenken aan de zogenaamde ‘twin transitions’: de groene en digitale transitie. Daar komt de
komende jaren dus een derde prioriteit bij: een veerkrachtig herstel van de coronacrisis.
Toch is de nieuwe begroting nog niet in kannen en kruiken. Een meerderheid van het
Europees parlement is verontwaardigd dat er gesneden wordt in budgetten op vlak van o.a.
gezondheid, migratie en Erasmus+, om zo geld vrij te maken voor het herstelfonds.
Bovendien wil het Parlement dat de EU voorziet in meer eigen middelen. Eind juli 2020
dreigde het Parlement de begroting af te keuren, indien er geen aanpassingen zouden
gebeuren.
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3. Begrippenlijst
Acquis
communautaire

Alle verdragen, beleidsmaatregelen, wetten, verplichtingen en rechtspraak
die de Europese Unie tot nog toe realiseerde. Landen die willen toetreden tot
de EU moeten het hele acquis communautaire aanvaarden en overnemen in
hun eigen wetgeving.

Begroting

Een overzicht van toekomstige inkomsten en uitgaven. De EU-Commissie stelt
jaarlijks een ontwerpbegroting op, maar de leden van het Europees
Parlement en de Ministerraad hebben het laatste woord. De EU-begroting
bedroeg in 2019 bv. 165,8 miljard euro. De meeste middelen gaan naar
duurzame economische groei, landbouw en buitenlands beleid.

Comité van de Regio’s

Dit EU-adviesorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van lokale en regionale
overheden. Het Comité kan geraadpleegd worden over materies die de
regio’s aanbelangen, zoals onderwijs, cultuur en regionaal beleid.

Controlerecht

Een recht dat toekomt aan het Europees Parlement. Ze mogen de activiteiten
van de Europese Commissie nagaan, net zoals het Vlaams Parlement de
werkzaamheden van de Vlaamse regering controleert.

Convergentiecriteria

De convergentiecriteria (of Maastricht criteria, Verdrag van Maastricht) zijn
de voorwaarden waaraan de lidstaten moeten voldoen om tot de eurozone
toe te treden. Het zijn er vijf: prijsstabiliteit, lage langetermijnrente, stabiele
wisselkoersen, een beperkt begrotingstekort en overheidsschuld en
aanpassing van de nationale wetgeving (bv. voor de Nationale Bank).

EESC

Het Europees Economisch en Sociaal Comité, een adviesorgaan van de EU,
bestaat uit de werkgevers- en werknemersorganisaties van de lidstaten en
andere belangengroepen. Ze geeft de Raad en de Commissie advies als het
gaat om landbouwbeleid, vrij verkeer van werknemers, transport, sociaal
beleid, de harmonisatie van nationale wetgeving, enz.

ESCB

Europees Stelsel van Centrale Banken: de ECB en de nationale banken van de
27 EU-lidstaten.

ESM

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een permanent noodfonds dat
leningen verstrekt aan EU-lidstaten met financiële problemen. Het doel van
deze steun is het bewaken van de economische en financiële stabiliteit van de
EU om zo de waarde van de euro te waarborgen. Het trad in werking in
oktober 2012. Steun van het ESM is verbonden aan strikte voorwaarden en
controle.

Euratom of EGA

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie werd opgericht in 1957 en
bestaat nog steeds. Euratom stimuleert het wetenschappelijk onderzoek naar
kernenergie (voor burgertoepassingen), met de nadruk op nucleaire veiligheid
en bescherming.

Europese
Gemeenschappen
(EG)

De Europese Gemeenschappen bestonden uit drie delen: de EGKS, de EEG en
de EGA. Met het fusieverdrag van 1965, dat van kracht werd op 1 juli 1967,
werden de Raden en Commissies van de EGKS, de EEG en het EGA gefuseerd
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tot één Raad en één Commissie voor de drie gemeenschappen. Met het
Verdrag van Maastricht werd de EG opgenomen in de Europese Unie.
Europese
Gemeenschap voor
Kolen en Staal (EGKS)

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd opgericht met de
ondertekening van het Verdrag van Parijs in 1951. Daarmee besloten België,
Nederland, Luxemburg, Frankrijk, West-Duitsland en Italië de productie van
kolen en staal onder Europees gezag te plaatsen. Dit verdrag is verstreken
sinds 2002.

Europees commissaris

Is een lid van de Europese Commissie die één van de portefeuilles (=
beleidsdomeinen) beheert. Hij/zij zetelt voor vijf jaar en werkt in het belang
van de Europese Unie, niet voor zijn eigen land.

Europese Grondwet

De Europese Grondwet moest de oude Europese verdragen vervangen en een
nieuwe impuls geven aan de EU. In 2004 werd een akkoord bereikt tussen de
lidstaten. Bij het ratificeren door de lidstaten zelf liep het mis. Na een negatief
referendum in Frankrijk en Nederland werd het ratificatieproces stilgelegd.
Veel van de Grondwet werd uiteindelijk opgenomen in het Verdrag van
Lissabon.

Eurosclerose

Europa-moeheid: Een periode waarin het Europees integratieproces stilvalt.

Eurosysteem

Systeem gevormd door de 19 nationale centrale banken van de landen uit de
eurozone en de Europese Centrale Bank (ECB).

Eurozone

Dit zijn de 19 EU-lidstaten die de euro als wettig betaalmiddel hebben
ingevoerd.

Initiatiefrecht

Het recht om wetsvoorstellen te lanceren. In de EU heeft de Commissie
initiatiefrecht.

Interne markt

Een economische ruimte zonder binnengrenzen met vrij verkeer van
goederen, diensten, personen en kapitaal.

Intergouvernementele Deze methode is gebaseerd op intergouvernementele samenwerking: elk land
methode
verdedigt het eigen nationale belang en behoudt de volledige
beslissingsmacht. Beslissingen worden met unanimiteit van stemmen
genomen, waarbij elk land een veto heeft.
Monnet, Jean
(1888-1979)

Deze Fransman wordt beschouwd als één van de ‘founding fathers’ van het
Europese integratieproces. Na WO II werd hij in Frankrijk voorzitter van de
‘Hoge Autoriteit’, een hoge ambtelijke functie. Hij kreeg de taak de Franse
economie, die sterk aangetast was door de oorlog, weer op gang te trekken
en te moderniseren. Vanuit deze functie kreeg hij het idee om op Europees
vlak samen te werken. Zijn voorstel om de productie van kolen en staal onder
Europees gezag te plaatsen, dat door Robert Schuman werd gepromoot, gaf
aanleiding tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal.

Plenaire zitting

Een vergadering waarbij alle betrokken personen aanwezig zijn. De
bijeenkomst van het voltallige Europees Parlement noemt men een plenaire
zitting.
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Protectionisme

De eigen markt wordt afgesloten ter bescherming van buitenlandse
concurrentie bijvoorbeeld d.m.v. invoertaksen.

Schuman, Robert
(1886-1963)

Wordt beschouwd als één van de ‘founding fathers’ van de Europese
integratie. Als Frans minister van Buitenlandse Zaken riep Schuman
(geïnspireerd door Jean Monnet) op 9 mei 1950 Frankrijk, Duitsland en de
andere Europese landen op om hun kolen- en staalproductie onder
gemeenschappelijk bestuur te plaatsen. Dit voorstel resulteerde uiteindelijk in
de EGKS.

Spill-over effect

Een sneeuwbaleffect. In EU-termen betekent dit dat alsmaar meer domeinen
van de samenleving betrokken worden van zodra er op één vlak wordt
samengewerkt. Bijvoorbeeld: de EGKS was bevoegd voor kolen en staal. Maar
kolen en staal worden vervoerd, dus besliste men om ook op vlak van
transport samen te werken.

Stabiliteits- en
groeipact (1997)

Met het Stabiliteits- en groeipact spraken de EU-lidstaten af dat hun
begrotingen in evenwicht moet zijn, of een overschot hebben. De landen
spraken in 1997 af dat ze dit doel niet meteen moesten halen, maar dat ze er
wel naar zouden streven. Concreet gaat het om een begrotingstekort kleiner
dan 3% van het BNP en een staatsschuld niet groter dan 60% van het BNP.

Supranationalisme

Gemeenschappelijk gezag dat boven de lidstaten staat. Daarbij staan de
lidstaten een deel van hun soevereiniteit of beslissingsmacht af aan een hoger
orgaan, zoals de EU.

Verdrag

Schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen twee of meer staten.

Uitvoerende macht

De Europese Commissie ziet toe op de uitvoering van de Europese wetten. Ze
is dus de uitvoerende macht van de EU.

Wetgevende macht

De macht die de inhoud van de wetten en het recht bepaalt. De Ministerraad
en het Europees Parlement hebben samen de wetgevende macht in de EU.

Nog meer eurojargon?
Surf naar: https://europa.eu/european-union/documents-publications/language-andterminology_nl
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4. Opdrachten
4.1. Quiz
1. De wetgevende macht in de EU is:
A. Het Europees Parlement
B. De Europese Commissie
C. De Raad van Ministers en het Europees Parlement samen
2. Het ‘Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’ is een realisatie van:
A. De Europese Raad
B. De Raad van Europa
C. Het Europees Hof van Justitie
3. De eerste nieuwe lidstaten kwamen er bij in:
A. 1957
B. 1967
C. 1973
4. Wanneer gingen de grenzen open voor het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en
kapitaal waardoor de interne markt realiteit werd?
A. 1993
B. 1992
C. 1989
5. De euromunten en -bankbiljetten kwamen in omloop in:
A. 2000
B. 2001
C. 2002

4.2. Opdrachten
Opdracht 1: Europese besluitvorming
Plaats de verschillende stappen van het wetgevingsproces in de juiste volgorde.
Juiste
volgorde
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Nu het voorstel door iedereen is goedgekeurd, mag de Commissie het voorstel in de praktijk
brengen. De richtlijn dat televisiezenders in Europa geen reclame mogen uitzenden voor,
tijdens of vlak na kinderprogramma’s is een feit.
Als een zender zich niet houdt aan dit verbod, wordt hij door de Commissie op de vingers
getikt.
De Europese richtlijn wordt omgezet in Vlaamse wetgeving.
De Raad van Ministers (in dit geval de ministers van Media van alle lidstaten) gaat ook
akkoord met het voorstel.
De Commissie vindt dat televisiereclame uitzenden rond kinderprogramma’s niet
verantwoord is. Ze doet een voorstel om reclame te verbieden voor, tijdens en net na
kinderprogramma’s.
Het Europees Parlement bespreekt het voorstel om reclame rond programma’s voor
kinderen te verbieden en gaat akkoord.
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Opdracht 2: De Europese besluitvorming
o Vul onderstaand schema verder aan met pijlen en uitleg bij de pijlen.
o Illustreer met het voorbeeld van de wet op afschaffing van roamingkosten binnen de EU.

Opdracht 3: De Europese besluitvorming achter de schermen
o Zoek uit wat COREPER is en wat zijn taken zijn.
o Wat wordt bedoeld met A- en B-punten?

Opdracht 4: Europese wetgeving
Zijn volgende uitspraken voorbeelden van Europese wetgeving? Zoek op en verbeter/zoek de juiste
regel indien nodig.
o Kwik mag niet meer gebruikt worden in nieuwe barometers.
o Chocolade is pas chocolade als er minstens 25% cacaobestanddelen in verwerkt zijn.
o Luchtvaartmaatschappijen mogen geen reclame maken voor goedkope tickets, die bij het
boeken nog verhoogd worden met allerlei taksen, toeslagen en reservatiekosten.
o Een vader heeft het recht minimum 20 dagen afwezig te zijn op het werk naar aanleiding van de
geboorte van zijn kind.
o De Europese Unie besloot in 2005 het speelgoed voor kinderen veiliger te maken. Sindsdien mag
speelgoed geen dioxines meer bevatten.

Opdracht 5: Eurofabels
Af en toe vind je in de kranten onjuistheden of ‘fake news’ over Europese beslissingen. Sommige van
deze onjuistheden spreken zo tot de verbeelding dat ze een eigen leven zijn gaan leiden, de
zogenaamde ‘eurofabels’. Surf naar http://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/euromyths-a-z-index/ en ga
na of onderstaande uitspraken in de Europese pers kwamen of niet.
o De ziekenwagens in alle EU-lidstaten moeten wit geschilderd worden.
o De stopcontacten in de hele EU moeten dezelfde zijn.
o Rechters mogen niet langer levenslange celstraffen uitspreken.
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o
o
o
o
o
o
o

Sinds 2008 moeten alle boeren in de EU een stuk speelgoed in de varkensstal plaatsen.
De EU verbiedt de verkoop van spinazie.
De EU verbiedt de verkoop van yoghurt.
Slagers mogen honden geen been meer geven om op te kauwen.
Euroambtenaren krijgen tot zes gratis viagrapillen per maand.
Water mag enkel nog in flessen van 1 liter verkocht worden.
Onkruid mag enkel nog bestreden worden met kokend water.

Opdracht 6: België en omzetting Europese regelgeving
Sommige Europese wetgeving moet in nationale wetgeving omgezet worden. Voor België is dit in
sommige gevallen gecompliceerd omdat niet alleen de federale regering, maar ook de deelstaten
deze richtlijnen moeten omzetten. Hierdoor liep België al meermaals vertraging op.
Lees onderstaande artikels en beantwoord volgende vragen:
o Wat gebeurt er als een land een richtlijn niet tijdig omzet?
o Wat is de rol van de Europese Commissie?
o Wat is de rol van het Europees Hof van Justitie?

België blijft worstelen met omzetting Europese richtlijnen
België blijft behoren tot de slechtste leerlingen van de klas wanneer de rapporten over de omzetting van
Europese richtlijnen worden uitgereikt. Eind vorig jaar liepen er 87 inbreukprocedures tegen ons land, dat
daarmee enkel Duitsland en Spanje achter zich houdt, zo blijkt vandaag uit het jaarlijks verslag van de
Europese Commissie.
In 2015 kon België het aantal inbreukzaken gevoelig indijken, maar vorig jaar zwol het aantal procedures
opnieuw aan. Met 87 procedures bereikt ons land de hoogste piek sinds 2012. Enkel Duitsland en Spanje
doen slechter met 91 procedures. Tegen België werden vorig jaar 49 nieuwe procedures geopend. In de
meeste gevallen gaat het om een laattijdige omzetting van Europese wetgeving.
Overigens scoorde de hele Europese klas vorig jaar slechte punten. Het aantal lopende inbreukzaken steeg
sinds 2015 met liefst 21 procent tot 1.657, eveneens het hoogste cijfer van de jongste vijf jaar. “Dit is een
probleem: wanneer lidstaten het EU-recht niet correct toepassen, worden burgers en bedrijven de rechten
en voordelen ontzegd waarvan ze moeten kunnen genieten”, stelt de Commissie.
Interne markt, industrie, kmo’s en milieu zijn de beleidsdomeinen die het vaakst aanleiding geven tot
inbreukprocedures. De Europese Commissie kan een inbreukprocedure lanceren wanneer een lidstaat
draalt met de omzetting van gemeenschappelijk goedgekeurde wetgeving, of wanneer een lidstaat de
Europese wetgeving niet correct vertaalt in nationale wetgeving of niet toepast.
Bron: De Morgen, 06/07/2017.
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EU veroordeelt België voor oneerlijke huurbelasting
In België het kadastraal inkomen nemen om huurinkomsten te belasten, maar elders in de EU de reële
huurinkomsten, dat is strijdig met de EU-regels inzake vrij verkeer van kapitaal, stelt het Europese Hof.
Het Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in een zaak van de Europese Commissie tegen België met
betrekking tot de onroerende voorheffing op een woning in een ander EU-land. Volgens het Hof is de
Belgische regeling in strijd met de EU-regels inzake vrij verkeer van kapitaal. Ze volgt daarmee de stelling
van de Europese Commissie.
Het pijnpunt is dat België twee verschillende fiscale systemen hanteert. Als het onroerend goed in België is
gelegen en aan particulieren wordt verhuurd, is er een vorm van belasting via het KI (kadastraal inkomen).
Vaak gaat het overigens om een zeer beperkte belasting. Ligt het onroerend goed in een ander EU-land,
dan worden plots wel de reële huurinkomsten belast.
De Commissie had de zaak op 3 maart 2017 voor het Hof van Justitie gebracht en het Hof volgt de
Commissie. Het Hof erkent wel dat België al inspanningen heeft gedaan om de regels aan te passen.
België moet nu zien om een regeling uit te werken die voldoet aan de eisen van de Europese Commissie.
Dat moet volgens Europese rechtspraak 'zo spoedig mogelijk' gebeuren. Komt België niet tot
overeenstemming, dan kan de Commissie opnieuw naar het Europese Hof trekken én kan dat Hof een
boete en of dwangsom opleggen.
Bron: De Standaard, 12/04/2018.

Opdracht 7: Het Europees Parlement
o Lees de tekst van prof. Hendrik Vos van 2004 en verklaar de titel.
o Is er vandaag iets veranderd?

Europa, echte parlementairen weten waarom
In de partijcampagnes noch in de televisiedebatten was er de afgelopen weken veel aandacht voor Europa.
Een gemiste kans, vindt Hendrik Vos: “Het Europees Parlement is tenminste nog een écht parlement. En de
kiezer moet dat beseffen.”
De Europese verkiezingen verdwijnen in de schaduw van de Vlaamse verkiezingen. Het was voorspeld en
het komt ook uit. Als een Europees thema wordt aangesneden, is dat meestal in een sfeer van “het spijt
ons, beste kijker, maar het schijnt echt belangrijk te zijn. We beloven evenwel dat we het kort houden en
daarna komt er weer fun.” In vele gevallen volgt dan een wat warrig debat en een geoefend kijker van
verkiezingsprogramma's weet dat dit het moment is voor de plaspauze. Het juiste format om Europese
thema's aan te brengen, is nog niet ontdekt.
Dat is jammer, want Europa is echt wel met concrete zaken bezig. Met voedselveiligheid en milieu,
openbaar vervoer en racisme, energie en migratie, gsm's en broodroosters. Bovendien vormt Europa al
jaren het keurslijf waarbinnen de nationale en Vlaamse politiek bedreven wordt. Europa trekt krijtlijnen en
de marges worden nauwer. In meerdere dossiers is de Vlaamse overheid gedegradeerd tot de filiaalhouder
die links of rechts een rek mag verplaatsen, terwijl de belangrijkste beslissingen vallen in het hoofdkantoor,
zijnde Europa. De meeste Vlaamse parlementsleden doen hard hun best om dit niet te horen. Niemand
relativeert graag zijn baan, maar het leidt wel tot een hoop miserie, van Deurganckdok over mestactieplan
tot zorgverzekering. Wie de Europese wetten niet kent, kan ze ook niet naleven. En daar komt altijd
gedonder van.
In België het kadastraal inkomen nemen om huurinkomsten te belasten, elders in de EU de reële
huurinkomsten, dat is strijdig met de EU-regels inzake vrij verkeer van kapitaal, stelt het Europese Hof.
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De tweederangspositie van Europa in de campagne wordt nog merkwaardiger als we kijken waarover het
vandaag eigenlijk gaat: parlementsverkiezingen. Bij het werk van een parlementslid hoort een duidelijke
functie-inhoud: wetten maken en de regering controleren. Zo staat het in de handboeken over democratie
en waarschijnlijk ook in de eindtermen van het onderwijs.
Als de kandidaten voor de zetels in het Vlaams Parlement op die omschrijving zijn afgekomen, is het
twijfelachtig dat ze straks in de job van hun leven stappen. Vlaamse of nationale parlementsleden doen
namelijk al lang niet meer wat ze in theorie horen te doen. Het parlement buigt voor de regering en maakt
in de praktijk nauwelijks wetten. Amendementen worden pas gestemd na een duidelijk fiat van de
ministers. Parlementsleden zijn slaaf van fractiediscipline, partijtucht en vooral van hun eigen rol als lid van
meerderheid of oppositie. Wie in de oppositie sukkelt, kan weinig bakens verzetten; wie in de meerderheid
zit, zwijgt en stemt. De zeldzame keer dat er zich een parlementaire meerderheid vormt die verschilt van
de regeringsmeerderheid is dat groot nieuws en voelt iedereen zich onwennig (migrantenstemrecht). Want
eigenlijk is dat de bedoeling niet.
In het Europees Parlement ligt het anders. Het voorbije decennium is het Europees Parlement in de meeste
domeinen medebeslisser geworden, naast de Ministerraad. Dit betekent dat dit Parlement vandaag
wetsvoorstellen kan amenderen of tegenhouden en uiteindelijk op zoek gaat naar het ultieme compromis
met de ministers. Het allerlaatste woord is aan het Parlement. Dat is onder meer zo voor milieukwesties,
mobiliteit, voedsel, de interne markt en grote delen van het sociaal beleid. Ook in controversiële dossiers,
zoals de vele liberaliseringen, is het Europees Parlement de finale beslisser, naast en niet onder de
ministerraad. Als de fameuze richtlijn-Bolkestein ooit (en ongetwijfeld flink geamendeerd) realiteit wordt,
dan zal het zijn omdat het Parlement het zo wil. In de domeinen waar een Europees beleid niet van de
grond komt (zoals buitenlandse politiek, sociale zekerheid of belastingen), heeft dit Parlement weinig te
zeggen. Maar in de domeinen waar Europa een krachtig beleid voert met een heel tastbare impact op ons
leven, is de macht van het Europees Parlement aanzienlijk.
Het Europees Parlement houdt geen regering in het zadel en dat maakt de bewegingsvrijheid er veel groter
dan in een nationaal of regionaal parlement. Politiek is misschien makkelijker om te volgen als alles
gebetonneerd is in een vaste meerderheid en een onveranderlijke minderheid. Dan staan twee afgelijnde
groepen tegenover elkaar en er is de hele regeerperiode tijd om uit te maken wie de goeien zijn en wie de
slechten. Maar het is ook saaier en à la limite worden parlementaire debatten overbodig. Soms mooie
televisie, maar met voorspelbare afloop.
In het Europees Parlement ligt het anders. Bij elke stemming, over elke wet, elk amendement, elke komma
vormt zich telkens een nieuwe meerderheid. De fractiediscipline is minder dwingend, de uitkomst vaak
weinig voorspelbaar en elke volksvertegenwoordiger oordeelt veel meer naar eigen inzicht en geweten.
Wie zich vastbijt in een dossier en met ernstige amendementen op de proppen komt, kan het verschil
maken. Ook als hij uit een kleine partij of uit een klein land komt.
En daarom is het belangrijk wie we naar Europa sturen. De politieke partijen hebben het Europees
Parlement wel eens onderschat. Het werd beschouwd als een vergeetput voor lastposten (Johan Van Hecke
of Ward Beysen), als een rusthuis (Willy Declercq) of als een instelling voor palliatieve zorg (Karel Dillen).
Vandaag staat er schoon volk op de meeste lijsten. Maar voor de kandidaten blijft het moeilijk opboksen
tegen huizenhoge clichés.
Stemtesten en ander politainment hielpen de muur rond de nationale politiek te slopen en toonden aan
dat politiek wel degelijk gaat over concrete dingen. Maar Europa werd vergeten en dus blijven de
vooroordelen overeind. Dat Europa abstract is, maar wat aanmoddert en zich bezighoudt met wat ons niet
interesseert. Of dat het Europees Parlement een machteloze praatbarak is, die als het goed uitkomt al eens
een advies mag geven.
Dat klopt allemaal niet meer. Europa is concreet en belangrijk en het Europees Parlement is een écht
parlement. En dat laatste is een zeldzaamheid geworden.
Bron: De Standaard, Hendrik Vos, 10 juni 2004
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Opdracht 8: Het Parlement controleert de Europese Commissie
o Het Parlement moet de werkzaamheden van de Europese Commissie controleren.
Eén keer hebben ze dat controlerecht gebruikt: in de zaak Cresson. Zoek op waarover dit ging.
o Het parlement moet ook instemmen met de samenstelling van de Europese Commissie. De
afgelopen jaren maakte het Europees Parlement gretig gebruik van deze procedure. Ook zo bij
de aanstelling van de Commissie-Von der Leyen in het najaar van 2019.
Zoek op welke wijzigingen het Parlement eiste ten opzichte van de oorspronkelijke
samenstelling. Geef ook aan waarom.

Opdracht 9: Vlamingen in Europees Parlement (2019-2024)
o Zoek voor elke fractie op welke Vlaamse Europarlementsleden ertoe behoren en vermeld ook
hun Vlaamse politieke partij. (tip: zoek de officiële lijst van de Belgische Europarlementsleden)
Fracties

Vlaamse Europarlementsleden

Vlaamse
partij

Fractie Europese Volkspartij
Fractie Progressieve Alliantie van
Socialisten en Democraten
Renew Europe
Groenen / Europese Vrije Alliantie
Europees Unitair Links / Noords
Groen Links
Identiteit en Democratie

Europese Conservatieven en
Hervormers

Opdracht 10: De EU in Brussel
Brussel wordt algemeen beschouwd als de hoofdstad van de EU. Brussel is dan ook de zetel van de
meeste EU-instellingen. De kantoorruimte die door de Europese instellingen en hun
satellietorganisaties wordt ingenomen, bedraagt ongeveer 3,5 miljoen vierkante meter op een totaal
van 12 miljoen. De belangrijkste kantoren bevinden zich overigens in de Europese wijk.
o Duid onderstaande instellingen op de kaart (zie verder) aan met een nummer. Twee ervan
bevinden zich op dezelfde plaats.
1. De Europese Raad
2. De Europese Commissie
3. Het Europees Parlement
4. De Raad van Ministers
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Kaart: http://be.brussels/stratenplan-1

o

Bekijk ook het plan van de Europese wijk in Straatsburg via www.strasbourg-europe.eu/en/
(Engelstalige site). Vind je het parlementsgebouw terug op de interactieve kaart? Het is
verbonden met de gebouwen van de Raad van Europa, een andere internationale organisatie.
Zoek op deze website welk Europees land noch van de EU, noch van de Raad van Europa lid is.

Opdracht 11: Lobbygroepen in de EU
Het aantal lobbyisten dat in Brussel actief is, wordt geschat op zo’n 25.000 à 30.000.
o Neem een kijkje op http://ec.europa.eu/transparencyregister (kies NL als taal, ga naar ‘register
raadplegen’ en selecteer ‘statistieken’). Je vindt er de lijst van alle ‘geaccrediteerde’
belangengroepen in de EU.
 Welke categorie is het sterkst vertegenwoordigd?
o Voor bepaalde dossiers raadpleegt de Europese Commissie een aantal belangengroepen,
vooraleer ze een wetsvoorstel uitschrijft. Zo ook bij REACH.
 Ga na wat ‘REACH’ inhoudt.
 Welke belangengroepen werden vooraf geraadpleegd?
o Wat doet de ‘Corporate Europe Observatory’? (www.corporateeurope.org)
o Wie consulteerde de Europese Commissie in het TTIP dossier, volgens Corporate Europe
Observatory?
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2 De Europese
economische
samenwerking

‘Europa in Balans?’ is een publicatie van Europahuis Ryckevelde © Ryckevelde vzw 2020
in opdracht van Europe Direct van het Provinciebestuur West-Vlaanderen
en met steun van de Vlaamse overheid.
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Inleiding
De Europese samenwerking was van bij het begin een economische samenwerking. De Europese Unie
is dan ook vooral een sterk economisch blok. Ze evolueerde van een douane-unie naar een
Economische en Monetaire Unie, met een gemeenschappelijk munt. Deze EMU kreeg al enkele zware
klappen. Daarom blijft de Europese Unie sleutelen aan de EMU om op een gepaste manier om te
gaan met de uitdagingen die de eigen economie en de globalisering stellen. Dit alles ontdek je in het
eerste hoofdstuk.
De Europese economie is bovendien geen losstaand gegeven. In een geglobaliseerde wereld zijn er
constant nieuwe uitdagingen waaraan ze voortdurend het hoofd moet bieden. In het tweede
hoofdstuk ontdek je hoe de Europese Unie haar positie als globale marktleider probeert te behouden
en hoe de EU zich klaarmaakt voor de toekomst, die volgens haar groen en digitaal zal zijn.

Economisch beleid in de Europese Commissie (2019-2024)
De huidige Europese Commissie telt meerdere Commissarissen die
verantwoordelijk zijn voor het Europese Economische beleid. De belangrijkste zijn:






Margrethe Vestager: Vicevoorzitter van de Europese Commissie en
Commissaris voor Concurrentie en Mededinging
Valdis Dombrovskis: Vicevoorzitter van de Europese Commissie en
Commissaris voor Handel; onder meer bevoegd voor de verdieping van de
Economische en Monetaire Unie
Thierry Breton: Commissaris voor de Interne Markt
Paolo Gentiloni: Commissaris voor Economie
Mairead McGuinness*: Commissaris voor Financiële diensten en de
Uitbouw van de Europese kapitaalmarkt

Een overzicht van alle Commissarissen en de werkgroepen waar ze deel van
uitmaken vind je hier.
*Op donderdag 27 augustus 2020 kondigde Ursula von der Leyen het vertrek van de Ierse
Commissaris Phil Hogan aan, tot dan bevoegd voor Handel. Na het overtreden van Ierse coronarichtlijnen en gebrekkige communicatie hierover was zijn positie als Eurocommissaris niet langer
houdbaar. De Ierse regering moest dus op zoek naar een opvolger. Commissievoorzitster von der
Leyen koos uiteindelijk Mairead McGuinness. Zij moet wel nog de officiële goedkeuring van het
Europees Parlement krijgen. Bovendien krijgt McGuinness niet de belangrijke portefeuille Handel
toebedeeld, maar wel die voor Financiële diensten en de Kapitaalmarktunie. Het Handelsbeleid
wordt doorgeschoven naar vicevoorzitter Dombrovskis.
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1. De EU: een sterk economisch
blok
De Europese samenwerking is in eerste instantie een economisch verhaal. Door de economieën van
de lidstaten met elkaar te verankeren, moest oorlog onmogelijk worden en de welvaart in de
Europese landen toenemen.
Door de jaren heen evolueerde die economische samenwerking van een douane-unie, over een
interne markt, naar een economische en monetaire unie, en blijft de integratie toenemen.

1.1. Van een vrijhandelszone naar een Economische en
Monetaire Unie
1.1.1. De Douane-Unie
Met het EEG-verdrag in 1957 besloten de lidstaten op termijn een interne markt te creëren. Een
eerste stap in die richting was de douane-unie in 1968. Vanaf dat moment verdwenen de
douaneheffingen tussen de toenmalige lidstaten van de EEG en werd een gemeenschappelijk
buitentarief geheven op producten die van buiten de EEG de douane-unie binnenkomen.

Voorbeeld
Een Amerikaans bedrijf wil wagens verkopen op de Europese markt. Bij de invoer in de EU
moet het bedrijf invoerrechten betalen.
Als een Duits bedrijf wagens wil verkopen in België moeten er geen invoerrechten betaald
worden, omdat beide landen deel uitmaken van de douane-unie.
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1.1.2. De interne markt
Een tweede stap in de economische samenwerking was de interne markt. Hoewel er met het EEGverdrag van 1957 al beslist was om een Europese interne markt te creëren, duurde het tot 1986
vooraleer er schot in de zaak kwam. Toen werd een plan opgesteld om snel werk te maken van de
interne markt. Op 1 januari 1993 gingen de grenzen effectief open. Sindsdien is er vrij verkeer van
personen, goederen, diensten en kapitaal en is de interne markt een feit.
De interne markt is een ruimte zonder
binnengrenzen met vrij verkeer van goederen,
diensten, personen en kapitaal. Het is een
ruimte waarbinnen de invoerrechten
afgeschaft zijn en er een gemeenschappelijk
buitentarief wordt geheven op producten
afkomstig uit niet-EU-lidstaten.
Door de interne markt verloopt de handel erg
vlot. De handel tussen Europese lidstaten is
goed voor 64% van de totale Europese handel
en levert Europese lidstaten jaarlijks zo’n 985
miljard euro aan voordelen op.3

Time is money
Om te bewijzen hoeveel geld en tijd de
lidstaten zouden winnen met de interne
markt, berekende eurocommissaris Cecchini
in 1988 het volgende: Als een vrachtwagen
binnen een lidstaat bleef, kon hij op 36 uur
1.200 km afleggen. Indien de vrachtwagen
dezelfde afstand wilde afleggen, maar twee
grenzen over moest, deed hij er – door de
douanecontroles en administratie – maar
liefst 58 uur over.

De interne markt is nog geen afgewerkte zaak.
Nog steeds worden er maatregelen genomen
om de interne markt verder vorm te geven.

Interne markt versus douane-unie
In een douane-unie worden enkel de heffingen - fiscale grenzen - afgeschaft. De fysieke en
vele wettelijke en technische grenzen tussen de leden blijven bestaan. Voor een vrachtwagen
die een lading vervoert van land A naar land B betekent dit dat hij aan de grens wel nog
gecontroleerd wordt en douanepapieren moet invullen, maar dat hij geen heffingen betaalt
om met zijn goederen de grens over te mogen.
In een interne markt vallen de fysieke grenzen en de administratieve rompslomp weg. De
vrachtwagen rijdt met zijn lading gewoon van land A naar land B, zonder aan de grens te
moeten stoppen en douanepapieren in te vullen.

3

https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_nl
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De interne markt en de Europese Economische Ruimte (EER)
De Europese Economische Ruimte (EER) werd in 1994 opgericht en telt 30 landen: de EUlidstaten en 3 landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), nl. IJsland, Noorwegen en
Liechtenstein.
Met de EER wil de EU de interne markt uitbreiden naar landen die geen EU-lid (willen) zijn,
maar wel een diepgaande handelsrelatie met de EU ambiëren. IJsland, Noorwegen en
Liechtenstein maken deel uit van de interne markt en genieten dus van de voordelen van het
vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. In ruil moeten ze de Europese
regels toepassen die gelinkt zijn aan de interne markt, zoals vervoer of concurrentie. Ze
kunnen echter niet meebeslissen over die regels en moeten een bijdrage betalen aan de EU
voor hun toegang tot de interne markt.
Het VK vertrok op 31 januari 2020 ook uit de Europese Economische Ruimte, maar blijft
tijdens de transitieperiode wel alle EU-wetten en regels volgen. Of ze opnieuw zullen
toetreden tot de EER valt nog af te wachten.

Vrij verkeer van goederen
Vrij verkeer van goederen betekent dat goederen zonder beperkingen tussen de lidstaten kunnen
circuleren. Voor dit vrij verkeer van goederen werden de fysieke grenzen tussen de landen
weggewerkt. Zo kunnen goederen binnen de EU zonder tijdverlies aan de grenzen van land A naar
land B vervoerd worden (zie kader boven).
Maar het openen van de grenzen bleek door de vele wettelijke en technische barrières tussen landen
niet voldoende: producten moesten volgens de eigen wetgeving van vele landen aan bepaalde
technische regels en standaarden voldoen voor ze in dat land op de markt mochten komen. Voor een
echt vrij verkeer van goederen moeten ook deze vele wettelijke en technische barrières weggewerkt
worden. Een harmonisatie van deze regels werd al van voor de interne markt opgestart. Tot op de
dag van vandaag wordt er aan gewerkt.

Wettelijke en technische barrières
Het Europees Hof van Justitie tikte België in 1982 op de vingers voor een wet die bepaalde dat
margarine in België enkel in kubusvormige pakjes mocht verkocht worden. België wilde
hiermee verwarring tussen boter en margarine voor de consument vermijden. Het Europese
Hof zag dit als een onnodige handelsbarrière en oordeelde dat deze verwarring ook kon
opgelost worden door bijvoorbeeld informatie op het etiket.

Vrij verkeer van personen
Sinds 1993 is er vrij verkeer van personen. Dit betekent eigenlijk vrij verkeer van werknemers en van
zelfstandigen: EU-burgers die in een andere lidstaat willen gaan wonen en werken, hebben hiervoor
geen specifieke arbeidsvergunning nodig. Er zijn ook regelingen voor studenten en gepensioneerden.
Met de toetreding van landen uit Oost-Europa in 2004 vreesden de ‘oude’ lidstaten dat hun
arbeidsmarkt overspoeld zou worden door goedkope arbeidskrachten. De EU kwam aan deze
bezorgdheid tegemoet met een overgangsmaatregel: elke lidstaat mocht zelf beslissen om op zijn
grondgebied de toepassing van het vrij verkeer voor werknemers uit de nieuwe lidstaten van 2004 uit
te stellen tot 1 mei 2011. Voor Roemenië en Bulgarije, die er in 2007 bijkwamen, liep de
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overgangsmaatregel af op 31 december 2013. Voor Kroatië, dat pas in 2013 lid werd, werd de laatste
beperking, die enkel van toepassing was in Oostenrijk, op 1 juli 2020 opgeheven.

Sociale bescherming
Indien je minstens een jaar gewerkt hebt in een lidstaat, heb je recht op een
pensioenuitkering van die lidstaat in verhouding tot de tijd die je daar gewerkt hebt.

Vrij verkeer van diensten
Vrij verkeer van diensten betekent dat een handelaar of ondernemer zijn diensten kan aanbieden in
alle andere lidstaten van de EU, zonder zich in dat land te vestigen. Omgekeerd kan een consument
een beroep doen op de diensten van handelaren/ondernemers uit gelijk wel EU-land. Een
schoonheidsspecialiste uit Calais kan bijvoorbeeld
zonder problemen klanten hebben in Poperinge.
Gedaan met monopolies
Een belangrijk gevolg van de invoering van het vrij
De liberalisering van de diensten maakte
verkeer van diensten, was het verlies van de
een einde aan het monopolie van vele
monopolie positie van de zogeheten
‘staatsbedrijven’.
‘nutsvoorzieningen’ in de telecom-, transport- en
In België ging het om Belgacom (nu ook bv.
energiesector. Waar vroeger een staatsbedrijf vaak
Telenet), Electrabel (nu ook bv. Eneco,
instond voor deze voorzieningen, werd de markt
Essent) en Sabena. Sinds 2011 is ook het
geliberaliseerd en kwam er concurrentie. Hoewel
monopolie van B-Post afgelopen en is de
dit principe al opgenomen werd in het EEG-verdrag
post geliberaliseerd.
(1957) is het nog niet volledig in praktijk omgezet.
Het nationale personenvervoer per spoor
Om de dienstensector te stimuleren moet de
(de NMBS in België) ontsnapt voorlopig nog
Dienstenrichtlijn alle hinderpalen voor het vrije
aan de liberalisering, omwille van voorziene
verkeer van diensten wegwerken. Dienstverleners
moeilijkheden met veiligheid en vlotheid.
moeten hun diensten vrij kunnen aanbieden in de
hele EU.
Er zijn wel tal van uitzonderingen voorzien waar de lidstaten nog toegangsvoorwaarden kunnen
opleggen of waar de wetgeving van het land van bestemming geldt. Dat is onder meer het geval voor
de sociale wetgeving en de loonvoorwaarden of veiligheidsvoorschriften. Sommige sectoren, zoals de
gezondheidszorg, diensten van algemeen belang en publieke veiligheid vallen niet onder deze
dienstenrichtlijn.

Vrij verkeer van diensten in de bankensector: SEPA
De Europese betaalruimte of Single Euro Payments Area (SEPA) heeft de bedoeling de interne markt
en de EMU te versterken. Met SEPA verlopen betalingen in euro via bankkaart, overschrijving of
domiciliëring van en naar andere Europese landen even snel, veilig en tegen dezelfde prijs als
betalingen in eigen land.
Door SEPA kan je betalingen doen met een Europees overschrijvingsformulier en werden de
Belgische bankrekeningnummers vervangen door een IBAN (International Bank Account Number)
en BIC.
EU-lidstaten die de euro (nog) niet gebruiken, maken ook deel uit van SEPA, net als enkele niet-EU
landen, zoals Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein.
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Vrij verkeer van kapitaal
Met het vrij verkeer van kapitaal verbiedt de EU beperkingen op het kapitaal- en betalingsverkeer
binnen de EU, maar ook tussen de lidstaten en landen buiten de Unie. Het komt er op neer dat je
onder dezelfde voorwaarden als de burgers van dat land, eigendom mag verwerven in een andere
EU-lidstaat. De kapitaalmarktunie, die in 2019 deels in werking getreden is, is een manier om het vrij
verkeer van kapitaal te versterken. Dit komt later nog aan bod.
1.1.3. De economische en monetaire unie
De voorlopig laatste stap in de economische integratie van de EU is de Economische en Monetaire
Unie (EMU). Alle lidstaten van de EU zijn lid van de EMU. Deze monetaire unie streeft naar een
optimale integratie van de nationale economieën en munteenheden, wat de economische groei en
welvaart moet stimuleren. Negentien lidstaten nemen deel aan de laatste fase van de EMU: de euro.
Deze EMU steunt op volgende bouwstenen:

De euro: een gemeenschappelijke munt
Op 1 januari 2002 werd de Monetaire Unie tastbaar voor de EU-burgers door de invoering van de
euromunten en -biljetten. Deze verwezenlijking kwam er evenwel niet van de ene dag op de andere.
Het idee om een gemeenschappelijke Europese munt te creëren bestond al
langer. Met de Eenheidsakte (1986) bliezen de staats- en regeringsleiders het
voorstel nieuw leven in. De toenmalige voorzitter van de Europese Commissie,
Jacques Delors, kreeg de opdracht om te onderzoeken hoe dit kon verwezenlijkt
worden. Delors stelde in zijn rapport voor om in drie fasen over te gaan tot een
Economische en Monetaire Unie.
Jaques Delors

De drie fasen van de Economische en Monetaire Unie
De EMU, opgenomen in het Verdrag van Maastricht, werd in drie fasen gerealiseerd:
1. De lidstaten stemden hun economisch beleid op elkaar af en namen deel aan het
Europees Monetair Stelsel (EMS). Het doel van het EMS was om grote schommelingen in
de wisselkoersen van de nationale munten van de lidstaten te voorkomen. Ook werd de
Europese kapitaalmarkt vrijgemaakt.
2. De lidstaten stemden hun economisch en monetair beleid verder op elkaar af. Er kwamen
regels voor het begrotingsbeleid en de Europese Centrale Bank werd opgericht.
3. Wisselkoersen werden onherroepelijk vastgelegd. De euro kwam in omloop.

Het voorstel van Delors werd integraal overgenomen in het Verdrag van Maastricht (1992). Het
verdrag maakte ook afspraken over economische voorwaarden om toe te treden tot de eurozone.
Deze ‘Maastrichtnormen’ of ‘convergentiecriteria’ moesten nagaan of de lidstaten een gezonde
economie hadden. Door enkel landen toe te laten tot de eurozone met een sterke en gezonde
economie, kon de euro een sterke munt worden. De lidstaten moesten aan volgende vijf
voorwaarden voldoen:
o
o
o
o
o

prijsstabiliteit: de inflatie mag maximum 1,5% hoger liggen dan die van de 3 lidstaten die het
voorafgaande jaar de beste resultaten konden voorleggen
laag begrotingstekort: maximaal 3% van het BBP (Bruto Binnenlands Product)
beperkte overheidsschuld: maximaal 60% van het BBP
lage langetermijnrente
stabiele nationale munt.
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De eurolanden spraken af dat ze deze normen zouden blijven respecteren, ook na de invoering van de
euro. De staats- en regeringsleiders legden dit vast in het Stabiliteits- en Groeipact (1997). Er werd
echter geen controleorgaan opgericht dat de lidstaten bij overtreding op de vingers kon tikken. Dit lag
toen politiek te gevoelig en zou nooit aanvaard zijn.
Deze nalatigheid lag tien jaar later mee aan de basis
‘België kan niet ontbreken’
van een uit de hand gelopen eurocrisis. Pas na deze
crisis was het politieke klimaat rijp voor een verdere
Hoewel België, met een staatsschuld
integratie (zie verder).
van bijna 100%, in 1999 niet voldeed
Op 1 januari 1999 ging de derde fase in: Elf landen
voerden de euro in als wettig betaalmiddel. De munt
werd dan enkel gebruikt voor girale betalingen (=
betalingen via de bank). Griekenland volgde in 2001.
Maar dé datum waarop de euromunten en -biljetten in
omloop kwamen was 1 januari 2002. Twaalf landen
maakten toen deel uit van de eurozone.

aan de criteria, was het ondenkbaar
dat het land met de belangrijkste EUinstellingen geen deel zou uitmaken
van de eurozone. Bovendien ging het
op dat moment economisch zeer goed
in Europa. Men ging er toen van uit dat
dit probleem zichzelf wel zou oplossen.

Alle EU-lidstaten zijn verplicht de euro in te voeren van zodra ze voldoen aan de convergentiecriteria.
Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken verkregen een opt-out, wat hen vrijstelde van deze
verplichting. De Zweedse bevolking maakte in een referendum duidelijk dat ze de euro niet lustten.
Zweden, dat pas na de beslissing over de euro toetrad, voldoet daarom doelbewust niet aan de
vooropgestelde criteria.
De jongste lidstaten treden druppelsgewijs toe tot de eurozone: Slovenië kwam er bij in 2007, Malta
en Cyprus in 2008, Slowakije in 2009 en Estland in 2011. Letland voerde de euro in 2014 en Litouwen
in 2015. Kroatië en Bulgarije staan dicht bij toetreding tot de eurozone. Zij traden op 10 juli 2020 toe
tot ERM-2, het Europese wisselkoersregime dat schommelingen tussen de nationale munt en de euro
moet minimaliseren. Samen met de toetreding tot de bankenunie (oktober 2020) zetten beide landen
zo de laatste stappen richting de invoer van de euro.
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De eurozone
De ‘eurozone’ bestaat uit de EU-lidstaten die met de euro betalen. Momenteel zijn dat er 19:
België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland, Griekenland, Spanje, Malta,
Portugal, Oostenrijk, Finland, Slovenië, Cyprus, Slowakije, Estland, Letland en Litouwen.

Munteenheden van niet-eurolanden
Denemarken

Deense Kroon

Kroatië

Kuna

Zweden
Roemenië
Bulgarije

Zweedse Kroon
Lei
Lev

Tsjechië
Hongarije
Polen

Tsjechische Kroon
Forint
Zloty

Een gemeenschappelijk monetair beleid
Naast het invoeren van een gemeenschappelijke munt, voeren de landen van de eurozone ook geen
gemeenschappelijk beleid om deze munt te beheren. De landen van de eurozone dragen het beleid
met betrekking tot hun munt, zoals de wisselkoers, over aan één financiële instelling: De Europese
Centrale Bank (ECB).
Het hoogste doel van de ECB is prijsstabiliteit en dus het voorkomen van inflatie in de eurozone. De
Europese Centrale Bank is ook verantwoordelijk voor het eurobeleid. De ECB geeft munten en
biljetten uit, coördineert de samenwerking op Europees niveau en houdt toezicht op de stabiliteit van
de financiële sector (zie ook hoofdstuk 1 – 2.6 De Europese Centrale Bank).
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Maar omdat de economieën van de eurozone veel invloed op elkaar hebben, overleggen zowel de
ministers van Financiën van de eurolanden (de
Eurogroep) als de regeringsleiders van de
Eurozone ≠ eurogroep ≠ eurotop
eurolanden (de Eurotop) op regelmatige basis om
de economische ontwikkelingen beter op elkaar af
Eurozone = de 19 EU-lidstaten die met de euro
te stemmen. Sedert de eurocrisis zijn deze nieuwe
betalen.
overlegstructuren naast de ECB ook van groot
belang voor het uitstippelen van het
Eurogroep = de ministers van Financiën van de
gemeenschappelijk monetair beleid.
eurozone. De Eurogroep heeft momenteel als
In het heetst van de Griekse crisis (zomer 2015)
vaste voorzitter de Portugees Mario Centeno.
vergaderden deze groepen meerdere keren per
De Eurogroep komt maandelijks samen.
week.
Het economische beleid en de positie van de
Europese Centrale Bank komen met regelmaat
onder vuur te liggen, mede omdat de ECB
eenzelfde beleid voert voor 19 landen met een nog
altijd onderling verschillende economische situatie.

Eurotop = bijeenkomst van de staats- en
regeringsleiders van de eurozone, de voorzitter
van de Europese Commissie en de voorzitter
van de Europese Raad.
Er is minstens 2 keer per jaar een Eurotop.

Crisisreactie van de ECB
In tijden van crisis gedraagt de ECB zich als lender-of last-resort (de laatste lener). Als de
reële economie stilvalt, moet de ECB via herfinancieringsacties nieuw geld in de economie
pompen. Zo kunnen banken geld blijven lenen, en kunnen lidstaten schulden aangaan in
tijden van grote uitgaven. Voor deze reddingsacties maakt de ECB gebruik van ‘quantitative
easing’ (QE). Zo startte ze in navolging van de coronacrisis een QE-pandemieprogramma van
750 miljard euro, dat ondertussen werd opgetrokken tot 1.350 miljard euro en loopt tot juni
2021.

1.2. De EMU onder druk
Hoewel de EMU tot op de dag van vandaag een ongeziene vorm van economische samenwerking is, is
ze verre van af. Momenten van financiële en economische instabiliteit, zoals de eurocrisis of de
coronacrisis, leggen pijnpunten bloot waar de EU een antwoord op moet formuleren.
1.2.1. De eurocrisis en de coronacrisis: systeemtesten voor de EMU

De eurocrisis: een eerste echte test
De gemeenschappelijke munt moest het pronkstuk van de EMU worden. Een echt ‘politiek dak’ voor
deze euro ontbrak echter. Dit kwam pijnlijk duidelijk aan het licht bij het uitbreken van de financiële
en economische crisis in 2008 die mede daardoor uitmondde in een heuse eurocrisis (2009-2014).
Financiële instellingen in slechte papieren en landen met hoge staatsschulden zorgden toen voor een
neerwaartse spiraal met een grote economische recessie en hoge werkloosheidscijfers tot gevolg. Het
uitbreken van de eurocrisis legde de gebreken van de EMU bloot:
Ten eerste waren de voorwaarden om in Europa een eenheidsmunt op een goede manier te laten
werken, niet vervuld: alle nationale economieën zouden homogeen, zeg maar gelijkaardig, moeten
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zijn. De ongelijke economische groei en de grote verschillen in productiviteit en loonkosten, vooral
tussen het armere zuiden en het meer welvarende noorden, stonden en staan dit in de weg.
Bovendien zijn de landen onderling niet flexibel genoeg om dit op te vangen. Er was en is te weinig
mobiliteit van arbeid en kapitaal tussen de landen, vaak door de taalbarrières en verschillende
nationale wetgeving.
Ten tweede waren er wel regels opgesteld – de ‘convergentiecriteria’ en later het Stabiliteits- en
Groeipact – maar geen organen om dit te controleren. Al van bij de start van de euro voldeden
enkele landen – waaronder België en Griekenland – niet aan alle voorwaarden. In de hele periode tot
aan de eurocrisis zou ook geen enkel jaar voorbijgaan waarin alle landen aan al hun voorwaarden
voldeden. De euro had in de beginjaren het vertrouwen van de economie en van de beleggers mee.
Bij het uitbreken van de crisis stegen de begrotingstekorten en overheidsschulden steeds verder
boven de vastgelegde criteria uit.
Het ontbreken van een volwaardige EMU leidde toen tot een trage financiële en economische
respons en een strikt besparingsbeleid dat het Europese project in gevaar bracht.

De coronacrisis: naar een nieuwe eurocrisis?
Na de eurocrisis trof de EU heel wat maatregelen om
zowel de monetaire als de economische kant van de
EMU te versterken (zie 1.3). De afgelopen jaren
waren dan ook jaren van economische groei en lage
werkloosheid.
De maatregelen ten gevolge van de uitbraak van
COVID-19 zet de financiële en economische stabiliteit
van de EMU echter opnieuw onder druk: Verwacht
wordt dat de Europese economie met 7,5% zal
krimpen in 2020. De economieën in het zuiden
krimpen met 10%. Als de economie zo sterk krimpt,
stijgt de werkloosheid mogelijk tot 9% en zullen
lidstaten economisch moeten ingrijpen om deze
schok op te vangen (lees betalen), waardoor
begrotingstekorten zouden oplopen tot 8,5%.4

Bron:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail
/en/ip_20_799

Hoewel de EU ditmaal sneller reageerde (zie kader
tijdelijke Europese noodmaatregelen), zijn er opnieuw heel wat kiemen voor een economische crisis:
de kaart toont aan dat er opnieuw sprake is van heterogeniteit tussen de lidstaten (het zuiden wordt
economisch immers harder getroffen dan het noorden van Europa), de staatsschulden lopen opnieuw
hoog op (de staatsschuld in Italië wordt geschat op 135%, de eurocrisis brak uit toen Griekenland op
127% zat), er heerst onzekerheid op de financiële markten en een gebrek aan nieuwe investeringen
dreigt de economie hard te schaden. Dit toont aan dat de EMU nog niet volwaardig functioneert.

4

Uit: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_799
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Tijdelijke Europese noodmaatregelen
In april 2020 lanceerde de Europese Commissie
een Europees steunpakket van 540 miljard euro
(bestaande uit drie vangnetten - zie afbeelding),
om snel maar tijdelijk werklozen, bedrijven en
nationale begrotingen te steunen.
Echt structureel zijn deze vangnetten niet. In het
volgende hoofdstuk zie je de structurele
stappen die de Europese Commissie wil nemen.

1.2.2. uitdagingen voor de EMU
De eurocrisis en de coronacrisis leggen volgende uitdagingen bloot:
o

o

o

o

Onderlinge heterogeniteit tussen de Europese lidstaten en het ontbreken van volwaardige
economische convergentie (de E in EMU): dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat sommige
lidstaten (voornamelijk in het zuiden van Europa) veel hogere rentes moeten betalen op
leningen dan lidstaten in het noorden. Een systeem van wederzijdse solidariteit om
gezamenlijk schulden aan te pakken ontbreekt, onder meer door spanningen tussen ZuidEuropese lidstaten en “de vrekkige vier”: Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Zweden
willen absoluut niets weten van gezamenlijke leningen en grote subsidie pakketten voor
lidstaten in het zuiden.
Te lage weerbaarheid in tijden van financiële en monetaire instabiliteit (de M in EMU):
overheidsschulden zijn nog steeds hoog in heel wat Europese lidstaten, en er bestaat nog
altijd een negatieve verwevenheid tussen banken en nationale overheden. Zo brak er in
maart 2020 even paniek uit op de Italiaanse financiële markten toen de ECB niet meteen
aangaf op te treden als lender of last resort5 (zie eerder). Een Europese garantie om
onvoorziene crisissen aan te pakken, ontbreekt.
Naast het herstel van de eurocrisis en een dreigende nieuwe crisis, zorgt de groeiende
Europese ambitie (realiseren van de Green Deal, digitale agenda, etc.) ook voor economische
uitdagingen. Grote Europese plannen worden vandaag immers niet meer volledig
gefinancierd door overheidsgeld, maar vragen om een sterke Europese markt waar particulier
geld vlot kan fluctueren.
Het strenge besparingsbeleid dat door de EU werd opgelegd na de eurocrisis, beschadigde de
Europese legitimiteit.

In het volgende hoofdstuk bekijken we de stappen die de EU al nam om de EMU te versterken, en
welke plannen er op tafel liggen om de interne markt verder te integreren.

5

Uit: https://www.standaard.be/cnt/dmf20200313_04887746
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1.3. Naar een volwaardige economische en monetaire unie
De eurocrisis zette de EU aan tot structurele maatregelen, die er op
gericht zijn om:
o
o

o

Het economisch beleid van lidstaten beter te coördineren
Werk te maken van sterkere economische convergentie:
economische en sociale verschillen tussen lidstaten moeten
worden aangepakt.
De interne markt verder te verdiepen.

Toch bewijst de coronacrisis opnieuw dat de EMU niet optimaal
functioneert, en nationale verschillen een echte economische én
monetaire unie nog in de weg staan. De Europese Commissie
identificeerde volgende stappen om een volwaardige EMU te
realiseren:

In 2017 stelde de Europese Commissie in
een discussienota over de verdieping van
de EMU 4 beginselen voor die centraal
moeten staan bij de uitbouw van de EMU.
(bron: EC)

1.3.1. De uitbouw van een sterke financiële unie
Een goed functionerende EMU moet kunnen terugvallen op een stabiele Europese financiële sector.
Zowel de eurocrisis als de coronacrisis tonen aan dat schokken in deze sector desastreus kunnen zijn
voor de reële economie en voor de overheidsfinanciën. Een sterke financiële unie heeft vooral tot
doel om de negatieve spiraal tussen banken en landen door te knippen (problemen in banken
mogen landen niet in de problemen brengen en omgekeerd), en moet er voor zorgen dat banken en
investeerders vlot over de grenzen heen kunnen handelen. Om deze financiële unie te realiseren,
maakt de EU werk van:

Een bankenunie
Een bankenunie moet zorgen voor uniforme en transparante regels voor alle banken. Daarnaast wil
de EU garanties om vroegtijdig in te kunnen grijpen in banken in nood. Volgende stappen zijn al
gerealiseerd:
o

Gemeenschappelijk toezicht op Europese banken: Het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme
(GTM – single supervisory mechanism in het Engels) bestaat uit de ECB (die de grote Europese
banken controleert) en de verschillende nationale toezichthouders (zij nemen de kleinere banken
op zich) en controleert de uniforme toepassing van Europese regels én de gezondheid van
Europese banken.

o

Een gemeenschappelijk systeem om probleembanken veilig af te wikkelen: wanneer een bank
in te grote problemen verkeert (vroegtijdig opgespoord door het GTM) kan het Europees
Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme (GAT- Single Resolution Mechanism in het Engels)
de bank ordentelijk ontbinden. Dit mechanisme bouwt voort op:
-

Een afwikkelingsraad die beslist hoe een bank ontbonden wordt.
Een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds dat de kost van de ontbinding van een
bank moet dekken. Over een periode van 8 jaar (2016-2024) moet de financiële
sector zelf een fonds van 55 miljard euro opbouwen, om de mogelijke afwikkeling van
banken te vergoeden. Momenteel bestaat het fonds nog deels uit nationale
bijdragen.
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Volgende stappen staan nog op de agenda:
o Om te vermijden dat de belastingbetaler toch zou moeten betalen voor de afwikkeling van een
bank, wanneer het afwikkelingsfonds bijvoorbeeld tekort schiet, wil de huidige Europese
Commissie werk maken van een Europees vangnet (backstop) dat kan worden gebruikt om het
afwikkelingsfonds bij te staan. Dit vangnet zal waarschijnlijk gefinancierd worden vanuit het
permanent Europees noodfonds (ESM of European Stability Mechanism – zie verder).
o

Een Europees garantiestelsel voor deposito’s (EDIS): momenteel is een rekeninghouder tot
100.000 euro beschermd (Europese minimumnorm) als een bank omvalt. Dit is echter nationaal
geregeld, wat betekent dat nationale overheidsfinanciën onder druk komen te staan als ze een
bank moeten redden. Om te vermijden dat nationale overheden zwaar in de problemen komen
tijdens een financiële crisis, wil de EU werk maken van een Europees systeem dat deposito’s kan
garanderen. De Europese Commissie geeft aan hier snel werk van te willen maken.

o

Een andere uitdaging die op tafel ligt, is de groeiende nood aan gediversifieerde portfolio’s van
banken. Het uitgeven van gemeenschappelijk schuldpapier (waarbij Europese lidstaten
gezamenlijk schulden aangaan) zou hierbij kunnen helpen. Dit ligt zeer gevoelig door de grote
verschillen tussen Europese lidstaten (landen in het zuiden hebben doorgaans veel hogere
schulden dan landen in het noorden). In de eerste maanden van de coronacrisis kwamen
‘coronabonds’ of ‘eurobonds’ op tafel te liggen (zelfde principe van gedeeld schuldpapier). Ook
toen haalde dit voorstel het niet.

Van een Europees stabiliteitsmechanisme naar een Europees Monetair Fonds
Het European Stability Mechanism (ESM) is een noodfonds waar Europese lidstaten die financieel in
de problemen zitten of dreigen te komen, beroep op kunnen doen om geld te lenen onder zeer
strikte voorwaarden. Het ESM is de permanente opvolger van een tijdelijk mechanisme dat tijdens de
eurocrisis werd opgezet, en wordt vandaag onder meer gebruikt om de gevolgen van de coronacrisis
aan te pakken. De realisatie van dit mechanisme is een fundamentele stap in de versterking van de
EMU, omdat het via de koppeling aan de backstop (zie boven) de bankenunie ondersteunt en
lidstaten kan bijstaan in tijden van financiële crisis. Daarnaast helpt dit mechanisme ook om grote
begrotingsonevenwichten te vermijden, en is het eveneens een bouwsteen van de begrotingsunie
(zie 1.3.2).
Het ESM is echter geen ‘echt’ Europees fonds, omdat de werking ervan gereguleerd wordt door de
lidstaten. Daarom ligt er sinds 2017 een voorstel op tafel om het ESM te transformeren naar een
Europees Monetair Fonds, dat opgenomen zou worden in de Europese begroting en beheerd zal
worden door de Europese Commissie. Nationale gevoeligheden zorgen er vandaag nog voor dat er in
dit dossier weinig vooruitgang wordt geboekt.

Een kapitaalmarktenunie
Terwijl de bankenunie gericht is op kapitaalverkeer tussen banken, richt de kapitaalmarktenunie zich
tot investeerders. De kapitaalmarktenunie (CMU) moet het voor spaarders en beleggers makkelijker
maken om in bedrijven in andere EU-landen te investeren, bv. een Belg die wil investeren in een
zonnepanelenpark in Griekenland. Dit is belangrijk om volgende redenen:
o

Europese plannen zoals de realisatie van de Green Deal (Europees klimaatplan) of de digitale
agenda zullen afhankelijk zijn van marktgebaseerde investeringen, en kunnen niet enkel afhangen
van overheidssteun.
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o

o

Ook het herstel van de Europese economie na de coronacrisis zal afhangen van hoe vlot
particuliere investeringen op gang getrokken worden. Banken hebben onvoldoende
leencapaciteit om alle gevolgen van de crisis te dekken.
Met de Britten vertrok ook de grootste financiële markt uit de EU. Dit vergroot de kans dat
bedrijven en investeerders afhankelijk zullen worden van niet-Europese kapitaalmarkten, wat de
fragmentatie van de Europese financiële markt enkel zal vergroten.

Nu zijn zo’n investeringen vaak moeilijk door teveel verschillende regels in de EU-lidstaten. Door werk
te maken van een eengemaakte Europese kapitaalmarkt, heldere en evenredige regels en een
doeltreffend toezicht, wil de EU meer economische groei realiseren. Nationale kapitaalmarkten zijn
immers te klein om bovenstaande uitdagingen aan te pakken.
Het actieplan voor het realiseren van de CMU werd gelanceerd in 2015 en verschillende concrete
stappen zoals het Europees financieel paspoort (om vlot over grenzen heen te kunnen handelen) en
de introductie van MiFID en MiFIR6 (coherente Europese regelgeving rond financiële transacties)
werden al genomen. Een evaluatie in 2020 toont aan dat er nog veel werk aan de winkel is om een
eengemaakte kapitaalmarkt te creëren die:
o
o
o

Stabiele langetermijnfinanciering over Europese grenzen heen mogelijk maakt.
Gebaseerd is op eenvoudige regels die eerlijke competitie ondersteunen.
De principes van financiële stabiliteit bewaakt.

Het High Level Forum dat belast is met de evaluatie en de vooruitgang van de kapitaalmarktunie,
schreef een rapport met 17 clusters van maatregelen7 (onder meer rond databeheer en
standaardisatie van regelgeving, maar ook met heel concrete maatregelen rond Europees
pensioensparen en ondersteuning voor KMO’s) die de EU moet nemen om de kapitaalmarktunie te
realiseren.
Ook de Commissie neemt initiatieven en zet onder meer de invoer van een ‘consolidated tape’ op de
agenda. Dit mechanisme moet er voor zorgen dat beleggers en investeerders op een transparante
manier een overzicht krijgen van aandeelprijzen in de hele EU. Daarnaast wil ze werk maken van een
publiek-privaat fonds dat zich inzet voor beursintroductie van KMO’s.
1.3.2. Een strikte maar flexibele begrotingsunie
De begrotingsunie moet ervoor zorgen dat de EU-lidstaten gezonde en duurzame begrotingen
hebben. Een onafhankelijk controleorgaan, de European Fiscal Board (EFB), ziet erop toe dat de
eurolanden de begrotingsregels van de EU naleven.
De afgelopen jaren werden volgende afspraken gemaakt om de begrotingsunie vorm te geven:
o Met het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) spraken de staats- en regeringsleiders in 1997 af dat ze
ook na de invoering van de euro de convergentiecriteria zouden blijven respecteren, zoals een
laag begrotingstekort.
o Het Six Pack versterkte het Stabiliteits- en Groeipact in 2011 met zes maatregelen om het SGP
strikter, maar ook flexibeler toe te passen. Strikter: er wordt streng toegezien op de lidstaten die
zich niet aan de afgesproken begrotingsregels houden en er kunnen automatische sancties volgen
via de procedure bij buitensporige tekorten (BTP). Flexibeler: er wordt meer rekening gehouden
met de specifieke economische situatie van elk land.

6
7

Markets in Financial Instruments Directive and Regulation
Volledig rapport: https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en
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o Het Begrotingspact (of ‘Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de EMU’ van 2012)
bevat regels waar nationale begrotingen moeten aan voldoen. Het moet dus begrotingsdiscipline
bij de lidstaten afdwingen en de financiële markten zekerheid bieden.
o In 2013 werd het SGP versterkt met het Two Pack. De Commissie beoordeelt de begroting van elk
eurozoneland op basis van de bevindingen van het EFB vooraleer het nationale parlement het kan
goedkeuren. Daarnaast wordt het toezicht versterkt op landen met financiële problemen.
De nieuwe Europese Commissie wil werk maken van een nieuw begrotingsinstrument voor
convergentie en concurrentievermogen (BICC). Dit financieel instrument zal door de Commissie
gebruikt worden om lidstaten en de eurozone als geheel via structurele hervormingen en
investeringen bij te staan in het veerkrachtiger maken van hun economieën zonder de nationale
begrotingen onder druk te zetten. Hoewel dit vooral gaat over financiële bijstand (en zo ook valt
onder de financiële unie), zorgt deze maatregel voor budgettaire stabiliteit.
Daarnaast wil de Commissie ook inzetten op maximale flexibiliteit die het SPG biedt, om groei en
investering toe te laten zonder de stabiliteit van nationale begrotingen in gevaar te brengen. Mogelijk
volgen er tot en met 2021 geen procedures voor buitensporige onevenwichten (zie Europees
semester).
1.3.3. Een sterkere fiscale unie
Belastingbeleid is een zeer controversiële zaak in de Europese Unie, en een echte Europese fiscale
pijler ontbreekt. Toch is het belangrijk dat de EU werk maakt van een fiscale unie, om oneerlijke
concurrentie door verschillen in nationale belastingsystemen weg te werken. Zo werden afspraken
gemaakt rond directe en indirecte belastingen.

Directe belastingen
De nationale regeringen zijn bevoegd voor het bepalen en innen van de directe belastingen (op
inkomsten van particulieren en de winsten van ondernemingen). De rol van de EU is beperkt tot het
coördineren van de nationale systemen en tot het nemen van maatregelen om belastingfraude en
dubbele belastingheffing te voorkomen.
o

Inkomensbelasting
De invloed van de EU op de inkomensbelasting is gering. De lidstaten bepalen immers zelf de
hoogte van de belastingen op loon en de inkomsten uit kapitaal en zijn verantwoordelijk voor de
inning ervan. De EU waarborgt hierbij enkel dat personen die werken of investeren in een ander
land, niet gediscrimineerd of bevoordeeld worden. Zo kunnen EU-burgers hun spaargeld in een
andere lidstaat beleggen, maar worden ze belast door het land waar zij wonen. Met de ‘Common
Reporting Standard’ (CRS) van de OESO verplicht de EU lidstaten om automatisch informatie uit
te wisselen over de inkomsten van burgers uit buitenlandse spaarrekeningen en verzekeringen.
Daarnaast zet de Commissie lidstaten er toe aan om de lasten op arbeid (tot op heden een
nationale inkomensbelasting) te verlichten, door meer in te zetten op ecologische taksen.8

o

Vennootschapsbelasting
Hoewel de Europese bedrijven kunnen genieten van een interne markt en een
gemeenschappelijke munt, moeten ze rekening houden met verschillende belastingsystemen in
de EU-lidstaten. De Unie wil daarom schadelijke belastingconcurrentie tussen de lidstaten
voorkomen. Ze mogen geen belastingverminderingen doorvoeren en de bestaande moeten
geleidelijk afgeschaft worden. Bovendien wil de Europese Commissie werk maken van een

8

uit: https://www.consilium.europa.eu/media/42557/eg-thematic-discussion-on-growth-and-jobs-tax-wedgeon-labour.pdf
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gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting
(CCCTB in het Engels): één gemeenschappelijke set regels die bedrijven kunnen gebruiken om
hun vennootschapsbelasting te berekenen (eerste stap in het proces – CCTB zonder de
consolidatie) én een verdeelsleutel die vervolgens bepaalt welke lidstaten in aanmerking komen
voor een deel van de belastinginkomsten. Het statuut van Europees vennootschap (Societas
Europaea – SE) zorgt er alvast voor dat internationale ondernemingen geen verschillende
nationale statuten hoeven aan te nemen.
Ook ligt er een winstbelasting voor grote internetbedrijven op tafel. Zij bieden hun diensten
immers digitaal aan, en zijn zo moeilijker te belasten omdat ze niet fysiek aanwezig hoeven te zijn
in een Europese lidstaat. Ursula von der Leyen gaf aan een Europese digitale belasting te heffen
als de OESO tegen eind 2020 niet met een internationaal initiatief komt. Voorstellen van de
Commissie bevatten onder meer belastingvoeten op basis van ‘aanzienlijke digitale interactie met
gebruikers’ als vervanging van fysieke aanwezigheid.

Indirecte belastingen (belasting op productie en consumptie)
Aangezien het fiscale beleid van de EU vooral een soepele interne markt beoogt, kan de EU grondiger
werk maken van regels rond indirecte belastingen. De EU neemt hierin maatregelen tegen de
concurrentie tussen de lidstaten a.d.h.v. uiteenlopende tarieven en belastingsystemen binnen de
interne markt.
o

Btw (belasting op toegevoegde waarde)
De EU streeft naar harmonisatie van de btw-tarieven, om zo te komen tot een
gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU. In 2017 stelde de Commissie een wetsvoorstel voor om
werk te maken van een definitief en geharmoniseerd btw-stelsel voor handelsverkeer tussen
EU-lidstaten (in navolging van het btw-actieplan in 2016) gebaseerd op het bestemmingbeginsel: Als algemene regel geldt dat het btw-tarief van het land waar het product aangekocht
wordt, van toepassing is (bij diensten gaat het om het land waar de dienst wordt aangeboden).
Het grootste voordeel bij dit systeem is dat het voor bedrijven dus niet meer uitmaakt waar ze
zijn gevestigd, wat oneerlijke belastingconcurrentie uitsluit. Daarnaast moeten de hervormingen
het btw-stelsel eenvoudiger, efficiënter en fraudebestendiger te maken. De eerste aanpassingen
traden in werking op 1 januari 2019. Het ging hierbij vooral om wijzigingen op digitale diensten.
Verwacht wordt dat alle wijzigingen doorgevoerd worden tegen 2022.

o

Accijnzen
Alle EU-lidstaten heffen accijnzen op tabak, alcoholische dranken en brandstoffen. Aangezien de
tarieven verschillen van land tot land, wil de EU werk maken van meer harmonisering. Zo legt ze
minimumtarieven vast. Voor sigaretten moet de accijns bijvoorbeeld minstens 60% van de
gemiddelde prijs bedragen.
Ook hier vraagt een veranderende realiteit soms om aanpassingen aan het beleid: de groeiende
populariteit van E-sigaretten leidde er bijvoorbeeld toe dat de Europese lidstaten aan de
Commissie hebben gevraagd om elektronische rookwaren op te nemen in de accijnzenregeling
van traditionele tabaksproducten.

Europese belastingen
De Europese integratie zorgt voor een hogere kost, en ook het vertrek van de Britten betekent een
financiële kater (netto-verlies van 60 miljard euro). Gezien niet alle Europese lidstaten staan te
springen om hun bijdragen te verhogen, gaat de Europese Commissie op zoek naar eigen ‘Europese’
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middelen die ze kunnen verwerven. Naast douaneheffingen en btw-inkomsten wil de Europese
Commissie nu ook middelen verwerven uit Europese belastingen:
Voorstellen rond eigen Europese belastingen die in de lopende discussie rond de nieuwe
meerjarenbegroting op tafel liggen, lagen of gelegd kunnen worden zijn:
o

o
o
o
o

Uitbreiding van het emissiehandelssysteem (ETS), waarbij de EU uitstootrechten vastlegt
voor bedrijven. Bedrijven die deze norm overschrijden, betalen een belasting. Deze
uitstootrechten zijn verhandelbaar.
Het Carbon Border Adjustment Mechanism: een belasting op grensoverschrijdende handel in
CO2-intensieve producten.
Een inkomst gelinkt aan de activiteiten van grote bedrijven die een groot voordeel halen uit
de interne markt
Een taks op digitale diensten
Een taks op plastic

De onderhandelingen over concrete Europese belastingen lopen momenteel nog. Belangrijk is wel dat
deze belastingen niet rechtstreeks door de burgers betaald zullen worden aan de EU, maar door de
lidstaten uitbetaald worden.
1.3.4. Een hechtere economische en politieke unie
Een van de grootste uitdagingen waar de EU vandaag voor staat is de economische heterogeniteit
tussen de lidstaten. In de huidige Economische en Monetaire Unie is het monetair beleid
gecentraliseerd, maar blijven verschillende onderdelen van het economische beleid nationaal
georganiseerd. Daarom zet de EU in op coördinatie en convergentie van de EU-economieën:

Sterkere coördinatie: Het Europees semester
De Unie wil de economieën in de EU moderniseren en de economische groei aanwakkeren. Dat wil ze
doen door het economisch beleid beter te coördineren. Het instrument daarvoor is het Europees
semester, dat de economisch en begrotingsbeleid van elk EU-land nauw opvolgt.
De Europese Commissie maakt bij de start van het Europees semester (in de maand november) een
gedetailleerde analyse van de geplande begrotings-, macro-economische en structurele
hervormingen van de EU-landen (onder meer via de procedure macro-economische onevenwichten).
Op basis van deze analyse doet de Commissie in mei-juni aanbevelingen per lidstaat voor de komende
12-18 maanden.
Het is een dynamisch instrument dat mee moet evolueren met de tijd. In 2018 werd ook de sociale
pijler toegevoegd aan het semester (zie hoofdstuk 3) en werd er een sterkere link gelegd naar het
Europees cohesiebeleid door de toebedeling van het fonds te koppelen aan landenspecifieke
aanbevelingen in het Europees Semester.
Daarnaast werd er eind 2019 een nieuwe Europese groeistrategie9 voorgesteld die zich richt op
‘competitieve duurzaamheid’. Om deze groeistrategie op te volgen, wil de Commissie de duurzame
ontwikkelingsdoelen en de ambities van de Green Deal mee opnemen in het semester. Ook het Single
Market Performance Report werd opgenomen. Dit rapport onderzoekt het functioneren van de
interne markt, en kijkt daarbij bijvoorbeeld naar elementen als duurzaamheid of inclusie. In de
aanbevelingen voor 2020 krijgt ook het herstelbeleid en het heropbouwbeleid van de nationale
economieën tijdens en na de coronacrisis een centrale plaats.
9

De volledige groeistrategie: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-annual-sustainablegrowth-strategy_en.pdf
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Groeiende convergentie: de EU-begroting en prioriteiten van de Europese Commissie
Groeiende convergentie tussen EU-lidstaten gaat verder dan de eerder genoemde corrigerende
mechanismen die begrotingstekorten moeten opsporen of macro-economische stabiliteit
coördineren. Het gaat ook om structurele beleidsmaatregelen die tot doel hebben om de interne
markt verder te verdiepen én te verenigen. Economische, ecologische en sociale uitdagingen gaan
immers hand in hand, en de interne markt speelt een centrale rol in de aanpak van deze uitdagingen.
De Europese Commissie versterkt deze convergentie door:
o

Het bepalen van haar prioriteiten10 en het opzetten van een werkagenda11: heel wat
inhoudelijke beleidsprioriteiten van de Europese Commissie, zoals het realiseren van de
Green Deal of de digitale agenda, vormen een gemeenschappelijk antwoord op uitdagingen
waar de verschillende nationale economieën mee geconfronteerd worden. Het gaat om
structurele maatregelen die er voor moeten zorgen dat het technische luik van de EMU
(financieel en monetair beleid) ook inhoudelijk coherent wordt uitgevoerd. In de eerder
genoemde groeistrategie van de EU wordt de versterking van de EMU ook expliciet
gekoppeld aan de inhoudelijke ambities van de Commissie.

Klimaat overkoepelend in economische strategie van de EU
De alomtegenwoordige aanwezigheid van klimaatdoelstellingen (klimaatneutraliteit tegen 2050,
transformatie naar een circulaire economie, etc.) in de Europese economische agenda is op zich niet
vreemd: deze groene transformatie zal niet bekostigd kunnen worden zonder een stabiel
investeringsklimaat. Omgekeerd brengen de hoog oplopende kosten van klimaatopwarming de
financiële en reële economie potentieel in gevaar. Dezelfde denkoefening kan je maken met andere
beleidsprioriteiten: digitalisering, inclusieve groei, macro-economische stabiliteit etc.

o

Het onderhandelen van een Europese
begroting: met het Europees begrotingsbeleid
stelt de EU in een 7-jarig kader vast hoe ze
haar doelstellingen wil realiseren, en met
welke financiële middelen ze dit wil doen.
Hoewel de discussie vaak heel technisch van
aard is, kan de EU de nationale economieën
dichter bij elkaar brengen door bepaalde
beleidsdomeinen meer of minder te
financieren, en voorwaarden aan
investeringen te koppelen. Zo zal 30% van de
totaaluitgaven in het teken moeten staan van
de Europese klimaatdoelstellingen. De onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting
(2021-2027) lopen momenteel nog.

o

Een sterk anti-crisisbeleid: naast de nieuwe begroting die momenteel op tafel ligt, stelde de
Europese Raad op 21 juli 2020 ook een Europees herstelfonds voor als reactie op de

10

Een volledig overzicht van de prioriteiten van de Commissie: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities201 9-2024_nl
11
Aangepaste werkagenda Europese Commissie: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f1ebd6bfa0d3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
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coronacrisis. Onder de naam ‘NextGenerationEU’ kan de Commissie, als het plan wordt
goedgekeurd, tot 750 miljard euro lenen op de Europese financiële markten. Op die manier
kan de Commissie via leningen en subsidies het herstel koppelen aan een eerlijke, groene en
digitale transitie. Het herstelbeleid wordt zo gekoppeld aan een sterkere Europese
economische convergentie. Technisch gezien is dit ook een grote stap in de Europese
integratie: aan dit herstelbeleid worden immers Europese schulden én Europese belastingen
(zie eerder) gekoppeld.

Een sterke politieke unie als hoeksteen van een economische unie
Om aan economische convergentie en coördinatie te kunnen werken, zet de EU ook in op
democratische verantwoording, legitimiteit en institutionele versterking. Dit doet ze aan de hand
van volgende stappen:
o

Intergouvernementele oplossingen moeten gaandeweg vervangen worden door regels en
procedures die deel uitmaken van het rechtskader van de EU. Dit is vooral relevant als het
over het eerder genoemde ESM gaat, dat nu volledig afhangt van overleg tussen de lidstaten.
Het aangaan van Europese schulden in het kader van ‘NextGenerationEU’ is een eerste stap in
dit proces.

o

Het parlement moet een grotere rol krijgen in het economisch beleid van de EU. Om dit te
realiseren zullen de bevoegde Commissarissen voor economie steeds verantwoording
afleggen aan het Europees Parlement bij elke fase van het Europees semester, en bij de
uitvoering van de Europese groeistrategie.
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2. De EU: globale marktleider met
een voortrekkersrol
De globalisering plaatst de Europese Unie voor grote uitdagingen. Zo moet ze meer rekening houden
met invloeden van buitenaf en met de opkomende groei-economiën. Daarbovenop komt een globale
COVID-19 crisis, met een grote impact op de internationale handel. De Unie moet daarom een
duidelijk beleid uitwerken om adequate antwoorden te formuleren. Enkel op die manier kan de EU
haar economische positie in de wereld behouden. Dit doet ze aan de hand van een gericht
buitenlands handelsbeleid.

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het handelsbeleid
van de EU. De Commissie werkt wetsvoorstellen uit voor het
handelsbeleid en brengt beslissingen rond buitenlandse handel in de
praktijk. Valdis Dombrovskis is eurocommissaris voor Handel.
Dombrovskis wordt bij zijn werk ondersteund door het DirectoraatGeneraal (DG) Handel.

Foto: Valdis Dombrovskis © EC

De Commissie speelt ook een sleutelrol bij handelsonderhandelingen, zowel bij de WTO als bij
handelsakkoorden met derde landen. Deze onderhandelingen starten nadat ze daarvoor een
onderhandelingsmandaat kreeg van de Raad, en verlopen in nauw overleg met de Raad en het
Europees Parlement.
Afspraken over indirecte buitenlandse investeringen en de beslechting van geschillen tussen
investeerders en staten, worden sinds 2018 in een apart verdrag opgenomen, omdat hiervoor ook de
goedkeuring van de EU-lidstaten nodig is.
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2.1. De EU is een groot handelsblok en wil dat blijven
De EU is uitgegroeid tot één van de grootste handelsblokken ter wereld, en speelt hierin continu
haasje-over met de VS en China. Van een douane-unie evolueerde de samenwerking naar een
interne markt en tot een Economische en Monetaire Unie. Door de krachten te bundelen, tellen de
landen van de EU mee op mondiaal vlak, en vertegenwoordigen ze meer dan 15% van de
wereldhandel.
*De cijfers van 2020 zullen er, mede onder invloed van de coronacrisis en de brexit, anders uitzien. Zo viel de Europese
handel in goederen in maart 2020 met 24 miljard euro terug, in vergelijking met januari 2020.12

Grafiek: Grootste spelers in de wereldhandel, 2018. Bron: Eurostat, maart 2020

Bijna twee derde van de handel met landen van de EU verloopt tussen de EU-lidstaten onderling. Dit
toont aan dat we onze economische positie grotendeels aan onze interne samenwerking - vrije
handel tussen de landen - te danken hebben. Toch speelt ook het internationaal handelsbeleid van de
EU een belangrijke rol.
In dit hoofdstuk bekijken we hoe de EU dit buitenlands handelsbeleid vorm geeft, en welke invloed
factoren als de coronacrisis en de brexit op dit beleid hebben.
12

Covid-19 impact on EU international trade in goods: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostatnews/-/DDN-202005192#:~:text=To%20prevent%20the%20spread%20of,a%20variety%20of%20restrictive%20measures.&text=In%20
March%202020%2C%20the%20total,billion%20compared%20with%20January%202020.
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Grafiek: Intra- (handel tussen EU-lidstaten) en extra (handel met landen buiten de EU) EU handel in 2019.
Bron: Eurostat.

De Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk en China zijn de belangrijkste
handelspartners van de EU. Een goede
reden dus voor de EU om sterke
economische banden met hen te
realiseren.

Grafiek: Internationale handel – Belangrijkste EU-handelspartners in 2019. Bron: Eurostat.

Het Europese voorbeeld van onderlinge economische samenwerking kreeg navolging in de wereld.
Regionale handelsblokken schoten de voorbije decennia als paddenstoelen uit de grond. Denk maar
aan de ASEAN (‘Association of South East Asian Nations’) of de MERCOSUR (‘Mercado Común del Sur’,
douane-unie tussen verschillende landen van Zuid-Amerika). Dergelijke blokvorming zorgt ervoor dat
onderhandelingen op internationaal vlak efficiënter verlopen en versterkt de positie van de landen
die er deel van uitmaken.
70

2.2. De EU voert een buitenlands handelsbeleid
2.2.1. De EU bepaalt mee de spelregels van de wereldhandel
De economische globalisering is een feit. In voornamelijk drie grote internationale instellingen
proberen de landen in de wereld een grip te krijgen op de wereldhandel: de Wereldhandelsorganisatie (WHO of WTO), de Wereldbank (WB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Voor de EU als handelsblok is het van essentieel belang om zich goed te organiseren, om zo het beleid
van deze organisaties te beïnvloeden. De EU is in haar buitenlands handelsbeleid een sterke
voorstander van vrijhandel.

WTO: World Trade Organisation - Wereldhandelsorganisatie
Wie?
De WTO telt 164 leden (= landen of handelsblokken zoals de
EU). Samen vertegenwoordigen die leden ongeveer 98% van
de wereldhandel. De meeste resterende landen in de
wereld hebben een ‘observerende status’, wat wil zeggen
dat ze de vergaderingen mogen bijwonen, maar niet mee
beslissen over het beleid. 25 overheden beschikken over
zo’n observerende status (24 ervan moeten binnen de vijf
jaar na het verkrijgen van deze status
toetredingsgesprekken opstarten met het WTO).

Hoofd?
De Directeur-Generaal van de WTO is de Braziliaan Roberto Carvalho de Azevêdo. Hij
kondigde in mei 2020 zijn vertrek aan. De selectieprocedure loopt momenteel.

Wat?
De Wereldhandelsorganisatie is een intergouvernementele organisatie die afspraken maakt
over de handel tussen landen. Het werkt als een forum, waar alle landen hun
handelsbelangen verdedigen. Doel is het opheffen van handelsbarrières tussen landen. De
WTO bepaalt zo de spelregels van de wereldeconomie. Ze werkt o.a. rond landbouw,
mededinging en technische handelsbelemmeringen. De WTO buigt zich ook over geschillen
tussen landen.
Als landen zich niet aan de afspraken houden, ontstaan er handelsconflicten. De
Geschillencommissie van de WTO zoekt dan naar een oplossing.
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Voorganger?
De WTO is in 1995 gegroeid uit de ‘General Agreement on Tariffs and Trade’ (GATT), een
handelsovereenkomst die in 1948 in werking trad. De prioriteit is altijd dezelfde gebleven,
namelijk de verdere liberalisering van de wereldhandel. De WTO ziet het echter breder en
richt zich ook op de dienstensector en intellectuele eigendomsrechten.

Relatie met EU?
De Europese Unie is als grootste handelsblok ter wereld en als voorstander van vrijhandel een
belangrijke speler binnen de WTO. Hoewel alle landen apart ook lid zijn, spreekt en
onderhandelt de Europese Commissie in de WTO namens alle lidstaten. Deze zijn wel
betrokken bij de voorbereiding van de standpunten die de Commissie verdedigt. Voor elk
nieuw akkoord heeft de Commissie ook de goedkeuring van de Raad van Ministers en het
Europees Parlement nodig.

Waar?
De WTO heeft zijn zetel in Genève (Zwitserland).

Meer info?
www.wto.org

WB: Worldbank - Wereldbank
Wie?
De Wereldbank (of toch het belangrijkste onderdeel
ervan, de IBRD) telt 189 leden (= landen). De EU wordt
vertegenwoordigd door haar lidstaten. Het zeggenschap
van de aangesloten landen hangt af van hoeveel geld ze
inbrachten.

Voorzitter?
De Amerikaan David Malpass leidt de Wereldbank sinds 9 april 2019. Traditioneel is de
voorzitter van de Wereldbank een Amerikaan. Deze regel werd echter even doorbroken toen
de Bulgaarse Kristalina Georgieva op 7 januari 2019 interim voorzitter werd in afwachting van
een nieuwe voorzitter. Zij is daarmee de allereerste vrouw én de eerste Europeaan die
voorzitter werd van de Wereldbank.

Wat?
De Wereldbank is een gespecialiseerde VN-organisatie die samen met het IMF in BrettonWoods in 1946 werd opgericht. Ze heeft als doel de economieën van de leden nieuw leven in
te blazen door investeringen te stimuleren en leningen te verstrekken. Het gaat om leningen
voor bijvoorbeeld infrastructuurwerken (dammen, wegen, bruggen) en structurele
hervormingen binnen de gezondheidszorg en het onderwijs. De focus ligt dus op ontwikkeling
en armoedebestrijding in de wereld.
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Relatie met EU?
De Wereldbank staat de landen in de EU, daar waar nodig, bij met advies of leningen.

Waar?
De Wereldbank heeft zijn zetel in Washington, VS.

Meer info?
www.worldbank.org

IMF: International Monetary Fund – Internationaal Monetair Fonds

Wie?
Het IMF telt 189 leden (=landen). De EU wordt vertegenwoordigd
door haar lidstaten.

Voorzitter?
De Bulgaarse Kristalina Georgieva is voorzitter van het IMF. Ze
volgt Christine Lagarde op die voorzitter is van de Europese
Centrale Bank. Traditioneel is de voorzitter een Europeaan.

Wat?
Het IMF werd net als de Wereldbank opgericht in Bretton-Woods en is dus ook een VN
organisatie. Het IMF moet monetaire samenwerking en stabiliteit promoten en zorgen voor
economische groei en werkgelegenheid. Het IMF begeleidt ook lidstaten in geval van
moeilijkheden met de betalingsbalans.

Relatie met de EU?
Het IMF en de EU hebben een nauwe band, die nog versterkte door de grote rol die het IMF
speelde tijdens de eurocrisis. Het ondersteunt EU-landen door leningen, beleidsadvies of
technische ondersteuning te geven.

Waar?
Het IMF heeft zijn zetel in Washington, VS.

Meer info?
www.imf.org
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2.2.2. De EU sluit handelsverdragen
De Europese Unie is een voorstander van vrijhandel in de wereld en sluit daarom handelsakkoorden
met landen buiten de EU. Bovendien gebruikt de EU haar handelsbeleid ook als een instrument om
EU-waarden, zoals democratie en mensenrechten, en haar beleidsdomeinen uit te dragen.
Handelsakkoorden of handelsovereenkomsten zijn bindende afspraken tussen de EU en derde landen
om de handel tussen beide te bevorderen.
Deze overeenkomsten heffen vaak invoerheffingen en/of handelsbarrières op. Invoerheffingen zijn
belastingen op het invoeren van goederen. De prijs van het product wordt daardoor hoger, waardoor
de ‘eigen’ producten aantrekkelijker worden. Bij handelsbarrières gaat het om technische, milieu- of
sociale regels die de handel tussen landen beperken.
Handelsovereenkomsten liggen vaak gevoelig in het publieke debat. Voorstanders van dergelijke
akkoorden halen economische groei en werkgelegenheid aan, terwijl tegenstanders waarschuwen
voor een race to the bottom, waarbij goedkope producten van lage kwaliteit de EU-markten zullen
overspoelen.
Hieronder een overzicht van de handelsakkoorden tussen de EU en derde landen:
*dit overzicht is niet volledig actueel. onder de afbeelding vind je een overzicht van de verschillende handelsovereenkomsten
en de huidige stand van zaken.

Bron: Europese Commissie

Het handelsbeleid van de Europese Unie wordt sterk bepaald door de internationale context. Het
Amerikaanse protectionisme, de soms agressieve handelspolitiek van China en de groeiende scepsis
over vrijhandel zorgen ervoor dat de EU vaart zet achter handelsakkoorden.
Daarnaast zorgt de coronacrisis voor een nieuwe globale realiteit: wereldwijd lagen delen van de
handel immers zo goed als stil. Het is nog te vroeg om de economische impact van deze crisis in te
schatten, maar nu al teistert een groeiend protectionisme de wereldmarkt.
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We bespreken hieronder de meest spraakmakende en omvattende handelsakkoorden die de EU in de
afgelopen jaren sloot of aan het sluiten is.13

Handelsakkoord afgesloten – (gedeeltelijk) in werking
EU-Canada
Het CETA akkoord staat voor Comprehensive Economic and
Trade Agreement of een uitgebreid economisch en
handelsakkoord van meer dan 1.600 bladzijden. Het gaat dan
ook over veel meer dan de liberalisering van goederen en
diensten. Ook afspraken rond openbare aanbestedingen,
investeringen en diplomagelijkschakeling komen er, naast
vele andere, in aan bod. Met CETA stellen de EU en Canada
hun markten open voor elkaars goederen, diensten,
overheidsaanbestedingen en investeringen. Om dit te realiseren, erkennen de EU en Canada met
CETA elkaars regels, standaarden en procedures om producten en diensten toe te laten op de mark.
Toch werden er enkele uitzonderingen gemaakt om de Europese en Canadese markt te beschermen,
vooral voor landbouwproducten. Zo blijven invoerheffingen bestaan op de export van eieren en kippen
naar Canada. Canada mag wel meer rundvlees uitvoeren naar de EU, maar enkel hormonenvrij vlees.
Alle goederen moeten bovendien voldoen aan de Europese regels voor voedselveiligheid en
volksgezondheid. En ook het EU ‘voorzorgsprincipe’ geldt: is er twijfel over de veiligheid van een
product, dan mag het uit de rekken gehaald worden, tot zeker is dat het veilig is.
De onderhandelingen over CETA startten in 2014 en in 2017 trad het deels in werking. Nog niet alle
Europese lidstaten hebben het verdrag geratificeerd. Hierdoor kan het ‘Investment Court System’
(ICS) niet in werking treden. Investeerders, zoals bedrijven, zouden via dit systeem een land voor het
ICS tribunaal dagen als die vinden dat het beleid van dat land de werking en de winsten van het
bedrijf hindert. Hoewel dit systeem op politieke weerstand botst (onder meer bij de Waalse PS),
oordeelde het Hof van Justitie in 2019 dat de werking ervan wel degelijk compatibel is met het
Europees recht.
Stand van zaken: Ondertussen ratificeerden 13 EU-lidstaten CETA: Tsjechië, Denemarken, Estland,
Spanje, Kroatië, Litouwen, Letland, Malta, Portugal, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en
Finland.
Voor ratificatie door België moeten de 5 parlementen het verdrag goedkeuren. Het Vlaams en
federale parlement deden dit al. In Franstalig België weigert de politieke partij PS het verdrag goed te
keuren. Ook in Nederland dreigt de ratificatie mis te lopen. Daar speelt vooral de mogelijke
concurrentie in de landbouwsector parten. In totaal verzetten ook meer dan 1.500 lokale autoriteiten
zich tegen het verdrag14.

13

Een volledig overzicht vind je op https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-andagreements/
14
Uit: https://www.standaard.be/cnt/dmf20200218_04854836
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EU-Japan
Op 1 februari 2019 trad het Economisch Partnerschapsakkoord
tussen de EU en Japan in werking. Het akkoord vertegenwoordigt
meer dan een kwart van de wereldeconomie, en is daarmee één
van de grootste bilaterale vrijhandelsakkoorden ooit, dat bijna
alle handelstarieven afschaft, behalve voor enkele landbouw- en
voedingsproducten.
De EU en Japan beschouwen het handelsakkoord als een
antwoord op het protectionistische economisch beleid van de VS.
Het handelsakkoord maakt deel uit van een ruimer Strategisch Partnerschapsakkoord, dat o.m.
afspraken rond klimaatverandering bevat. Het trad in februari 2019 deels in werking.
EU-Vietnam
Sinds 2007 onderhandelt de EU afzonderlijke handels- en investeringsovereenkomsten met 7 van de
10 ASEAN landen: Singapore, Vietnam, Myanmar, de Filipijnen, Thailand, Maleisië en Indonesië.
Vietnam kende de voorbije jaren een gemiddelde economische groei van 7%. Met een ambitieus
handelsakkoord wil de EU hiervan een graantje meepikken. De EU exporteert o.m. elektrische
apparaten, voertuigen en chemicaliën naar Vietnam. De EU importeert vooral schoenen, textiel en
koffie vanuit Vietnam.
Het handelsakkoord werd door beide partijen getekend op 30 juni 2019. In februari 2020 gaf het
Europees Parlement haar akkoord, de Raad volgde in maart. Het verdrag trad in werking op 1
augustus 2020, en zal in een periode van 10 jaar 99% van de handel in goederen tussen beide
partners liberaliseren.

Handelsakkoord afgesloten – nog niet in werking
EU-Mexico
In april 2020 hebben de EU en Mexico een definitief nieuw handelsakkoord gesloten. Het gaat om
een verdieping van een Algemene Overeenkomst tussen de EU en Mexico van 2000, waarin ook
afspraken gemaakt worden rond klimaatverandering, mensenrechten en politieke zaken.
Zo omvat het verdrag een anti-corruptie clausule, en kan het geschorst worden wanneer Mexico
beschuldigd wordt van mensenrechtenschendingen.
Met het nieuwe handelsakkoord vermindert
Mexico de invoerrechten voor voeding en
drank uit de EU, zoals kaas, chocolade en
varkensvlees. Daarnaast kunnen Europese
bedrijven makkelijker diensten leveren in
Mexico. En ten slotte maakt het akkoord
afspraken over de bescherming van de rechten
van werknemers en rond het klimaat.
In 2018 werd reeds een principeakkoord
gesloten, maar toen moesten nog een aantal
technische details worden ingevuld door
Mexico. Nu dit gebeurd is, kan het akkoord
door beide partijen geratificeerd worden.

Bron: EC: https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexicotrade-agreement/agreement-explained/#market

76

EU-Mercosur
Op 28 juni 2019 bereikte de Europese Unie een politiek
akkoord over een handelsakkoord met vier landen van
Mercosur: Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. De
handel tussen beide handelsblokken nam de afgelopen
jaren sterk toe. En die trend willen ze versterken met het
akkoord, door handelsbarrières voor o.m
landbouwproducten af te bouwen, door afspraken te
maken rond voedselveiligheid en door Europese
streekproducten te beschermen. Het handelsakkoord
maakt deel uit van een Associatieovereenkomst: een verregaande economische en politieke
samenwerking tussen de EU en de Mercosur, waarbij afspraken gemaakt worden rond economie en
handel, maar ook rond politieke zaken, zoals respect voor mensenrechten.
Vooraleer het akkoord goedgekeurd kan worden en in werking kan treden, moeten nog technische
zaken in orde gebracht worden en moet het akkoord nog vertaald worden in alle EU-talen.
Bovendien lokt het verdrag heel wat tegenstand uit. Het is niet zeker of Oostenrijk, Ierland en
Frankrijk het verdrag zullen ratificeren. Ook de Waalse regering sprak haar verzet uit.

Lopende onderhandelingen
TiSA
De EU onderhandelt met 22 andere leden van de Wereldhandelsorganisatie over TiSA (Trade in
Services Agreement), een handelsverdrag dat de handel in diensten tussen de deelnemende landen
moet versterken. De deelnemende landen vertegenwoordigen samen zo’n 70% van de globale handel
in diensten. De onderhandelingen lopen sinds 2013. Eind 2016 waren al 21 onderhandelingsrondes de
revue gepasseerd, maar voorlopig liggen de onderhandelingen stil. Een deadline voor een
overeenkomst is er niet.
Tegen TiSA is er veel protest. Men is vooral bezorgd over de gevolgen van TiSA voor de dataprivacy en
van de privatisering van diensten zoals gezondheidszorg of het openbaar vervoer.

EU-Australië / EU-Nieuw-Zeeland
De Europese Unie startte in 2018 gesprekken met Australië en Nieuw-Zeeland over een
vrijhandelsakkoord, om de handel in industriële goederen te bevorderen en handelsbarrières voor
diensten en investeringen af te bouwen. De EU is één van de belangrijkste handelspartners voor hen:
de EU is de 2de grootste handelspartner voor Australië, en 3de grootste voor Nieuw-Zeeland.
De onderhandelingen zijn lopende, en moesten oorspronkelijk eind 2020 worden afgerond.
Na de hevige bosbranden in Australië, die als gevolg van de opwarming van de aarde een terugkerend
fenomeen dreigen te worden, ligt ook klimaatopwarming op de onderhandelingstafel. Frankrijk liet
tijdens de onderhandelingen al uitschijnen dat het naleven van het Akkoord van Parijs (belangrijk
internationaal klimaatverdrag) opgenomen moet worden in het handelsakkoord. Of dit ook gebeurt,
valt nog af te wachten.
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Opstartende onderhandelingen
EU-VS
In juli 2013 startte de EU onderhandelingen met de VS
over een handels- en investeringsakkoord, het ‘TTIP’
(Transatlantic Trade and Investment Partnership). Beide
handelsmachten zijn goed voor 30% van de
wereldhandel. Met het akkoord wilden de EU en VS
douanetarieven en onzichtbare handelsbarrières
wegwerken.
Met de verkiezing van Donald Trump als Amerikaanse president in 2016, werden de
onderhandelingen on-hold gezet. Zijn protectionistische koers ‘Amercia first’ en zijn strijd tegen – wat
hij noemt – oneerlijke handelsrelaties, zetten de economische relaties tussen de VS en de EU onder
druk. Die gespannen relaties leidden in juli 2018 bijna tot een handelsoorlog. De oorzaak hiervoor
was de verhoging van invoerheffingen op staalproducten en op aluminium uit de EU.
Na wederzijdse handelsbelemmeringen en een dreigende handelsoorlog, kreeg de Europese
Commissie in april 2019 groen licht om met de VS een nieuw en beperkt handelsakkoord te
onderhandelen over de afschaffing van douanerechten op industriegoederen en over het aanvaarden
van elkaars controlemechanismen (conformity assessment). Landbouw lag niet op tafel, omdat de VS
zich verzet tegen het Europese voorzorgsprincipe.
Trump dreigde in januari 2020 opnieuw met sancties tegen Europese wagens als landbouw niet op
tafel zou komen te liggen. Hoewel de Commissie geen mandaat heeft gekregen om ook over
landbouw te onderhandelen, zou er via technische trucjes nu toch over landbouw gesproken worden.
De EU wil een akkoord voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2020. Disputen over
‘oneerlijke’ subsidies in de luchtvaart, digitale taxering en landbouw maken dit onwaarschijnlijk.
EU-VK
Meer dan drie jaar na het referendum stapten de Britten eind januari 2020 uit de Europese Unie. In
de overgangsperiode die daarop volgde (en nog loopt tot 31 december 2020) moeten het VK en de
EU een nieuwe handelsovereenkomst zien te sluiten. Lukt dit niet, bestaat het risico dat de Britten
zonder akkoord uit de EU stappen, zodat de handel in goederen en diensten onder de regels van het
WTO zal vallen (met hoge heffingen op handel in goederen en diensten tot gevolg).
Een handelsakkoord voor december lijkt op dit moment zeer onwaarschijnlijk: hoewel er in sommige
dossiers vooruitgang is geboekt, zorgen discussies rond visserij en een gelijke regeling rond fiscale,
ecologische en sociale standaarden voor moeilijkheden.
EU-ASEAN
In 2007 startte de EU gesprekken met 7 leden van ASEAN, een Aziatische economische samenwerking
die vandaag 10 landen telt. Deze onderhandelingen vielen stil in 2009. in 2017 werd een werkgroep in
het leven geroepen die de gesprekken tussen beide regio’s nieuw leven in moet blazen. Ondertussen
onderhandelt de EU wel met de aparte lidstaten die deel uitmaken van ASEAN. Met Vietnam (zie
boven) en Singapore (handelsakkoord in werking sinds november 2019) werden reeds
handelsverdragen afgesloten. Met Thailand, de Filipijnen en Myanmar zijn de onderhandelingen
lopend. De gesprekken met Maleisië zijn voorlopig stopgezet.
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Uitdagingen voor het Europees extern handelsbeleid
in juni 2020 besloot de Europese Commissie werk te maken van een brede evaluatie van het
Europese handelsbeleid, dat de laatste jaren in woeliger water terecht kwam:
o

Enerzijds zorgen bepaalde interne factoren voor spanningen zorgen:
 Het groeiende verzet van nationale en regionale overheden tegen bepaalde
handelsakkoorden. Zo is er het verzet van de Waalse regering tegen CETA. Dit
valt onder meer te wijten aan de eerder besproken heterogeniteit tussen de
lidstaten.
 De plaats die Europese waarden en politieke doelstellingen zouden moeten
krijgen in internationale handel, zoals de mogelijke integratie van duurzame
ontwikkelingsdoelen in vrijhandelsverdragen of het opnemen van een
mensenrechtenclausule. Zo reageerde de EU heel verdeeld en werden er
geen handelsembargo’s uitgesproken tegen Turkije, toen Erdogan eind 2019
Syrië binnen viel.

o

Anderzijds zorgen externe ontwikkelingen voor uitdagingen:
 Het groeiend Amerikaans protectionisme en de strategie van Trump om via
handelsoorlogen nieuw beleid af te dwingen, zorgen voor spanningen.
 De opkomst van China, een planeconomie die via overheidssteun heel wat
druk zet op de internationale handel door oneerlijke concurrentie en
dumping (zie 2.2.3.). Hoewel de EU een open handelsrelatie nastreeft met
China, hekelt ze het trage liberaliseren van de Chinese markt. Dit zorgde al
voor grote conflicten, bijvoorbeeld rond het al dan niet toelaten van Huawei
op de Europese 5G-markt.
 Het bedenkelijke functioneren van de WTO, onder meer door toenemende
spanningen tussen de EU, VS en China. De VS trok zich met Trump terug als
spelleider op het internationaal handelstoneel, en China focust zich
voornamelijk op haar eigen markt. Internationaal zijn de blikken nu gericht op
de EU om deze leidersrol over te nemen.

Bovenop dit instabiel globaal handelsklimaat, krijgt de mondiale markt nu ook een crisis ten gevolge
van de COVID-19 maatregelen met grote economische gevolgen te verwerken. Handel komt meer en
meer onderdruk te staan, door het stilvallen van economieën en de protectionistische reactie van
heel wat lidstaten.
Naar een krachtige, open een eerlijke handelsagenda
Dit alles leidde tot de aankondiging van voormalig Commissaris Phil Hogan dat de EU haar
handelsbeleid zal herzien. Onder de titel ‘Open Strategic Autonomy’, pleit hij voor een model dat de
EU openstelt voor handel, en tegelijkertijd haar burgers en bedrijven beschermt. Dit wil hij onder
meer doen via de aanstelling van een Chief Trade Enforcement Officer (CTEO) die de implementatie
van klimaat- en arbeidsstandaarden (zoals een nultolerantie ten aanzien van kinderarbeid) in
handelsakkoorden moet opvolgen, een versterkte multilaterale samenwerking met traditionele
partners (zo bepleit de nieuwe Commissie een sterk handelsakkoord met de VS én een hervorming
van de WTO) en nieuwe spelers (Afrikaanse Unie), en een Trade Policy Review Process dat Europese
spelers uitnodigt om het nieuwe handelsbeleid mee uit te denken.
Vrijhandel in een geglobaliseerde markt blijft dus het leidmotief, maar de EU zal maatregelen treffen
om zichzelf beter te beschermen tegen bovenstaande uitdagingen. Hoe de EU haar markt
internationaal beschermt, komt aan bod in het volgende hoofdstuk.
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2.3. De EU beschermt en organiseert haar markt
Met bijna 1/5de van de wereldwijde in- en uitvoer is de Europese Unie een belangrijke economische
speler. Een sterk EU handelsbeleid kan dus een positief effect hebben op de welvaart in de EU. De
focus ligt daarbij op het goed organiseren van de Europese markt en het beschermen ervan.
De EU neemt daarbij maatregelen om de Europese markt te beschermen, om de Europese markt te
organiseren en om de consument te beschermen. Daarnaast voert de EU ook een eigen
concurrentiebeleid.
2.3.1. Maatregelen om de Europese markt te beschermen

Maatregelen tegen dumping
Als een onderneming of een land producten aanbiedt op de Europese markt tegen een prijs die door
toedoen van een overheid lager ligt dan de normale prijs (productieprijs), spreekt men over dumping.
Om dit tegen te gaan, kan een onderneming die zich benadeeld voelt, klacht indienen bij de Europese
Commissie. Is de klacht gegrond, dan legt de Commissie antidumpingheffingen op

Mogelijke importheffingen op Turks staal
BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - De Europese Unie kan importheffingen gaan invoeren op staal
uit Turkije omdat dit mogelijk goedkoop wordt gedumpt op de Europese markt. Brussel is bezig
met onderzoek naar de praktijken.
Het onderzoek volgt op een klacht van de Europese staalbranchevereniging over de import van
Turks staal onder de kostprijs in Europa. De EU had eerder al importheffingen opgelegd op
staal uit bijvoorbeeld China, Rusland en Oekraïne omdat dit werd gedumpt op de Europese
markt, wat schadelijk is voor Europese staalfabrikanten als ArcelorMittal en Thyssenkrupp. Zij
klagen al langer over goedkoop buitenlands staal op de Europese markt.
Bron: https://www.iex.nl/Nieuws/ANP-140520-171/EU-bekijkt-importheffingen-op-Turks-staal-tegen-dumping.aspx
(28/05/2020)

Anti-subsidiemaatregelen
Ook het invoeren van zwaar gesubsidieerde producten wordt beschouwd als oneerlijke
handelspraktijken. Ook hiervoor kunnen ondernemingen een klacht indienen bij de Europese
Commissie. Indien nodig legt ze invoerheffingen op.

Wederzijdse belemmeringen EU-VS door aanslepend conflict luchtvaartsector
Dit type invoerheffing ligt mee aan de basis van de moeilijke handelsrelatie tussen de EU en de
VS: in februari 2020 verhoogde de VS de invoerheffing op vliegtuigen van het merk Airbus (een
Europese vliegtuigbouwer), nadat de EU deze vliegtuigbouwer volgens de VS had
gesubsidieerd. Dit deed de EU nadat ze een klacht inspande bij het WTO omdat ze vond dat
Boeing ongeoorloofde staatssteun kreeg van de VS. De WTO moet dit jaar nog een uitspraak
doen, in een conflict dat al tien jaar aansleept.
Bron: https://www.demorgen.be/politiek/vs-verhogen-importtarieven-op-europese-vliegtuigen~bef1effa/
(15 februari 2020)
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Vrijwaringsmaatregelen
Anti-dumping- en anti-subsidiemaatregelen zijn instrumenten om oneerlijke handel tegen te gaan.
Vrijwaringsmaatregelen hebben echter de bedoeling de Europese economie te beschermen, ook al
worden de geïmporteerde producten eerlijk verhandeld.
Als een Europese producent wordt bedreigd door een toename van goedkopere versies van zijn
product uit het buitenland, kan hij een vrijwaringsmaatregel aanvragen. Deze maatregel, die het
concurrerende product ofwel tegenhoudt, of er taksen op heft, geeft de producent even de tijd om
zijn product zodanig bij te schaven dat hij ze aan een concurrentiëler prijs kan verkopen, of een
andere niche kan beogen. Een dergelijke vrijwaringsmaatregel is beperkt in de tijd.

Vrijwaringsmaatregelen niet-Europees staal
Een van de laatste vrijwaringsmaatregelen die door de Commissie werd genomen, was een
verlenging en uitbreiding van de vrijwaringsmaatregelen die lopen tegen niet-Europees staal.
De hoge invoerheffingen op Europees staal in Amerika en het goedkope staal uit China (en
elders) maakten de Europese staalsector al zeer gevoelig. Nu komt daar nog de corona-impact
bovenop. Om de Europese staalmarkt te beschermen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er
voldoende staal is voor de Europese vraagzijde, wordt de staalmarkt gemonitord en krijgen
landen strikte importquota opgelegd. De maatregelen lopen minstens tot 2021.
Bron: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2161. (30/06/2020)

2.3.2. Maatregelen om de Europese markt te organiseren

Een gemeenschappelijk buitentarief
Tarifaire belemmeringen zijn indirecte belastingen die geheven worden op producten die op een
buitenlandse markt verkocht worden. Wanneer een bedrijf producten op de Europese markt wil
brengen, krijg dat bedrijf te maken met zo’n tarifaire belemmeringen. Binnen de EU zijn deze tarifaire
belemmeringen, of invoerrechten, gemeenschappelijk gemaakt. Dat wil zeggen dat deze voor iedere
lidstaat gelijk zijn. (Zie 1.1. Douane-Unie)

Non-tarifaire belemmeringen
Non-tarifaire belemmeringen zijn fysieke, fiscale of technische belemmeringen om producten op
buitenlandse markten te brengen. Dit kunnen milieueisen, strenge kwaliteitseisen of
veiligheidsnormen zijn.
2.3.3. Maatregelen om de consumenten te beschermen
Consumentenbeleid is, naast het vrij verkeer, een belangrijk principe van de interne markt. Het
Europese beleid richt zich vooral op consumentenbescherming: informatie aan en veiligheid en
juridische bescherming van de consument.
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Naar een nieuwe strategie
De Europese Commissie bereidt momenteel een nieuwe strategie voor om consumenten
beter te beschermen: The New Consumer Agenda. Deze nieuwe strategie moet een antwoord
bieden op uitdagingen rond digitalisering en klimaat (denk dan bijvoorbeeld aan het groeiend
aantal online transacties of de soms onoverzichtelijke informatie op online winkelplatforms),
en consumenten beschermen in een periode van herstel na de coronacrisis.
Een volledig overzicht vind je hier:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_new_deal_consumer_benefits_2019.pdf

Informatie aan de consument
Etikettering van voedingsmiddelen
Consumenten moeten duidelijk geïnformeerd worden over de inhoud van voedingsmiddelen. Daartoe
nemen zowel de EU als haar lidstaten maatregelen.
Zo zijn de EU-lidstaten verantwoordelijk voor bepalingen rond nietvoorverpakt voedsel. Ze kunnen ook zelf voedingslabels invoeren. Zo
introduceerde België in 2018 de nutri-score die aangeeft hoe gezond een
product is. In Frankrijk bleek dit immers goed te werken. Momenteel
onderzoekt de Commissie of er een Europese nutri-score kan komen.
Anderzijds is de EU verantwoordelijk voor afspraken rond verpakt voedsel. Maar ook voor nietvoorverpakt voedsel kan ze regels opleggen, zoals het feit dat alle stoffen die allergieën kunnen
veroorzaken erop moeten vermeld staan.
Verpakte voedingsmiddelen moeten volgende gegevens bevatten:

Informatie aan de consument: etikettering van voedingsmiddelen. Bron: www.fevia.be.

De EU blijft de regels rond etikettering bijschaven en aanpassen aan de verwachtingen van de
consumenten. Daarnaast probeert ze ook de regels rond de etikettering te vereenvoudigen.
Zo wil de Commissie In het kader van de nieuwe ‘van boer tot bord’-strategie (zie veiligheid van de
consument-voedselveiligheid) nieuwe regels rond duurzaamheidsetikettering, met aandacht voor
voedingswaarde, maar ook met klimaat-, milieu-, en sociale effecten van de productie en consumptie
van voedingsmiddelen.
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Etikettering van niet-voedingsmiddelen
Ook voor niet-voedingsmiddelen bestaan er regels voor etikettering. Die
verschillen naargelang het product. Er zijn specifieke regels voor chemische
producten, huishoudapparaten, textiel, schoenen, cosmetica, brandstofgebruik en
CO2-uitstoot voor nieuwe auto’s.
Zo komen er vanaf 2021 hernieuwde labels die de energie-efficiëntie van
elektronische producten beter moeten weergeven (zie afbeelding).

Europese kwaliteitslabels
De EU wil de burger niet alleen informeren over de inhoud en productie van producten, maar ook over de kwaliteit ervan. Daarom creëerde ze een aantal labels,
die de consument meer informatie geven over milieuvoordelen, geografische oorsprong, technische harmonisatie en productiewijze. Het label hiernaast
bijvoorbeeld vertelt de consument dat dit product milieuvriendelijk (gemaakt) is.

Taalgebruik en prijsaanduiding
Het etiket, de gebruiksaanwijzing of waarschuwing moet gemakkelijk te begrijpen zijn. Dit houdt
onder meer in dat het in de taal van de consument moet zijn, of iets wat daar dicht bij ligt. De prijs
van producten moet ondubbelzinnig, makkelijk herkenbaar en goed leesbaar zijn.

Veiligheid van de consument
Productveiligheid
Een product mag maar verkocht worden op de Europese markt als het veilig is bij normaal gebruik en
in normale omstandigheden. Op heel wat producten, voornamelijk elektronica en speelgoed, vind je
een CE-label (zie afbeelding). Daarmee geeft de fabrikant aan dat het product voldoet aan alle
Europese kwaliteitseisen.
Als een onveilig product op de Europese markt verkocht wordt, kunnen EU-landen snel informatie
delen via het ‘Rapid alert system for dangerous non-food products’ (Safety Gate). Zo kan er snel en
efficiënt ingegrepen worden. Op de databank RAPEX staan alle producten die zo teruggeroepen
werden. Via de Europese ‘product safety pledge’ moedigt de EU online verkoopplatformen (zoals
Amazon) aan om onveilige producten binnen de twee werkdagen van het platform te verwijderen.

Laat je niet vangen
In 2019 kwam aan het licht dat bepaalde
goedkope Chinese producten geen Europees CElogo dragen, maar wel een zeer gelijkaardig
Chinees logo (bijna een exacte kopie), dat geen
kwaliteitsgarantie garandeert en niet erkend
wordt op de Europese markt. Op de afbeelding
hiernaast zie je het verschil.
Bron: https://radio2.be/de-inspecteur/zie-jij-hetverschil-tussen-het-europese-ce-label-en-hetchinese-ce-logo
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Productaansprakelijkheid
Een consument kan een schadevergoeding eisen aan de fabrikant van het product dat gebreken
vertoont en waardoor schade ontstaan is. Hij/zij moet dan de schade, het gebrek en het verband
tussen het gebrek en de schade bewijzen.

Voedselveiligheid
Enkele voedselcrisissen zorgden ervoor dat de Europese Unie de voedselketen
strenger controleert. Om de beleidslijnen hierrond uit te werken, rekent de EU op
de adviezen van het European Food Safety Authority (EFSA). De EFSA volgt de
volledige voedselketen op. Om vlug te kunnen ingrijpen in geval van een
voedselcrisis, richtte de EU een speciaal agentschap op: Rapid Alert System for
Food and Feed (RASFF), zoals gebeurde in de zomer van 2017 met de fipronilcrisis.
In 2020 lanceerde de Europese Commissie een nieuwe ‘Van boer tot bord’-strategie, die Europees
voedsel niet alleen eerlijker en duurzamer, maar ook veiliger moet maken. Deze strategie bevat
bijvoorbeeld richtlijnen om het gebruik van pesticiden met 50% te verminderen.15

GGO’s
Wie genetisch gewijzigde organismen (GGO’s) op de markt wil brengen, heeft daarvoor een speciale
vergunning nodig en moet de etiketteringsregels volgen. Volgende producten kregen tot nu toe een
vergunning: bepaalde maïs- en sojasoorten, katoen, suikerbiet, koolzaadolie en koolraapolie.

Voorbeeld
Het onderzoek om gewassen genetisch te manipuleren evolueert snel. Zo zijn CRISPR-Cas9 en
‘mutagenese’ nieuwe genetische manipulatietechnieken. In juli 2018 oordeelde het Europees Hof
van Justitie dat deze nieuwe technieken ook onder de Europese richtlijn rond genetisch gewijzigde
organismen (ggo’s) vallen. Dat betekent dat die gewassen onderworpen moeten worden aan
dezelfde test- en etiketteringsvereisten als andere ggo's.
Bron: www.vilt.be/mutagenese-valt-onder-europese-ggo-regelgeving, 25/07/2018

Het voorzorgsbeginsel
Wanneer een product op de markt gebracht wordt waarvan men vermoedt dat het de gezondheid
van mens of dier of het milieu schaadt, kan men het voorzorgsbeginsel inroepen. Een bepaald
voedingsmiddel of dierenvoeder wordt dan tijdelijk uit de handel genomen tot de veiligheid
gegarandeerd is. Dit is een erg belangrijk principe. In de VS geldt bijvoorbeeld het omgekeerde:
slechts als je zwart op wit kan bewijzen dat iets schadelijk is, wordt het uit de handel genomen.

Juridische bescherming van de consument
Oneerlijke handelspraktijken
misleidende of agressieve handelspraktijken en misleidende reclame zijn verboden in de EU. Zo zijn
zogenaamde lokkertjes (promo op een product dat maar heel beperkt in voorraad is) of hardnekkige
ongewenste reclame verboden. Met de ‘new deal’ voor consumenten (2018) probeert de EU ook de

15

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farmfork_nl
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online markt te controleren, en krijgen consumenten meer juridische mogelijkheden (geld terug
eisen, contract beëindigen of als groep consumenten een klacht neerleggen).

Misleidende reclame
Na reclame van winkelketen Aldi voor een opblaasbare jacuzzi, die heel wat consumenten op de
been bracht, bleken de meeste winkels slechts 5 of minder baden op voorraad te hebben. Heel
wat mensen bleven zo misnoegd achter, omdat de vraag het aanbod zwaar overtrof.
Hoewel het coronavirus voor een onverwachte stijging in geïnteresseerde consumenten gezorgd
kan hebben, botst deze handelspraktijk met Europese wetgeving.
Bron: https://www.hln.be/geld/consument/heel-wat-aldi-klanten-blijven-misnoegd-en-met-lege-handenachter-na-stunt-met-opblaasbare-jacuzzi-misleidende-campagne~ad087eb1/

Verkoop op afstand
Ook op de verkoop op afstand houdt de Unie een oogje in het zeil. Ze bepaalt dat de consument
vooraf informatie moet krijgen over de verkoper, het product, de voorwaarden van je aankoop,
betaalverplichting en -wijze. Bovendien moet je voor een bestelling op afstand altijd een bevestiging
ontvangen waarin al deze info opnieuw vermeld wordt. Voor producten die je telefonisch, per fax of
via het internet bestelt, kan je de bestelling binnen de 14 dagen intrekken. Klanten kunnen hierbij ook
niet verplicht worden om een reden te geven voor het terugtrekken van de aankoop. Met klachten
kan je terecht bij het European Consumer Centre Belgium: www.eccbelgie.be.

Garanties voor consumptiegoederen
Een EU-consument krijgt op alle aangekochte goederen (vb. stofzuiger of radio) minimum twee jaar
garantie. Deze garantievoorwaarden gelden ook voor aankopen online of op afstand. Ook hier kan je
bij klachten terecht bij het ECC België (zie boven).

Ook Apple moet zich houden aan de Europese regels
Onder druk van de EU paste Apple in 2012 zijn garantiebeleid aan. Sindsdien krijgt elke klant die
Apple-producten koopt op de website of in een Apple Store voortaan de twee jaar wettelijke
garantie die Europa voorschrijft. Daarvoor gaf het bedrijf maar één jaar fabrieksgarantie.
De aanpassing gebeurde nadat verschillende consumentenorganisaties (waaronder Test-Aankoop)
Apple in gebreke hadden gesteld en een Italiaanse rechter het bedrijf eind 2011 had veroordeeld
tot een boete van 900.000 euro wegens het niet naleven van de Europese garantieregels.
Bron: www.test-aankoop.be, 19/03/2012

Privacybeleid
Het Europees beleid zoekt een evenwicht tussen bescherming van de privacy en uitwisseling van
gegevens voor bijvoorbeeld terrorismebestrijding. Bovendien zorgt de snel veranderende realiteit van
het internet voor heel wat nieuwe uitdagingen wat privacy betreft.
In 2018 trad de nieuwe Europese privacywetgeving, of GDPR (General Data Protection Regulation), in
werking. De wet houdt in dat bedrijven waar je producten koopt en je gegevens achterlaat op een
correcte en veilige manier moeten omgaan met deze data.
Bedrijven moeten sindsdien een procedure volgen voor het verzamelen van data en het opslaan van
persoonlijke gegevens, bv. toestemming vragen aan de consument om hun gegevens op te slaan en
te gebruiken. Daarnaast moeten websites die gebruik maken van cookies (kleine tekstbestanden die
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je voorkeuren en de websites die je bezoekt bijhouden) hiervoor expliciet toestemming vragen aan de
bezoekers en de bezoeker duidelijk informeren over het gebruik van de informatie die verzameld
wordt. Ten slotte worden ook maatregelen genomen tegen hackers en datalekken, en heeft elke EUburger het ‘recht om vergeten te worden’. Dit betekent dat je kan eisen om oudere informatie over
jezelf te laten verwijderen van het internet.

TikTok op de vingers getikt
De populaire applicatie Tiktok kwam in juni 2020 in opspraak, omdat er heel wat data (onder
meer over je locatie en je IP-adres) wordt bijgehouden. Daarbovenop zou de applicatie ook je
klembord (wordt gebruikt om tekst tijdelijk op te slaan wanneer je iets kopieert) kunnen bekijken.
De European Data Protection Board (EDPB) richtte een taskforce op om de zaak te onderzoeken.
Bron: https://www.demorgen.be/nieuws/europese-waakhonden-kijken-naar-privacybeleidtiktok~b581d61b62/ (12 juni 2020)

2.3.4. Concurrentiebeleid (mededinging)
De Europese economische integratie berust op het principe van vrije concurrentie. Bedrijven moeten
op gelijke voet met elkaar kunnen concurreren. Concurrentievervalsing is dus uit den boze. Met het
concurrentiebeleid ziet de EU erop toe dat concurrentievervalsende praktijken uit de weg worden
geruimd, zoals monopolies en ongeoorloofde staatssteun. De mededingingsregels die ze toepast,
bestaan uit regels voor ondernemingen en regels voor lidstaten. De Europese Commissie kan alleen
ingrijpen wanneer de handel tussen de lidstaten ongunstig benadeeld wordt. Wanneer de handel
binnen één lidstaat ongunstig benadeeld wordt, zijn de regels van de lidstaat in kwestie van
toepassing.

Regels voor ondernemingen
Concurrentie
Kartelvorming
De Europese Unie verbiedt afspraken die de handel tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden en de
concurrentie in de interne markt beperken, verhinderen of vervalsen. Overeenkomsten tussen
ondernemingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot prijsafspraken, een verdeling van de markt tussen
bedrijven of manipuleren van aanbestedingen. De Europese Commissie kan bedrijven die zich
bezondigen aan kartelvorming een zware boete of dwangsom opleggen. Bedrijven die hun
lidmaatschap aan een kartel opbiechten, kunnen een strafvermindering krijgen.

Europese boete van 31,6 miljoen euro voor kartel van groenteconserven
De Europese Commissie heeft Coroos en Groupe CECAB een boete opgelegd van in totaal 31 647
000 euro voor prijsafspraken over groenteconserven in heel Europa. Bonduelle is geen geldboete
opgelegd omdat het bedrijf het bestaan van het kartel aan de Commissie heeft onthuld.
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“De Europese consumenten moeten tegen betaalbare prijzen toegang hebben tot voeding.
Concurrentie zorgt daarvoor. Maar in plaats van met elkaar te concurreren kwamen Coroos en
Groupe CECAB overeen om de markt onder elkaar te verdelen en de prijzen voor
groenteconserven in heel Europa af te spreken. Dit deden zij meer dan tien jaar lang. Deze kartels
zijn uiteindelijk schadelijk voor de Europese consumenten en met het besluit van vandaag geven
we bedrijven een duidelijk signaal dat kartels niet worden aanvaard", aldus Margrethe Vestager,
EU-commissaris voor Mededinging.
Bron: https://ec.europa.eu/netherlands/news/europese-boete-van-316-miljoen-euro-voor-kartel-vangroenteconserven_nl (27/09/2019)

Misbruik van machtspositie
Bedrijven met een groot marktaandeel van een bepaald product of dienst hebben een machtspositie.
Dit is op zich geen probleem. Tenzij ze die misbruiken. Een voorbeeld van misbruik kan zijn dat een
bedrijf veel te hoge of te lage prijzen aanrekent, klanten discrimineert, of bepaalde
handelsvoorwaarden oplegt aan haar handelspartners.

Google krijgt Europese boete van 1,49 miljard euro
Voor de derde keer heeft de Europese Commissie Google een miljardenboete opgelegd voor
machtsmisbruik. Ditmaal moet de techgigant 1,49 miljard euro betalen omdat het met
advertentiedienst AdSense haar machtspositie misbruikte.
Volgens de Commissie zou Google in contracten met websites een aantal beperkende clausules
laten opnemen die concurrenten verhinderen om ook hun zoekadvertenties op deze websites te
plaatsen. ‘Dit wangedrag heeft tien jaar geduurd en andere bedrijven verhinderd om eerlijk te
concurreren. Dit is illegaal onder de EU-mededingingsregels’, aldus Vestager.
De boete is minder hoog dan twee andere Europese boetes die Google kreeg. In 2017 legde de
mededingingswaakhond het bedrijf 2,4 miljard euro boete op in een zaak rond Google Shopping
waarbij concurrenten werden benadeeld. Vorig jaar kreeg het techbedrijf een boete van 4,3
miljard euro voor het opdringen van zijn browser en zoekmachine op Android-telefoons.
Vannacht kondigde Google aan dat het aanpassingen zal doorvoeren aan Android om tegemoet te
komen aan de Europese bezwaren. Die moet gebruikers laten kiezen welke browser en
zoekmachine ze gebruiken op hun Android-telefoon. Vestager zegt de aanpassingen te
verwelkomen, maar ook ‘van dichtbij in de gaten te houden hoe dat keuzescherm zal evolueren’.
Bron: https://datanews.knack.be/ict/nieuws/google-krijgt-europese-boete-van-1-49-miljard-euro/articlenormal-1443359.html, 20/03/2019.

Structuur van de markt
Concentraties
Als fusies of overnames van bedrijven de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en
de concurrentie in de interne markt mogelijks beperken, verhinderen of vervalsen, dan moeten ze
vooraf gemeld worden aan de Europese Commissie. Die onderzoekt dan of deze niet zullen leiden tot
een machtspositie, die op haar beurt kan leiden tot misbruiken.
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Regels voor lidstaten
Staatssteun
Staatssteun, zoals subsidies of belastingvoordelen, is verboden als dit het handelsverkeer tussen de
lidstaten ongunstig beïnvloedt en de concurrentie vervalst of dreigt te vervalsen. Toch kan
staatssteun in sommige gevallen toegelaten worden, bijvoorbeeld wanneer oneerlijke concurrentie
uit het buitenland de eigen markt bedreigt.

Eurocommissaris Verstager waarschuwt voor ‘gevaar Chinese overnames’
De Europese Commissie wil de staatssteunregels nog meer versoepelen. Een snelle verankering
door de nationale overheden moet vermijden dat strategische ondernemingen in Chinese handen
vallen, zegt eurocommissaris Margrethe Vestager.
Margrethe Vestager, vicepresident van de Commissie, kondigt een plan aan om Europese
bedrijven te laten overleven, en via staatssteun vijandige overnames uit China te beletten. Dat is
bijzonder opvallend, omdat Vestager jarenlang de koningin was van de ‘vrije competitie in
Europa’, die streed tegen datgene wat ze nu toelaat: staatssteun.
‘We hebben geen enkel probleem met lidstaten die nu als marktparticipanten gaan optreden,
indien nodig, als ze aandelen willen nemen, om dit soort overnames tegen te gaan’, zo vertelt ze
aan de Financial Times. ‘Er is een echt risico dat kwetsbare bedrijven nu gaan overgenomen
worden. Iedereen is welkom om in Europa zaken te komen doen, maar niet met ongelijke
middelen.’ Bedrijven die staatseigendom zijn, of gesteund worden door de staat, zoals altijd het
geval in China, worden in het oog gehouden.
bron: https://businessam.be/europese-commissie-waarschuwt-voor-gevaar-chinese-overnames/
(13/04/2020)

Apple wint rechtszaak tegen EU over 13 miljard euro aan belastingvoordelen
De techreus Apple heeft woensdag een rechtszaak gewonnen die het uitvocht met de Europese
Commissie over 13 miljard euro aan belastingvoordelen die het had ontvangen. De uitspraak is
een zware klap voor de Europese Commissie.
Het Gerecht van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg besloot dat de belastingvoordelen
die Apple genoot in Ierland niet konden aangemerkt worden als illegale staatssteun.
Sinds een aantal jaar richt de Commissie het vizier op de zogenaamde belastingrulings die
lidstaten aan bedrijven verlenen. Ze zijn an sich niet illegaal, maar die rulings worden beschouwd
als onrechtmatige staatssteun wanneer concurrerende bedrijven er niet van kunnen profiteren. In
2016 beval de Europese Commissie daarom aan de Ierse fiscus, waar Apple zijn Europese zetel
heeft, om een slordige 13 miljard euro aan onbetaalde belastingen op te eisen bij techreus Apple.
Tijdens de hoorzittingen betoogden de advocaten van de Amerikaanse techgigant echter dat de
winsten van het bedrijf belast moeten worden in de VS, waar de toegevoegde waarde van zijn
producten wordt gecreëerd.
(…)
Tegen het vonnis kan nog wel cassatieberoep aangetekend worden. Waarnemers gaan ervan uit
dat de Commissie dat ook zal doen. De inzet van het Apple-dossier is simpelweg te groot,
financieel, juridisch én politiek.
Bron: https://www.standaard.be/cnt/dmf20200715_93348781 (15/07/2020)
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2.4. De EU moderniseert haar markt
In de prioriteiten die de Commissie gebruikt om haar beleid vorm te geven, krijgt de modernisering
van de interne markt een centrale plaats. Hoewel deze modernisering fundamenteel is om de EMU
vorm te geven (en zo ook relevant is onder ‘1.3. Naar een volwaardige economische en monetaire
unie’), zijn de uitdagingen die aan de basis liggen van deze modernisering, mondiaal van aard.
Daarnaast mag deze transformatie niet afdoen aan de internationale concurrentiepositie van de EU.
2.4.1. Naar een ecologische en digitale markt
De transformatie die de Europese markt moet moderniseren, is tweeledig: enerzijds moet Europa
tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden. Daarnaast moet de EU
marktleider worden in de opkomende digitale economie. Om dit te realiseren, publiceerde de
Europese Commissie:
o

o

Een digitale strategie die inspeelt op uitdagingen en ontwikkelingen in de digitale sector,
waaronder kunstmatige intelligentie, 5G en data- en metadata-analyse. Zo is er de nieuwe
Europese datastrategie, met als doel dat data vrij doorheen de verschillende Europese
lidstaten en sectoren kunnen stromen.
Een Green Deal die de EU tegen 2050 klimaatneutraal moet maken aan de hand van een
wettelijk bindend kader. Tegelijkertijd fungeert deze strategie ook als nieuwe economische
groeistrategie.

Deze dubbele transitie zal een grote impact hebben op de Europese
industrie en het bedrijfsleven, de motoren van de interne markt.
Daarom publiceerde de Commissie een nieuwe industriële
strategie16 die uiteenzet hoe ze de EU bedrijven en industrieën bij zal
staan in de overgang naar de nieuwe circulaire en digitale economie,
om te vermijden dat deze transformatie een groot verlies aan
concurrentievermogen met zich meebrengt:
o

o

o
o

o

16

Het implementeren en verdiepen van de interne markt:
onder meer door in te zetten op sterkere certificering
(inclusief betere normering voor nieuwe, digitale producten), Visuele weergave industriële
nieuwe Europese regelgeving rond intellectueel eigendom en strategie (bron: EC, 2020)
een sterke onafhankelijke mededinging.
Het versterken van het mondiale gelijke speelveld: zo wil de EU een instrument voor
internationale aanbesteding creëren, dat het probleem van wederkerigheid (Europese
bedrijven worden in het buitenland vaak afgeblokt, terwijl de Europese markten openstaan
voor buitenlandse investeringen) aanpakt. Ook bekijkt de EU of er strengere douanecontroles
aan de grenzen kunnen komen.
Transitie naar klimaatneutraliteit ondersteunen, onder meer door in te zetten op de
overgang naar een circulaire economie.
Een klimaat van industriële innovatie creëren, onder meer door de installatie van een
Europese innovatieraad en het ondersteunen van publiek-private partnerschappen. Ook
bijscholing en omscholing en het ondersteunen van financiering maken deel uit van deze
innovatie.
Versterken van de industriële en strategische autonomie van Europa: als antwoord op de
toenemende concurrentie, wil de EU op vlak van digitale toepassingen, grondstoffen en
buitenlandse investeringen controle-instrumenten die de autonomie van de EU bevorderen.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/fs_20_425
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Daarnaast wil de Commissie met ‘Een eengemaakte markt die werkt voor bedrijven17’ (Single Market
Strategy) alle bestaande barrières detecteren die een optimale werking van de interne markt in de
weg staan en een bedreiging vormen voor bovenstaande transitie.
In maart 2020 verscheen een rapport18 en een stappenplan19 dat tot de volgende conclusie komt:
o Het voornaamste obstakel in de interne markt zijn de lidstaten die Europese wetgeving niet
correct of onvolledig implementeren.
o De huidige barrières wegwerken zou op 10 jaar tijd 713 miljard euro opbrengen.
o De Commissie wil harder optreden tegen lidstaten die de regels niet correct implementeren.
Door de lidstaten bij te staan in de transformatie naar een groene en digitale economie én door de
technische barrières weg te werken die deze transformatie in de weg staan, wil de Commissie de
internationale weerbaarheid en competitiviteit van de Europese markt versterken en een leidersrol
opnemen in de globale digitale en groene agenda.
Daarnaast wil ze deze moderniseringstendens exporteren, en bouwend op het succes van de eigen
Europese eengemaakte markt het wereldhandelssysteem moderniseren.
2.4.2. Naar een weerbare markt
De coronacrisis geeft een nieuwe dimensie aan de prioriteiten van de Europese Commissie. De
strategieën die ze wil gebruiken om de dubbele transitie vorm te geven, moeten nu ook gebruikt
worden om te werken aan economisch herstel en een versterkte weerbaarheid tegenover mogelijke
nieuwe crisissen. Deze versterkte weerbaarheid wil de EU realiseren aan de hand van
‘NextGenerationEU’ dat is opgebouwd uit volgende pijlers:
o

o

o

Europese lidstaten bijstaan in hun herstel: Met de Recovery and Resilience Facility en de
verhoogde Europese begroting voorziet de Commissie heel wat subsidies en
leenmogelijkheden die gebruikt kunnen worden om de eerste gevolgen van de coronacrisis in
te dijken én om aan herstel op lange termijn te werken.
De Europese economie een kick-start geven: met bestaande en nieuwe Europese
investeringsprogramma’s wil de Europese Commissie investeringen stimuleren die zowel het
herstel als de bovenstaande dubbele transitie moeten bevorderen.
Lessen trekken uit de Coronacrisis: zowel aan het bestaande beleid als aan het nieuwe
Europese beleid worden momenteel hoofdstukken toegevoegd over hoe het beleid ingezet
en versterkt kan worden met het oog op een verhoogde weerbaarheid ten aanzien van
crisissen zoals de Coronacrisis.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/fs_20_427
Volledige rapport: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-single-market-barriersmarch-2020_en.pdf
19
Het volledige stappenplan: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcementimplementation-single-market-rules_en_0.pdf
17

18
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3. Opdrachten
3.1. De EU: een sterk economisch blok
3.1.1.

Van een vrijhandelszone naar een Economische en Monetaire
Unie

Opdracht 1: Europese handel
De interne markt zorgt ervoor dat de handel tussen de EU-lidstaten (intra EU) vlot verloopt. Het
handelsverkeer tussen EU-lidstaten onderling bedraagt ongeveer twee derde van de EU-handel en is
cruciaal voor de Europese economie.
o Voor welk land is handel met andere EU-lidstaten het minst belangrijk?
o Stel dat de interne markt zou afgeschaft worden. Wat zou dat betekenen voor de Belgische
economie?
o Welke impact zal de coronacrisis hebben de intra- en extra-Europese handel?

Grafiek: Intra- (handel tussen EU-lidstaten onderling) en extra-EU handel (handel met landen buiten de EU) in 2019 (Bron:
Eurostat)
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Opdracht 2: Vlaamse handel in de EU
Bekijk de infografiek en het artikel over de Vlaamse export in 2019-2020:
www.statistiekvlaanderen.be/uitvoerinvoer-van-goederen
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/20200330%2
0-%20Vlaamse%20uitvoer%202019.pdf
o De invoer en uitvoer van Vlaanderen daalden in 2019, ook voor de coronacrisis. Wat was daar de
oorzaak van?
o Bekijk de eerste pagina’s van het exportrapport 2019: Zou een mogelijk brexit een grote impact
hebben op de Vlaamse export? Waarom wel/niet?

Opdracht 3: Vlaamse export keldert in 2020
Bekijk volgend artikel: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/nl/nieuws/vlaamse-exportkeldert-met-28-april-2020
o In het artikel wordt een verklaring gegeven voor de veranderende handelsrelatie met 4
belangrijke exportpartners binnen de EU. Welke?

Opdracht 4: Interne markt
o

Geef aan over welk soort ‘vrij verkeer’ het gaat in de onderstaande uitspraken: goederen,
diensten, personen of kapitaal.

Vrij verkeer van goederen: Bedrijven kunnen hun producten vrij verkopen in alle EU-lidstaten. Het
goederentransport is niet meer onderworpen aan douaneformaliteiten aan de grenzen. De
douaneheffingen tussen de EU-landen zijn verdwenen.
Vrij verkeer van personen: Als EU-burger kan je gaan studeren of werken in een andere lidstaat, net
alsof je dat in je eigen land zou doen.
Vrij verkeer van diensten: De dienstenmarkt werd geliberaliseerd waardoor er meer concurrentie is,
ook voor vroegere staatsmonopolies. Het gaat bv. over de luchtvaart, energiemarkt en telefonie. Ook
financiële diensten zoals betalen in het buitenland behoren tot het vrij verkeer van diensten.
Vrij verkeer van kapitaal: Je kan overal in de EU eigendom verwerven of investeren, zonder dat er
beperkingen (vb. extra heffingen) zijn op het kapitaal.

1.

Heel wat Europese scholieren lopen in andere EU-lidstaten een stage
via het Erasmus+ programma.

2.

De lagekostenmaatschappij Easyjet verbindt Brussel met Genève.

3.

Vrachtwagenchauffeurs hoeven sinds 2004 niet meer aan te schuiven
aan de Duits-Poolse grens.

4.

EDPnet is een onafhankelijke telecomprovider die sinds 1999 actief is
in België.

5.

Bij een spoedopname in een andere EU-lidstaat betaalt de mutualiteit
een deel van de kosten terug.

6.

Luminus, Eneco en Eni zijn enkele voorbeelden van
energieleveranciers waarop Vlamingen een beroep kunnen doen.
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7.

Heel wat EU-ambtenaren wonen permanent in Brussel.

8.

Het aantal Vlaamse studenten dat met een Erasmus+ beurs studeert
in andere Europese universiteitssteden is de afgelopen vijf jaar
gestegen.

9.

De Nederlandse bank Delta Lloyd heeft diverse filialen in Limburg.

10.

Ryanair biedt zeer goedkope vliegtuigtickets aan.

11.

De uitbreiding van 2004 bezorgde de Vlaamse vrachtwagenchauffeurs
een tijdswinst van gemiddeld drie uur.

12.

Driekwart van de Vlaamse bejaarden die overwinteren in Benidorm
openen een zichtrekening bij het plaatselijke kantoor.

13.

Het landschap van gsm-operatoren wordt steeds diverser: de Vlaamse
consument heeft ondertussen de keuze uit tientallen
telefoniebedrijven.

14.

Wanneer je binnen de EU reist, biedt je autoverzekering automatisch
de wettelijk verplichte minimumdekking.

15.

Sinds 2003 kunnen we als particulier onze energieleverancier kiezen.
Op de website van de VREG kan je uitrekenen welke leverancier voor
jou het voordeligst is.

16.

In het Verenigd Koninkrijk zijn er ongeveer 30 verschillende
spoorwegmaatschappijen.

17.

Bij het kunststofverwerkende bedrijf Bubble & Foam in Anzegem
heeft ongeveer één vijfde van de werknemers de Franse nationaliteit.

Opdracht 5: Vrij verkeer van goederen
Verbind de aspecten van het vrij verkeer van goederen met de passende voorbeelden hier onder.
1. Afschaffing van
fiscale grenzen
(douaneheffingen)

a.

2. Verbod op
kwantitatieve inen uitvoerbeperkingen

b.

Time is money
Vóór de interne markt een feit was, berekende toenmalig
Europees commissaris Cecchini dat een vrachtwagen op 36 uur
1.200 km kon afleggen indien hij binnen één lidstaat bleef. Moest
de vrachtauto voor dezelfde afstand twee grenzen over, dan deed
hij er 58 uur over.
De Europese geneesmiddelenwetgeving
Bijna alle aspecten van de geneesmiddelenwetgeving zijn Europees
geregeld: de voorwaarden om ze in de handel te brengen, de
productie, de bijsluiters, de classificatie, de distributie en de reclamevoorschriften. De kroon op het werk was de centrale
vergunningsprocedure, waarbij een geneesmiddel, na het
verkrijgen van een Europese vergunning, overal in de Europese
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3. Afschaffing van
fysieke en administratieve
grenzen

c.

4. Afschaffing van
technische
grenzen

d.

Unie beschikbaar is. Patiënten moeten dus veel minder lang
wachten op een nieuw (beter) geneesmiddel.
De Spaanse aardbeienzaak
Het Hof veroordeelde Frankrijk omdat het geen actie ondernam
tegen de acties van de fruitboeren die de invoer van
landbouwproducten uit andere lidstaten beperkten. De Franse
boeren onderschepten vrachtwagens met Spaanse aardbeien, de
ladingen werden vernietigd en de chauffeurs bedreigd.
Supermarkten die landbouwproducten uit andere lidstaten
verkochten, werden bedreigd en de producten in de winkels
vernield.
De Franse belasting op zware bieren
In 2003 besliste Frankrijk over een speciale belasting op bier met
een alcoholgehalte hoger dan 8,5%. Hierdoor zou de taks quasi 10
keer zoveel bedragen en werden vooral de Belgische zware
trappisten getroffen. Dit zou voor onbetaalbaar hoge prijzen
zorgen in Frankrijk, traditiegetrouw een grote afzetmarkt voor de
Belgische brouwers. De Belgische brouwers voelden zich geviseerd
door deze nieuwe regel, aangezien Frankrijk zelf geen zware bieren
produceert. Ze dienden klacht in bij de Europese Commissie.
Uiteindelijk zag Frankrijk af van de taks.

Opdracht 6: Vrij verkeer van werknemers
Een van de bekendste arresten van het Europees Hof van Justitie gaat over het vrij verkeer van
personen: het arrest Bosman. Ga na waarover de zaak ging. Welke impact heeft dit arrest gehad op
de voetbalwereld?

Opdracht 7: Vrij verkeer van zelfstandigen
o
o

Wat doet ‘Solvit’? Kijk op http://ec.europa.eu/solvit.
Zoek uit op de website van Solvit wat de organisatie deed voor een Portugese ingenieur in Spanje.
(Kijk bij ‘voorbeelden’ in het linkermenu; Tip: het gaat om beroepskwalificaties).

Opdracht 8: Vrij verkeer van diensten: nutsvoorzieningen
o
o
o
o

Geef drie voorbeelden van nutsvoorzieningen die in België geliberaliseerd werden.
Geef twee argumenten vóór en tegen de liberalisering van nutsvoorzieningen.
Lees onderstaand artikel. Vanaf wanneer wordt het nationale personenvervoer per trein in België
ten laatste geliberaliseerd, en verliest de NMBS dus haar monopolie?
Uitbreiding: Lees volgend artikel: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2019/11/21/devolgende-stap-in-de-liberalisering-van-het-spoor-kan-worden-uitgesteld-tot-2050/ : hierin wordt
de ultieme deadline in onderstaand artikel betwist. Wat kan België doen om het monopolie van
de NMBS in stand te houden?
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NMBS vraagt tien jaar langer exclusiviteit op binnenlands reizigersvervoer
De Thalys naar Parijs, de ICE naar Frankfurt, de Eurostar naar Londen: het internationale
reizigersvervoer op het Belgische spoor is al een tijd geliberaliseerd. Binnenkort volgt ook het
nationale reizigersvervoer, waarop de NMBS sinds jaar en dag een monopolie heeft.
Twee data zijn cruciaal in de liberalisering, waarover de EU en de lidstaten decennia bikkelden.
Vanaf december 2020 moeten privébedrijven de mogelijkheid krijgen in België reizigers te
vervoeren. Op dat moment kan de NMBS concurrentie krijgen op binnenlandse trajecten als de
drukke lijn Brussel-Antwerpen, al zullen nieuwkomers daar geen subsidies voor krijgen.
Tegen 2023 moet de federale regering via een openbare aanbesteding het contract toewijzen om
treinen te laten rijden met subsidies. Op die regel bestaat één uitzondering. De regering mag de
‘opdracht van openbare dienst’ via een ‘direct award’ nog één keer voor tien jaar toekennen aan
de historische operator.
CEO van de NMBS vraagt de nieuwe regering om nog tien jaar het monopolie op het binnenlandse
reizigersverkeer in België te kunnen houden en om een ambitieuze langetermijnvisie op
mobiliteit. Het spoorbedrijf werkt nog altijd met het beheerscontract voor de periode 2008-2012
omdat de opeenvolgende federale regeringen het niet eens raakten over de inhoud van een
nieuw contract. De nieuwe regering zal de liberaliseringsknoop moeten doorhakken. De
uitzondering voor historische operatoren kwam er op vraag van enkele landen, waaronder België
en Nederland.
Bron: De Tijd, www.tijd.be/dossier/rekenmeester/monopolie/10114130.html, 04/04/2019

3.1.2.

De EMU onder druk

3.1.3.

Naar een volwaardige Economische en Monetaire Unie

Opdracht 9: Btw-tarieven
De verschillen in btw-tarief zijn een hinderpaal voor de interne markt. Verklaar.
Een overzicht van alle btw-tarieven vind je op:
https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_nl.htm

Opdracht 10: Btw-stelsel
Lees onderstaand artikel.
o Wat zijn de 2 hoofddoelstellingen van de hervorming van het btw-stelsel in de EU?
o Leg beknopt uit wat de 4 pijlers van de eengemaakte btw-ruimte van de EU inhouden.
o Waarom is het niet zo eenvoudig om de btw-regels te hervormen?
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Europese Commissie stelt ingrijpende hervorming van het btw-stelsel van de EU voor
De Europese Commissie heeft vandaag plannen gepresenteerd voor de grootste hervorming van de
btw-regels van de EU in een kwarteeuw. Zo moet er een eengemaakte Europese btw-ruimte komen
die eenvoudiger en fraudebestendig is.
De voorgestelde btw-hervorming moet het stelsel gebruiksvriendelijker maken voor Europese
ondernemingen, zodat ze van alle voordelen van de eengemaakte markt kunnen profiteren en
internationaal kunnen concurreren. Ondernemingen die in het buitenland zaken doen, moeten nu
nalevingskosten maken die 11% hoger liggen dan die van alleen in het binnenland opererende
ondernemingen. Een eenvoudigere en modernere btw moet deze kosten met een geraamde 1
miljard euro verminderen.
Daarnaast moet het stelsel grensoverschrijdende btw-fraude vermijden. Jaarlijks gaat meer dan 150
miljard euro aan btw verloren, waarvan ongeveer 50 miljard euro (of 100 euro per EU-burger) door
fraude. De hervorming zou dit bedrag met 80% verminderen.
Met de hervorming van het btw-stelsel wordt de verkoop van goederen tussen EU-landen op
dezelfde wijze belast als die binnen de lidstaten. De eengemaakte btw-ruimte van de EU omvat vier
‘pijlers’ van een:
1. Fraudebestrijding: De btw zal op grensoverschrijdende handel tussen ondernemingen worden
geheven. Momenteel is dit soort handel vrijgesteld van btw, wat een gemakkelijk achterpoortje
is om btw te innen en vervolgens te verdwijnen zonder het geld aan de overheid af te dragen.
2. Eén loket: Het zal voor internationaal opererende ondernemingen eenvoudiger worden om hun
btw-verplichtingen na te komen dankzij een ‘éénloketsysteem’. Handelaren zullen via één enkel
onlineportaal in hun eigen taal aangiften en betalingen kunnen doen volgens dezelfde regels en
administratieve modellen als in hun thuisland. De lidstaten zullen vervolgens de btw direct aan
elkaar afdragen, net zoals voor de verkoop van e-diensten.
3. Grotere samenhang: Er wordt overgestapt naar het beginsel van ‘bestemming’, waarbij het
definitieve btw-bedrag altijd aan de lidstaat van de uiteindelijke consument wordt afgedragen
en de btw volgens het tarief van die lidstaat wordt geheven. Dit is al lang een door de lidstaten
gesteunde toezegging van de Europese Commissie en geldt al voor de verkoop van e-diensten.
4. Minder bureaucratie: Vereenvoudiging van de factureringsregels, waardoor de verkopers
facturen kunnen opstellen volgens de regels van hun eigen land, ook als zij in het buitenland
zaken doen. Ondernemingen hoeven niet langer een lijst van grensoverschrijdende transacties
voor hun belastingadministratie (de zogenoemde ‘verzamellijst’) op te stellen.
De nieuwe btw-regels moeten unaniem door de EU-landen goedgekeurd worden. Dat betekent
lange en moeilijke onderhandelingen. Het nieuwe btw-stelsel zou vanaf 2022 volledig moeten
toegepast worden.
Bron: Europese Commissie, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_nl.htm, 4/10/2017.

Opdracht 11: Accijnzen
Lees onderstaand artikels.
o Op welke producten heft België accijnzen?
o Kan je uit de artikels afleiden wat de bedoeling is van deze belasting?
o Hoeveel bedraagt de minimumaccijns op diesel en sigaretten?
o Waarom wil de Europese Commissie de accijnzen in de EU harmoniseren? Wat is hier de
moeilijkheid?

96

Brussel wil forse verhoging dieselaccijns

Bron: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/
excise_duties/energy_products/rates/excise_duties-part_ii_energy_products_en.pdf

De Commissie probeert al jaren om de minimumaccijns op diesel (0,33€/liter) te verhogen. Zo wil
ze dieselgebruikers stimuleren tot zuiniger gebruik en ‘tanktoerisme’ tegengaan. Een forse
verhoging van de minimumaccijns kan ervoor zorgen dat de dieselprijzen deels geharmoniseerd
worden. Probleem is wel dat zo’n maatregel de instemming vereist van alle lidstaten.

EU maakt sigaret duurder

Bron: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/
excise_duties/tobacco_products/rates/excise_duties-part_iii_tobacco_en.pdf

97

De Commissie probeert ook al jaren om de minimumaccijns op sigaretten te verhogen, maar de
unanimiteitsregel voor beslissingen over belastingen maakt dat niet eenvoudig. Het verhogen van
de prijs, bv. via de accijnzen, is volgens de Wereldbank een van de efficiëntste methodes om
roken te bestrijden. En meer harmonie in de accijnzen zal de smokkel en georganiseerde fraude
doen afnemen. De minimumaccijns moet in elke EU-lidstaat 60% van de gemiddelde prijs
bedragen met een minimum van 90 euro per duizend stuks.

Opdracht 12: Vrij verkeer van kapitaal: de kapitaalmarktenunie
o
o
o

De kapitaalmarktenunie moet grensoverschrijdende investeringen makkelijker maken. Waarom is
dat nodig?
Waarom is de kapitaalmarktunie nog geen feit?
De coronacrisis zou vaart kunnen zetten achter de realisatie van een KMU. Waarom is een
kapitaalmarktunie interessant in tijden van crisis?

Kabinet met Parijs en Berlijn op de bres voor sterkere kapitaalmarktunie
De Nederlandse minister van Financiën gaat zich er samen met de twee machtigste EU-lidstaten,
Duitsland en Frankrijk, sterk voor maken dat kapitaal straks zonder veel nationale belemmeringen
door Europa kan stromen. Versterking van de zogeheten ‘kapitaalmarktunie’ is volgens hem des te
urgenter, nu Londen als het grootste financiële centrum na de brexit buiten de Europese Unie
komt te liggen.
Nederland pleit al langere tijd voor het wegnemen van drempels op de Europese kapitaalmarkt.
Als geld vrijer door de EU kan circuleren, leidt dat tot een grotere weerbaarheid van de economie
tegen conjuncturele schokken. Europese bedrijven zijn voor financiering erg afhankelijk van hun
nationale banken en kunnen relatief weinig bij private investeerders van buiten hun thuismarkt
terecht. Volgens de minister zijn Nederlandse bedrijven zelfs voor 80% van hun
kredietverstrekking aangewezen op het eigen bankwezen.
In de Verenigde Staten ligt dit heel anders, waardoor Amerikaanse bedrijven tijdens de financiële
crisis sneller weer aan krediet konden komen dan Europese ondernemers. Dit concurrentienadeel
kost de EU groei en banen.
De drie ministers roepen nu op om vaart te zetten achter het project. Het gebrek aan progressie
met de kapitaalmarktunie komt omdat er diepgaande structurele hervormingen nodig zijn in alle
lidstaten. Als een kmo in Nederland een lening in de markt wil zetten, moet hij voldoen aan allerlei
Nederlandse eisen. Omgekeerd wil een koper van de lening weten met welke wetgeving het
bedrijf te maken heeft: ondernemingsrecht, ontslagprocedures, faillissementswetgeving,
pensioenregelingen. Zo’n Nederlandse lening laat zich daarom lastig bundelen met bijvoorbeeld
een Spaanse en een Ierse.
De Europese landen zullen op veel terreinen hun wetgeving moeten harmoniseren en dat grijpt
diep in in de autonomie die lidstaten denken te hebben.
Bron: fd.nl, 13/05/2019.

Opdracht 13: De euro
1 januari 2002 was een historisch moment voor de Europese Unie. Op die dag verdwenen de
nationale munten en bankbiljetten van de meeste van haar leden. De euro, die al in 1999 kon
gebruikt worden voor girale betalingen, werd toen pas echt tastbaar voor vele EU-burgers.
o Hoeveel EU-lidstaten maken deel uit van de eurozone?
o Welke EU-landen voerden de euro nog niet in als officiële munt? Waarom niet?
o Geef drie voor- en drie nadelen van de euro, voor jou als consument of voor de bedrijven.
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o
o
o

Welke niet-EU lidstaten mogen toch met de euro betalen en bovendien hun eigen nationale zijdes
slaan op de munt?
Wat is jouw mening: Vind je de euro een goede zaak of moeten we terugkeren naar de nationale
munteenheid? Verklaar je antwoord.
Wat vind jij van het feit dat niet alle EU-lidstaten de euro invoerden? Moet dat kunnen of moet
iedereen daartoe verplicht worden?

Opdracht 14: De convergentiecriteria
De invoering van de euro hing af van de beruchte convergentiecriteria:
In 1998 besliste de Europese Raad welke landen mochten toetreden tot de eurozone. Landen die alle
voorwaarden vervulden, kregen groen licht. De anderen konden enkel hopen op een ‘deliberatie’.
o Hieronder vind je cijfers van vier EU-lidstaten die in 1998 meedongen naar een plaatsje in de
eurozone. Ga, aan de hand van onderstaande tekstjes, na over welke landen het gaat.
o België kampte met een zeer zware overheidsschuld. Geef twee redenen waarom ons land toch
toegelaten werd tot de eurozone. Tip: België en Luxemburg vormden sinds 1921 een monetaire
unie.

1. …………………………………..
Inflatie
Begrotingstekort
Overheidsschuld

2. …………………………………….
1,4%
2,1%
122,2%

Inflatie
Begrotingstekort
Overheidsschuld

1,4%
2,7%
61,3%

3. …………………………………..

4. …………………………………….

Inflatie
Begrotingstekort
Overheidsschuld

Inflatie
Begrotingsoverschot
Overheidsschuld

5,5%
4%
108,7%

1,4%
1,7%
6,7%

België

Luxemburg

haalt twee van de drie (hier opgesomde)
criteria. Ons land heeft de hoogste
overheidsschuld van de EU. Anderzijds
was het begrotingstekort één van de
laagste in Europa. De Europese Raad
besliste dat België de euro mocht
invoeren omdat de verbetering
‘bevredigend’ was.

was de beste leerling van de klas. Ze hadden
een begrotingsoverschot in plaats van een
tekort en hadden de laagste overheidsschuld
van alle EU-lidstaten.

Griekenland

Duitsland

was dan weer de slechtste leerling. Hun
inflatie en begrotingstekort waren enorm.
Hun overheidsschuld was bijna tweemaal
zo hoog als de toegelaten 60%.

drong begin de jaren negentig aan op de
strenge convergentiecriteria. Zij hadden
immers een sterke munt (de Duitse mark) en
vreesden dat hun nieuwe munt anders minder
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Griekenland mocht de euro nog niet
invoeren in 1999. Pas in 2001 werd ze
toegelaten tot de eurozone.

waard zou zijn. De Duitse economie
verslechterde echter en ook zij haalden de
criteria maar met de hakken over de sloot.

Opdracht 15: Eurokruiswoordraadsel
Vul onderstaand kruiswoordraadsel aan. Verticaal vind je dan de symboliek achter de bruggen die
afgebeeld worden op de eurobiljetten.
1. EU-land dat in 2007 de euro invoerde
2. De verhouding tussen munteenheden
3. Naam van de voorzitter van de ECB
4. Nationaliteit van de ontwerper van de Europese zijde van de euromunten
5. Poolse munteenheid
6. Enkel landen met een …………………… economie mogen de euro invoeren
7. Land dat in 2011 tot de eurozone toetrad
8. Hoe de euro eerst zou heten
9. Stad waar de Europese Centrale Bank gevestigd is
10. Nederlandse stad waar besloten werd om de euro in te voeren
11. Land waar vroeger de gulden de officiële munteenheid was
12. ………………………. betalingen met de euro konden al vanaf 1 januari 1999
13. Stadstaat in Europa met de euro als officiële munt

Opdracht 16: Euro-dollar-yen
Met de invoering van de euro had de Unie niet enkel voor ogen om de handel in de EU vlotter te laten
verlopen. Ze wilde ook een munt van wereldformaat creëren. De euro speelt ondertussen een
belangrijke rol in onze handelsrelaties met de rest van de wereld. De waarde van de euro ten
opzichte van andere munten heeft immers een enorme impact op de eurozone.
o Wat zijn de voor- en nadelen van een zwakke euro tegenover de andere wereldmunten? Wat zijn
de voor- en nadelen van een sterke euro tegenover de andere wereldmunten?
o Ga na in welke periode (zie tijdslijn) de onderstaande uitspraken gedaan werden.
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Uitspraken
a. Door de zwakke euro voert Europa meer dan ooit uit.
b. Dure euro ondermijnt Belgische textielexport naar de dollarzone.
c. Door de sterke dollar is invoer van buiten Europa steeds duurder. De olieprijzen swingen de
pan uit.
d. Autodistributeur Cardoen importeert goedkoop Japanse Mazda-wagens door de zwakke yen
tegenover de sterke euro.
e. De euro staat het zwakst sinds 2000 ten opzichte van de yen.
Tijdslijn: Wisselkoers ten opzichte van de euro (1 euro = …)
1999

2000

2002

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Dollar

1,1216

0,9865

0,8766

1,2497

1,2023

1,3184

1,4773

1,3946

1,3275

1,3924

Yen

130,75

105,5

116,07

133,97

140,51

156,56

158,68

130,35

116,52

111,02

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dollar

1,3185

1,3776

1,2101

1,2098

1,0863

1,0520

1,1810

Yen

114,19

120,79

145,05

143,85

130,62

123,14

130,40

Opdracht 17: Voltooiing van de EMU
Verbind de maatregelen die nodig zijn voor het voltooien van de EMU met de bijhorende doelstelling.
1. bankenunie
2. kapitaalmarktenunie
3. begrotingsunie
4. Europees semester

a.

EU-lidstaten moeten gezonde en duurzame begrotingen
hebben.
b. EU-lidstaten moeten hun budgettair, economisch en sociaal
beleid meer op elkaar afstemmen.
c. de financiële stabiliteit moet gegarandeerd en financiële
instellingen veiliger gemaakt worden.
d. Investeringen moeten makkelijker gemaakt worden.
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Oefening 18: Europese belastingen
Lees onderstaand artikel over het akkoord over de nieuwe meerjarenbegroting en de eerste EUlening van 750 miljard euro voor het “coronaherstelfonds” en beantwoord de vragen:
o Welke taksen wil de Europese Commissie heffen in het kader van de nieuwe EU-begroting?
o Welke prioriteiten van de Europese Commissie zie je terugkomen in deze belastingen?
o Waarom liggen Europese belastingen gevoelig? Welke argumenten haalt de Europese
Commissie aan om toch belastingen in te voeren?

En wie gaat die lening dan betalen?
[…]
Vanaf 1 januari 2021 wil de EU een taks op niet-gerecycleerd plastic afval hebben. De opbrengst
van die taks zal gebruikt worden om de eerste intresten terug te betalen. Vanaf 2023 wil de EU
een invoertaks hebben op producten van landen die minder streng zijn op klimaatgebied.
En er circuleren nog andere voorstellen: een taks op de digitale bedrijven, een financiële
transactietaks, de opbrengst van emissierechten voor de luchtvaart en zeevaart. Al die “nieuwe
inkomsten” zouden volgens de Europese Commissie kunnen volstaan om de lening en de intresten
terug te betalen.
Veel lidstaten zijn echter geen grote voorstander van zulke nieuwe “Europese belastingen”. Maar
de druk op hen om de komende jaren toch zulke nieuwe inkomsten te zoeken, is nu groot. Anders
zullen ze, om de lening terug te betalen, zélf meer belastinggeld aan de EU moeten overdragen,
wat ze nu al niet willen. Of ze moeten snijden in het EU-budget, wat veel landen (die geld
ontvangen) dan weer niet willen.
De Europese Commissie, die het plan opstelde, gaat er bovendien van uit dat de 750 miljard euro
zichzelf zullen terugverdienen. Investeringen zorgen voor economische groei, meer
werkgelegenheid en daardoor minder werkloosheidsuitkeringen, meer rijkdom en daardoor meer
belastinginkomsten. Niet alleen in de landen waar het geld terecht komt, maar ook in landen die
relatief meer betalen dan ontvangen, omdat hun bedrijven via de Europese interne markt veel
exporteren naar bijvoorbeeld Italië en Spanje. Als het daar economisch beter gaat, is dat in ieders
belang, is de redenering. Terugverdieneffecten bestaan voorlopig alleen op papier, het wordt
afwachten of ze ook werkelijkheid zullen worden.
Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/21/eu-top-akkoord/ (21/07/2020)

Oefening 19: Europees semester
Hier vind je een overzicht van alle landenspecifieke aanbevelingen voor de lidstaten die op 23 juli
2020 door de Raad werden aangenomen: https://www.consilium.europa.eu/nl/press/pressreleases/2020/07/20/european-semester-2020-country-specific-recommendations-adopted/
Open de aanbevelingen voor België: hierin wordt gesproken over de activering van
de algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact.
o Wat houdt deze ontsnappingsclausule in?
o Wat zijn volgens jou de voordelen van deze clausule? Kan deze clausule ook nadelen met zich
meenemen?
o Uitbreiding: één van de prioriteiten die de Raad in haar aanbevelingen formuleert, luidt als
volgt: in stand houden van de interne markt en het vrije verkeer van goederen en diensten:
 Waarom is dit belangrijk in tijden van crisis?
 Sommige Europese lidstaten reageren eerder protectionistisch. Wat betekent
dit voor de interne markt?
 wat zijn de voor- en nadelen van protectionistisch beleid?
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Oefening 20: coronacrisis
In april 2020 lanceerde de Europese Commissie een Europees steunpakket van 540 miljard euro om
snel maar tijdelijk werklozen, bedrijven en nationale begrotingen te steunen.
o Het steunpakket bestaat uit 3 fondsen. Koppel elk fonds aan de doelgroep (werklozen,
bedrijven of Europese lidstaten) die het moet ondersteunen.
1.
2.
3.

Europees
stabiliteitsmechanisme
SURE
Leningen via de Europese
Investeringsbank

A.
B.
C.

Werklozen
Lidstaten
Bedrijven

Naast een tijdelijk steunpakket komen er ook structurele maatregelen: een herstelfonds van 750
miljard euro dat door de Commissie geleend wordt op de financiële markten. Beantwoord de
volgende vragen:
o Lees volgend artikel: https://businessam.be/wat-zijn-eurobonds-of-coronabonds/: leg kort uit
wat eurobonds zijn, en waarom dit Europees zo gevoelig ligt.
o Lees onderstaand artikel over de onderhandelingen omtrent het Europese herstelplan in juli
2020. Er heerst heel wat discussie over de toebedeling van het herstelfonds: werken met
subsidies of leningen. Welke gelijkenissen zie je tussen deze discussie en de discussie over
coronabonds in bovenstaand artikel?
o Zoek op: op 21 juli bereikten de staatshoofden en regeringsleiders een akkoord over het
herstelfonds. Het bedrag (750 miljard euro) werd behouden, maar hoe ziet de verdeling
lening/subsidies er uit? Welk aandeel krijgt België uit dit herstelfonds?

Moeilijke onderhandelingen over Europees herstelfonds
Een herstelfonds van 750 miljard euro, een bedrag dat de Europese Commissie naar voren schoof,
moet de Europese economie weer op gang trekken na de coronacrisis en de werkloosheid doen
dalen, wat de overheden op termijn opnieuw inkomsten moet opleveren.
Over het herstelfonds wordt in Brussel het felst onderhandeld. Met name over de onderverdeling
van die 750 miljard in leningen (die de lidstaten later moeten terugbetalen) en subsidies (die niet
terugbetaald moeten worden), over de verdeling van dat geld onder de verschillende lidstaten
(wie krijgt hoeveel?) en over de voorwaarden om geld te krijgen (wat moeten de lidstaten er voor
in de plaats doen?).
Vier zogenoemd "zuinige landen" - Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken - verzetten
zich al van in het begin tegen het voorstel van de Europese Commissie om van die 750 miljard
euro 500 miljard via subsidies aan de lidstaten te geven. De vier, intussen ook gesteund door
Finland, vonden aanvankelijk dat de Commissie uitsluitend met leningen moet werken, die de
lidstaten achteraf moeten terugbetalen. Ze stellen ook voorwaarden voorop, zoals grondige
economische en sociale hervormingen. De landen die nu het meeste geld nodig hebben, moeten
ervoor zorgen dat ze dat in de toekomst niet meer nodig hebben, is hun redenering.
Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/20/europese-top-dag-4-leiders-weer-bijeen/ (20/07/2020)
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3.2. De EU: globale marktleider met een voortrekkersrol
3.2.1.

De EU is het grootste handelsblok ter wereld en wil dat blijven

Opdracht 21: Handelspartners EU
o
o
o
o

Bekijk onderstaande grafiek. Welke drie landen zijn de belangrijkste handelspartners van de EU?
Verklaar aan de hand van de grafiek waarom de EU er alle belang bij heeft om goeie
handelsrelaties uit te bouwen met China.
Kan je uit de grafiek afleiden of China een ‘bedreiging’ vormt voor de Unie?
Lees volgend artikel: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/nl/nieuws/vlaamse-exportnaar-het-verenigd-koninkrijk-daalt-met-38-april2020#:~:text=Flanders%20Investment%20%26%20Trade%3A%20%E2%80%9CNu,het%20Verenig
d%20Koninkrijk%20(VK).
 Welke impact heeft een dreigende brexit nu al op de Europese handel? En op de Belgische?
 Momenteel willen de Britten de transitieperiode die in december 2020 eindigt niet
verlengen. Waarom is dit potentieel problematisch voor de Europese handel?

Extra-EU handel import en export 2019 (Bron https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ExtraEU_trade_in_goods#Evolution_of_extra-EU_trade)

Opdracht 22: Soorten handelsblokken
Er zijn heel wat handelsblokken in de wereld. Ze krijgen uiteraard niet allemaal eenzelfde invulling.
Een handelsblok kan een vrijhandelszone, een douane-unie, een interne markt of een economische
en monetaire unie zijn.
o

Vul onderstaande tekst aan met een van volgende begrippen: vrijhandelszone, douane-unie,
interne markt of economische en monetaire unie.

1

De EU en de Turkse economie zijn verbonden door middel van een … .

2

Een … wordt gekenmerkt door een interne markt en een
gemeenschappelijke munt.

3

De Europese … werd gecreëerd op 1 januari 1993.
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4

Een ruimte waarbinnen er vrij verkeer is van goederen, personen,
diensten en kapitaal noemen we een … .

5

Een … is een samenwerkingsverband tussen landen, waarbij de
invoerrechten tussen de leden afgeschaft worden. Elk land bepaalt zelf
het importtarief voor landen die niet tot het samenwerkingsblok behoren.

6

De Europese Unie is de enige … ter wereld.

7

De USMCA en de ASEAN zijn voorbeelden van een … .

8

Een tolunie is een ander woord voor ... . Het schaft de invoerrechten
tussen de leden af en heft een gemeenschappelijk invoertarief ten
opzichte van landen buiten de tolunie.

Opdracht 23: Handelsblokken in de wereld
Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van enkele regionale handelsblokken.
o Vul de tabel aan met de gegevens uit de kaders (gebruik de nummering).
o Duid de regionale samenwerkingsverbanden aan op de kaart.

Organisatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)
Arabische Liga
AU (Afrikaanse Unie)
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
EAEU (Euraziatische Economische Unie)
Europese Unie
USMCA (US-Mexico-Canada Agreement)
SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation)
UNASUR (Union of South American Nations)
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Oprichting
1. Opgericht in 1945.
2. Opgericht in 1985 op voorstel van de toenmalige president van Bangladesh.
3. De integratie van de Mercosur en de Andes Gemeenschap in deze nieuwe structuur gebeurde
in mei 2008 tijdens de top in Brasilia. In maart 2011 trad het verdrag in werking.
4. Opgericht in 1994 als opvolger van de Amerikaans-Canadese Vrijhandelsovereenkomst. In de
loop van 2018 werd het heronderhandeld en omgevormd, met een naamsverandering tot
gevolg. De nieuwe versie van het overeenkomst moet nog door de lidstaten geratificeerd
worden.
5. Opgericht in 2015.
6. Opgericht in 1951 met de bedoeling een nieuwe oorlog op het Europese continent te
vermijden.
7. Opgericht in 1989 op vraag van de toenmalige Australische premier.
8. Opgericht in 1967.
9. Opgericht in 2002 en de opvolger van de Unie voor Afrikaanse Eenheid.

Leden
1. 3 leden: Canada, Mexico en de Verenigde Staten van Amerika.
2. 22 leden: Algerije, Bahrein, Comoren, Djibouti, Egypte, Irak, Jemen, Jordanië, Koeweit,
Libanon, Libië, Mauritanië, Marokko, Oman, Palestijnse Autoriteit, Qatar, Saoedi-Arabië,
Somalië, Soedan, Syrië, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten.
3. 8 leden: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, de Malediven, Nepal, Pakistan en Sri Lanka.
4. 55 leden: alle Afrikaanse landen.
5. 21 leden: Australië, Brunei, Canada, Chili, China, Hong Kong, Indonesië, Japan, Maleisië,
Mexico, Nieuw-Zeeland, Papua Nieuw Guinea, Peru, Filippijnen, Rusland, Singapore, Taiwan,
Thailand, Verenigde Staten van Amerika, Viëtnam en Zuid-Korea.
6. 10 leden: Brunei, Cambodia, Filippijnen, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Singapore,
Thailand en Viëtnam.
7. 12 leden: de leden van de Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay en Venezuela), de
leden van de Andes Gemeenschap (Bolivië, Colombia, Ecuador, Peru), Chili, Guyana en
Suriname.
8. 28 leden (27 na brexit): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije,
Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.
9. 5 leden: Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië en Armenië.
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Doel
1. De liga werkt vooral op politiek vlak samen: ze behartigen gemeenschappelijke belangen. Ook
op vlak van economie wordt heel wat gerealiseerd. Domeinen die daarbij aan bod komen zijn
bv. handel, telecommunicatie en visabeleid.
2. De organisatie heeft als doel een nieuw machtsblok te vormen naast de Europese en Chinese
economische grootmachten door middel van economische integratie en een
gemeenschappelijke markt.
3. Het samenwerkingsblok wil evolueren naar het voorbeeld van de EU, maar dan voor ZuidAmerika. Op termijn voorzien ze de invoering van een gemeenschappelijke munt en paspoort.
4. De organisatie wil economische groei, sociale vooruitgang en culturele ontwikkeling
stimuleren. Bovendien wil ze vrede en stabiliteit in Zuidoost-Azië promoten.
5. Het doel is om de economische en politieke banden tussen de landen rond de Stille Oceaan te
verbeteren. Ze willen de economische groei, handel en investeringen in de regio bevorderen.
6. De Unie startte als vredesidee. Later werkten de lidstaten een economische en monetaire unie
uit.
7. De belangrijkste doelstellingen zijn van politieke aard: het bevorderen van democratie,
mensenrechten en ontwikkeling. Ze zoeken ook een oplossing voor interne conflicten op het
Afrikaanse continent. Op termijn willen ze werk maken van een economische en monetaire
unie.
8. Een vrijhandelszone die wil evolueren naar een douane-unie, beperkingen op buitenlandse
bezittingen en investeringen wil opheffen en het intellectueel eigendomsrecht van producten
uit de drie lidstaten wil respecteren. In de hernieuwde versie komt meer aandacht voor milieuen maatregelen ter bescherming van werknemers.
9. De lidstaten willen vooral werk maken van economische groei in Zuid-Azië, maar werken ook
samen rond mensenrechten, wetenschap en technologie en de bestrijding van drugshandel en
terrorisme.
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Vlag/embleem van de
organisatie

Naam

Opgericht in

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Leden

Doel

Kaart: De handelsblokken in de wereld

 APEC
 Arabische Liga
 AU
 ASEAN
 EAEU
 Europese Unie
 USMCA
 SAARC
 UNASUR
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3.2.2.

De EU voert een buitenlands handelsbeleid

Opdracht 24: Verschil tussen WTO – WB – IMF
Hieronder vind je een aantal stellingen. Geef aan over welke organisatie het gaat.
1.

Deze instelling maakt de volgende 15 maanden niet minder dan 160
miljard USD vrij voor de bestrijding van het Covid-19 virus, de
ondersteuning van de gezondheidssector en het bestrijden van de
economische en sociale gevolgen van de epidemie. Daarvan zal 50
miljard USD bestaan uit giften of in hoge mate concessionele
leningen.

2.

Op het hoogtepunt van de economische crisis in Griekenland,
dreigde de crisis over te slaan naar de andere EU-landen en de
stabiliteit van de euro in gevaar te brengen. Van 2010 tot 2018
schoten de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en deze
instelling (= de Trojka) het land herhaaldelijk te hulp met pakketten
noodleningen om de stabiliteit in de eurozone te herstellen.

3.

In geval van een ‘no deal’ brexit treden de tarieven van deze
instelling in werking voor de handel van het Verenigd Koninkrijk met
andere landen.

Opdracht 25: Liberalisering, deregulering en privatisering
De WTO, WB en het IMF promoten de globalisering met als devies ‘liberalisering, deregulering en
privatisering zorgen voor meer groei en welvaart voor iedereen’. Maar wat betekenen die begrippen
nu eigenlijk?
o Vul het onderstaande schema aan met de definities en voorbeelden die je onderaan het schema
terugvindt. Gebruik hiervoor de nummering.
definitie

voorbeeld

Liberalisering
Deregulering
Privatisering
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voorbeeld

Definities en voorbeelden
1. De overheid doet afstand van een aantal van haar taken. Staatsbedrijven gaan over in private
handen.
2. De dienstenrichtlijn van de Europese Unie moet ervoor zorgen dat Belgische bedrijven die in
Italië een beurs willen organiseren geen rekening meer moeten houden met duizend en één
Italiaanse regeltjes.
3. De overheid schaft regels af die de handel en investeringen bemoeilijken.
4. De EU bepaalt dat de burgers een keuze moeten hebben tussen verschillende telecom
operatoren. Er moet ook vrije concurrentie zijn tussen deze ondernemingen.
5. Sommige mensen pleiten ervoor dat de watervoorziening zou geregeld worden door de
privésector.
6. Voortaan kan je als consument kiezen bij welke energieleverancier je je aansluit.
7. In het Verenigd Koninkrijk beheren verschillende spoorwegmaatschappijen het treinverkeer.
8. Men laat meer aan de markt over en de overheid bemoeit zich minder met de economie.
9. Het afschaffen van voorschriften over verpakkingsformaten, bevordert het vrije verkeer van
producten op de interne markt.

Opdracht 26: Handelsgeschillen
Lees onderstaand artikel en beantwoord volgende vragen:
o Wat is de taak van het Beroepsorgaan van de WTO?
o Waarom ondermijnt Trump de werking van het Beroepsorgaan?
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Zo saboteert Trump de WTO, de scheidsrechter van de wereldhandel
De Amerikaanse president Donald Trump voert zijn handelsruzie met China verder op en sinds
vorige week heeft hij ook Mexico weer in het vizier. Maar er staat meer op het spel: dit jaar nog
dreigt het stelsel van regels waarop de wereldhandel drijft, dat van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO), onder Trumps druk te bezwijken.
Al een tijdje ondermijnen de VS het WTO-Beroepsorgaan, de hoogste instantie voor de
beslechting van handelsconflicten, door de benoeming van leden ervan te blokkeren. Normaal
gesproken heeft het Beroepsorgaan zeven leden, nu nog maar drie. Langzaam wordt het
spannend. Want het minimum aantal leden van het orgaan om operationeel te zijn is drie – en op
10 december eindigt de ambtstermijn van twee van de laatste overgebleven drie leden.
Met een niet-werkend Beroepsorgaan dreigt de hoofdfunctie van de WTO – die van
scheidsrechter bij handelsconflicten – lamgelegd te worden. Dit tot grote bezorgdheid van de
Europese Unie. De EU heeft nu zaken lopen tegen onder meer de VS, vanwege heffingen op
Europees aluminium en staal die sinds vorig jaar van kracht zijn.
Dat er zoiets als een Beroepsorgaan bestaat, is cruciaal. De leden van het orgaan hebben het
laatste woord bij conflicten over bijvoorbeeld importheffingen of antidumpingmaatregelen. In
eerste aanleg buigt een ‘panel’ experts zich over de zaak. De verliezende partij kan daarna in
beroep gaan. Het oordeel van het Beroepsorgaan is finaal en bindend. Bij de meeste zaken wordt
beroep aangetekend, zoals ook bij recente grote disputen tussen EU en VS over subsidies aan
Airbus en Boeing.
Volgens Trump verliezen de VS ‘bijna alle zaken’ bij de WTO. Dat is niet waar. Meer dan 90
procent van de zaken die de VS zelf aanspanden, hebben ze gewonnen. Van de zaken tégen de VS,
won het land in 14 procent van de gevallen. Die percentages zijn allebei bovengemiddeld. (…)
Dat is niet het hele verhaal. Het gaat er ook om wélke zaken de VS hebben verloren. Dat zijn er
een paar over een heel gevoelig terrein: antidumping. Antidumpingheffingen zijn een belangrijk
wapen tegen, onder meer, de grote rivaal van de VS: China. Een paar keer op rij wees het WTOBeroepsorgaan de voorbije jaren een Amerikaanse rekenmethode af, waardoor de VS nu minder
hoge antidumpingheffingen kunnen gebruiken. (…)
De huidige Amerikaanse grieven houden stuk voor stuk verband met China. Dat land trad in 2001
toe tot de WTO. Dat was een historische stap, destijds gesteund door de VS, die de regeringTrump nu als een historische vergissing ziet. De Chinezen kregen binnen de WTO de status
‘ontwikkelingsland’, die meer ruimte biedt om de eigen markt af te schermen.
Sindsdien is de omvang van de Chinese economie meer dan vertienvoudigd en werd het
handelsoverschot met de VS ruim vier keer zo groot. Tot irritatie van opeenvolgende Amerikaanse
regeringen – en van de Europese Unie – weigert China afstand te doen van het predicaat
ontwikkelingsland. Naar de smaak van de VS – en, opnieuw, van de EU – komt China ook te
makkelijk weg met door de staat gesubsidieerde export.
Zo heerst in Washington het beeld van een topzware WTO, met een Beroepsorgaan dat doet alsof
het een internationaal gerechtshof is. De WTO zou de soevereiniteit van de VS aantasten, en hun
vermogen de economische strijd met China aan te gaan.
Naar: www.nrc.nl/nieuws/2018/12/05/zo-saboteert-trump-de-wto-de-scheidsrechter-van-de-wereldhandela3059619, 05/12/2018 en www.nrc.nl/nieuws/2019/06/03/aanval-op-wto-door-trump-dwingt-europa-totnoodgreep-a3962461, 03/06/2019.
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Opdracht 27: Handelsoorlog of handelsconflict?
Lees onderstaand artikel en beantwoord volgende vragen:
o Is er een handelsconflict of een handelsoorlog tussen de EU en de VS? En tussen de VS en China?
o Wat verwijten de VS en de EU elkaar in de zaak Airbus-Boeing?
o Uitbreiding: lees volgend opiniestuk: https://www.mo.be/opinie/ttip-en-de-achterkamertjesvan-ursula-von-der-leyen: waarom is het zo belangrijk voor de VS dat landbouw op de
onderhandelingstafel komt te liggen?

Is er nu een handelsoorlog tussen de VS en de EU?
Nederlandse kaas, Schotse en Ierse whisky’s, Franse wijnen. Allemaal producten die geraakt
worden door de importheffingen à 7,5 miljard dollar die de VS woensdag aankondigden op
Europese producten. Met toestemming van de Wereldhandelsorganisatie. Wat is er aan de hand?
Wat in 2004 begon met een Amerikaanse klacht bij Wereldhandelsorganisatie (WTO) over
vermeende illegale subsidie van de Europese Unie aan vliegtuigbouwer Airbus, dreigt nu uit te
monden in een handelsoorlog tussen de VS en Europa. Woensdag gaf de WTO de VS toestemming
om Europa voor 7,5 miljard dollar aan importtarieven op te leggen.
Er is sprake van een handelsoorlog als er een patroon ontstaat van vergelding. Dus: land A voert
importheffingen in tegen land B, land B slaat terug met heffingen tegen land A, waarop land A
weer reageert, enzovoort. Denk aan de confrontatie tussen de Verenigde Staten en China. Dat
nog een ‘handelsconflict’ noemen zou eufemistisch zijn. Begin 2017 begon het met bescheiden
Amerikaanse tarieven op Chinese en andere buitenlandse zonnepanelen en wasmachines, ter
waarde van 10,6 miljard dollar (9,7 miljard euro). Inmiddels hebben de Verenigde Staten 550
miljard dollar aan Chinese goederen geraakt met heffingen. Andersom gaat het om 185 miljard
dollar.
Tot dusver was van zo’n patroon tussen de VS en de EU geen sprake. Weliswaar trof president
Donald Trump aluminium en staal uit de EU (maar niet alleen de EU) vorig jaar met heffingen van
10 respectievelijk 25 procent. Zo’n 6,4 miljard euro aan Europees staal en aluminium werd
getroffen; Brussel sloeg terug met 2,8 miljard aan tegensancties. Maar daar bleef het bij – tot
deze week.
Wellicht valt te concluderen dat de EU nu op het randje van een handelsoorlog met haar
belangrijkste handelspartner verkeert. Direct na de goedkeuring door de WTO van de
Amerikaanse sanctiemiljarden vanwege de subsidies voor Airbus dreigde Brussel met represailles
vanwege een soortgelijke zaak rondom Boeing.
Het spel wordt in ieder geval hard gespeeld en escalatie is niet uitgesloten. Trumps handelsgezant
Robert Lighthizer maakte woensdagavond duidelijk dat de heffingen op EU-producten kunnen
worden opgevoerd van de huidige 10 procent (vliegtuigen) en 25 procent (overige producten)
naar maar liefst 100 procent.
Verder hangen, los van de Airbus-zaak, Amerikaanse heffingen tegen Europese auto’s in de lucht.
Als die er komen, kun je gerust van een handelsoorlog spreken.
(…)
Volledige artikel: Naar: www.nrc.nl/nieuws/2019/10/03/is-er-nu-een-handelsoorlog-tussen-de-vs-en-de-euen-andere-vragen-a3975538, 03/10/2019.
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Opdracht 28: EU en het VK
Lees onderstaand artikel en beantwoord volgende vragen:
o Welke onderhandelingspunten maken een handelsakkoord op dit moment onmogelijk?
o Wat gebeurt er als er geen akkoord is voor het einde van de transitieperiode?

Barnier acht handelsakkoord in dit stadium ‘onwaarschijnlijk’
Ook na de meest recente onderhandelingsronde is een handelsovereenkomst tussen GrootBrittannië en de EU in dit stadium ‘onwaarschijnlijk’, zo stelt EU-hoofdonderhandelaar Michel
Barnier. De Britse hoofdonderhandelaar David Frost mikt op september.
Volgens Barnier is er vooruitgang geboekt in een aantal dossiers, zoals gerechtelijke
samenwerking, maar kwam er daarentegen geen beweging in twee cruciale elementen, met name
eerlijke concurrentie en visserij.
‘De Britse weigering om zich te engageren voor een gelijk speelveld en een visserijovereenkomst,
maken dat een handelsakkoord in dit stadium erg onwaarschijnlijk is’, aldus de EUhoofdonderhandelaar.
Hij herinnerde er nog aan dat er tegen oktober een deal moet zijn, opdat die geïmplementeerd
zou kunnen worden tegen januari, wanneer de overgangsperiode eindigt en Groot-Brittannië de
Europese eenheidsmarkt verlaat. Ook de Britse hoofdonderhandelaar David Frost zegt dat er nog
‘een grote kloof’ is tussen de standpunten van beide partijen wat betreft eerlijke concurrentie en
visserij. Maar, ‘ondanks alle moeilijkheden, schat ik dat we op basis van het werk dat we in juli
deden, nog altijd een akkoord kunnen bereiken in september’, stelt hij. ‘We moeten blijven
onderhandelen met dat doel voor ogen.’
Forst voegt wel toe dat de mogelijkheid bestaat dat er geen akkoord komt. ‘We moeten ons
daarom blijven voorbereiden op alle mogelijke scenario’s voor het einde van de overgangsperiode
eind dit jaar.’
Zonder handelsakkoord gaan dan automatisch de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
gelden, met hogere invoerheffingen voor veel goederen tot gevolg.
Bron: https://www.standaard.be/cnt/dmf20200723_94608375, 23/07/2020

Opdracht 29: De EU en groei-economiën
Lees de infofiche van de website van de Europese Commissie over Mercosur en het artikel van
Euractiv.
o Geef drie redenen waarom Mercosur een belangrijke handelspartner is van de EU.
o Het handelsakkoord tussen de EU en Mercosur krijgt veel kritiek. Welke?
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Oostenrijk keldert vrijhandelsakkoord tussen EU en Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen
Het Oostenrijks parlement heeft de regering opgeroepen om het akkoord tussen de EU en de
Mercosur niet te bekrachtigen, vanwege twijfels rond de engagementen van Brazilië inzake het
milieu.
Het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de landen van de Mercosur (Brazilië,
Argentinië, Uruguay en Paraguay) werd in juni afgesloten na twintig jaar onderhandelen. Om van
kracht te worden moeten alle EU-lidstaten het akkoord bekrachtigen.
‘Oostenrijk gaat het Mercosur-akkoord verwerpen’, aldus parlementslid van de conservatieve ÖVP
en voormalig minister van Milieu Elisabeth Köstinger. ‘In Zuid-Amerika worden tropische wouden
vernield door vuur om grasland te creëren en goedkoop rundsvlees naar Europa te sturen’. In het
Amazonegebied woeden al maanden zware branden, en president Jair Bolsonaro wordt ervan
beschuldigd niet tegen die branden te willen optreden.
De Franse president Emmanuel Macron had er eind augustus ook al mee gedreigd om het akkoord
niet te ondertekenen omdat Bolsonaro ‘gelogen’ heeft over zijn engagementen ten bate van het
milieu. Ierland verzet zich om diezelfde reden. Luxemburg wil de bekrachtiging bevriezen, terwijl
landen als Duitsland en Spanje hebben opgeroepen om het historisch akkoord te ondertekenen.
Europees president Donald Tusk waarschuwde in augustus dan weer dat de ratificatie van het
akkoord moeilijk wordt als de grote bosbranden in het Amazonegebied blijven aanhouden.
Bron: vrt.be, 19/09/2019
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3.2.3.

De EU beschermt en organiseert haar markt

Opdracht 30: Antidumpingheffingen
Lees onderstaand artikel.
o Waarom zal de EU deze antidumpingheffingen invoeren?
o Niet iedereen is tevreden met deze maatregel. Waarom niet?
o Bekijk op http://trade.ec.europa.eu/tdi/completed.cfm voor welke landen en producten er nog
antidumpingheffingen gelden.

Europese Commissie verlengt importheffing op Chinese fietsen
De Europese Commissie verlengt de importheffing op Chinese fietsen met nog eens vijf jaar. De
heffing gaat tot 48,5 procent en is bedoeld om te voorkomen dat Chinese fabrikanten de markt
overspoelen met extreem goedkope fietsen. De maatregel is al van kracht sinds 1993 en is dus verre
van nieuw.
Dit jaar zijn er ook antidumpingmaatregelen ingevoerd om dumping van Chinese e-bikes te
voorkomen. China zou de elektrische fietsen dumpen op de Europese markt voor een prijs die lager
ligt dan de productiekosten. De maatregel geldt ook voor fietsen uit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka,
Tunesië, Cambodja, Pakistan en de Filipijnen. Volgens de Europese Unie worden Chinese fietsen vaak
door deze landen heengevoerd om ze vervolgens alsnog naar de EU te exporteren. Volgens de EU is
er een grote kans dat het dumpen van Chinese fietsen doorgaat als de maatregelen zouden stoppen.
In de EU worden elk jaar elf miljoen fietsen geproduceerd. De fietsenbranche is goed voor 100.000
indirecte en directe banen.
Om de dumping van elektrische fietsen uit China tegen te gaan, voert Europa importtarieven in. De
Europese fabrikanten reageren opgetogen, maar volgens tegenstanders zullen ‘de consumenten het
gelag betalen’ door de duurdere e-bikes.
Naar: www.nu.nl/economie/5984931/europese-commissie-verlengt-antidumpingheffing-op-chinesefietsen.html, 29/08/2019.

Opdracht 31: Anti-subsidiemaatregelen
Lees onderstaand artikel.
o Wat zijn de voordelen van sterke Europese anti-subsidiemaatregelen?
o Waarom komt dit net nu op tafel te liggen?

‘We moeten ophouden naïef te zijn over China’
Door de pandemie kunnen Europese bedrijven een makkelijke prooi worden voor Chinese
bedrijven die op overheidssteun kunnen rekenen. De Europese Commissie wil dat verhinderen.
De Franse en Duitse regering drongen ruim een jaar geleden al aan op maatregelen om Europese
bedrijven beter te beschermen tegen buitenlandse concurrenten. Ze willen beletten dat Europese
technologie zomaar in handen valt van vooral Chinese bedrijven. Hun gezamenlijk pleidooi was
een uitloper van de beslissing van de Commissie om de fusie tussen Siemens en Alstom te
blokkeren. Een domme -beslissing, vonden Parijs en Berlijn, die aandrongen op een wijziging van
de regels in staatssteun om ‘Europese kampioenen’ te kunnen creëren.
Oneerlijke concurrentie
De coronacrisis heeft het risico nog vergroot dat bedrijven van buiten de EU op ‘koopjesjacht’
gaan en zich inkopen in Europese bedrijven die financieel verzwakt zijn. De achterdocht is groot
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dat Chinese ondernemingen, die gesteund worden door hun overheid, zich daartoe verleid zullen
voelen. Margrethe Vestager, Europees Commissaris voor Concurrentiebeleid, waarschuwde daar
onlangs voor.
‘We leven in een wereld waarin het concurrentiebeleid essentieel zal zijn om onze economieën te
verdedigen’, zegt Manfred Weber, fractieleider van de EVP in het Europees Parlement. ‘China
weigert in te stemmen met het principe van wederkerigheid. We zijn voorstander van vrijhandel,
maar laten we ophouden naïef te zijn over China en andere landen. Als we de regels niet
veranderen, riskeren we veel expertise en bedrijven te verliezen.’
Daarom komt de Europese Commissie vandaag met een ‘witboek voor eerlijke concurrentie inzake
buitenlandse subsidies’. ‘De politieke instrumenten van de Europese Unie pakken niet alle
verstorende effecten van buitenlandse subsidies aan’, staat in het document dat al uitlekte in de
Frankfurter Allgemeine en Politico. Dat geeft bedrijven van buiten de EU mogelijke voordelen
tegenover Europese bedrijven, die wel opnieuw onderworpen zullen zijn aan de regels inzake
staatssteun. ‘Subsidies uit derde landen lijken de concurrentie steeds meer te vervalsen’, staat in
het document. Vooral sectoren als aluminium, staal, auto’s en halfgeleiders zijn kwetsbaar.
De Commissie schuift twee scenario’s naar voren om dit tegen te gaan. Zo zou elke buitenlandse
subsidie van meer dan 200.000 euro leiden tot een onderzoek en mogelijke maatregelen als blijkt
dat dit de concurrentie op de interne markt verstoort. Ingrijpender is het idee dat bedrijven met
een jaaromzet van minimum 100 miljoen euro of die ‘potentieel belangrijk’ zijn, de Commissie op
de hoogte moeten brengen als een investeerder van buiten de EU een belangrijke invloed
verwerft op de beslissing van de onderneming of meer dan 35 procent van de aandelen verwerft.
Als blijkt dat die buitenlandse subsidies de overname vergemakkelijkten, zou die overname zelfs
afgeblokt kunnen worden.
Signaalfunctie
Het witboek is het begin van een proces waarbij de lidstaten kunnen reageren. Het ligt in de
bedoeling dat volgend jaar wetgevende voorstellen volgen. De weg is dus nog lang. Bovendien
staan landen als Nederland en Zweden traditioneel huiverachtig tegen initiatieven die de
vrijhandel inperken. Maar, is te horen, ook die landen hebben begrepen dat er een nieuw
evenwicht nodig is tussen openheid voor noodzakelijke buitenlandse investeringen en praktijken
die de concurrentie vervalsen. En dit initiatief op zich stuurt al een signaal af richting China en
andere derde landen dat de waakzaamheid hierover toeneemt en dat -business as usual niet meer
kan.
Toch rijst de vraag of dit zomaar kan volgens de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die de EU door
dik en dun verdedigt. De technische uitwerking van de wetgevende voorstellen zal daar rekening
mee moeten houden: ‘Er moeten garanties zijn dat alles conform de WTO-regels is’, zegt Manfred
Weber. ‘Er is nood aan eerlijke concurrentie, maar we zien dat achter veel van die Chinese
bedrijven Chinese staatsbelangen schuilgaan.’
Naar: https://www.standaard.be/cnt/dmf20200616_04992933 (20/06/2020)

Opdracht 32: Vrijwaringsmaatregel
Een vrijwaringsmaatregel wordt niet zo vaak genomen. In 2019 nam de Europese Commissie een
definitieve vrijwaringsmaatregel op staal uit de VS. Lees het artikel en beantwoord de vragen.
o Waarom besliste de Europese Commissie om vrijwaringsmaatregelen op Amerikaans staal in te
voeren?
o Wat houdt de vrijwaringsmaatregel in?
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Commissie stelt definitieve vrijwaringsmaatregelen in voor invoer van staalproducten
Op 2 februari 2019 treden de definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van
staalproducten in werking. Zij vervangen de voorlopige maatregelen die sinds juli 2018 van kracht
zijn.
De Commissie opende in maart 2018 een onderzoek in het kader van het besluit van de Verenigde
Staten om heffingen op te leggen op staalproducten. Uit dit onderzoek is gebleken dat de invoer
van staalproducten in de EU sterk is gestegen. Dit vormt een ernstige bedreiging voor de
staalproducenten in de EU, die door de aanhoudende overcapaciteit op de mondiale staalmarkt
en een ongeëvenaard aantal oneerlijke handelspraktijken van bepaalde handelspartners nog
steeds in een kwetsbare positie verkeren. De beperkingen op de Amerikaanse markt leiden tot
een verlegging van handelsstromen naar de EU.
De maatregelen hebben betrekking op 26 categorieën staalproducten en bestaan uit heffingen
van 25%. Deze maatregelen zullen maximaal drie jaar van kracht blijven, maar kunnen in geval van
gewijzigde omstandigheden worden herzien.
Bron: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-821_nl.htm, 01/02/2019.

Opdracht 33: Non-tarifaire maatregelen
Lees de tekstjes.
o Welke argumenten gebruikt de EU om non-tarifaire maatregelen te nemen.
o Ga je akkoord met de uitspraken van de WTO in deze cases? Argumenteer je antwoord.

EU en VS begraven strijdbijl in 'hormonenoorlog'
Het Europees Parlement maakte in 2012 een einde aan het 24 jaar oude handelsconflict met de VS
en Canada over de import van met hormonen behandeld rundvlees. Het handelsgeschil gaat terug
tot 1988. De EU stelde toen een verbod in op de import van rundvlees dat met hormonen is
behandeld, omwille van gezondheidsrisico’s. De VS en Canada betwistten het verbod voor de
Wereldhandelsorganisatie en kregen de toestemming om bijkomende heffingen op te leggen op
Europese landbouwproducten, zoals rund- en varkensvlees, Roquefort-kaas, chocolade en truffels.
Via bilaterale onderhandelingen kwam men tot een akkoord: de sancties worden geleidelijk aan
opgeheven, in ruil voor hogere quota voor hormonenvrij rundvlees uit de VS en Canada.
Bron: Vilt, 14/03/2012.

Verbod op import zeehondenproducten
De WTO bepaalde in 2014 dat de EU het recht had om de import van zeehondenproducten (vb.
vlees) te verbieden. Canada en Noorwegen spanden hiervoor een zaak aan bij de WTO. De WTO
bevestigde het recht van de EU om op grond van morele bezwaren rond dierenwelzijn en de manier
waarop de zeehonden worden gedood, de producten te verbieden. De Europese Commissie
verwelkomde deze uitspraak omdat het een verbod respecteert dat er kwam vanuit oprechte
bezorgdheid van EU burgers.
Bron: Het Laatste Nieuws, 2/03/2009.
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Opdracht 34: Europese kwaliteitslabels
Verbind de omschrijving met het juiste kwaliteitslabel.
1. Milieuvoordelen

2. Geografische
oorsprong

3. Technische
harmonisatie

4. Biologische
producten

a.

b.

c.

d.

Opdracht 35: Productveiligheid
Lees de tekst.
o Via welk systeem verwittigen EU-lidstaten elkaar in geval van onveilige producten?
o Welke acties kunnen de lidstaten in dat geval nemen?

Kindersmartwatch Enox Safe Kid One van de markt gehaald door EU
De smartwatch voor kinderen Enox Safe Kid One is weinig veilig gebleken op het vlak van privacy.
Reden genoeg voor de EU om de verkoop van het toestel te verbieden.
Via de op het apparaat geïnstalleerde app kan het horloge worden getraceerd en kan het
oproepen ontvangen die de veiligheid van minderjarigen in gevaar kunnen brengen. Normaal
geeft een ouder de smartwatch aan zijn of haar kind omdat het dan lokaliseerbaar is. Het
probleem is dat mensen met slechte bedoelingen het kind via de smartwatch ook kunnen
lokaliseren. (…)
De smartwatch werd uit de handel gehaald via Rapex, het platform dat meldingen uit 31
Europese landen verzamelt over de veiligheid van producten (met uitzondering van
voedingsmiddelen, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen) die een ernstig risico voor de
gezondheid en veiligheid van de consument vormen, zoals speelgoed, elektrische apparaten of
voertuigen. Wanneer een product gevaarlijk wordt geacht, neemt de bevoegde nationale
autoriteit passende maatregelen om het gevaar weg te nemen: het kan het product van de markt
halen, het terugroepen als het de consument al heeft bereikt of de verkoop ervan op de
nationale markt verbieden.
Bron: www.test-aankoop.be/hightech/gsms-en-smartphones/nieuws/kindersmartwatch-enox-safe-kid-onevan-de-markt-gehaald-door-eu, 20/02/2019.

Opdracht 36: Voorzorgsbeginsel
Lees onderstaand artikel en beantwoord de vragen:
o Waarom past de EU het voorzorgsbeginsel toe op zogenaamde chloorkippen? Wie probeert de
EU met dit soort maatregelen te beschermen?
o Leg uit: waarom zijn Britse boeren bezorgd?
o Weegt het argument van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op tegen het Europese
voorzorgsprincipe, volgens jou?
o Zoek op: In augustus 2020 verlaagde de EU de importheffingen op een ander voedingsproduct.
Over welk dier ging het in dit geval?
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Amerika wil Britten chloorkip door de strot duwen bij handelsdeal
Als het Verenigd Koninkrijk na brexit de grens gesloten wil houden voor Amerikaanse
chloorkippen, komt er geen handelsakkoord met de VS. Die waarschuwing heeft de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo de Britten gegeven. “Voedselveiligheid mag niet
gebruikt worden als truc om een bepaalde industrie te beschermen”, verklaarde Pompeo
donderdag in een interview met LBC Radio.
Amerikaanse slachters gebruiken chloor om bacteriële besmettingen van kippenvlees tegen te
gaan. Europese landen, waaronder ook het Verenigd Koninkrijk, verzetten zich tegen deze
ontsmettingsmethode en houden hun markten gesloten voor de chloorkip. Ook Britse boeren zijn
tegen de chloorkip. Zij vrezen dat zij hun producten niet meer naar de EU zullen kunnen
exporteren als de Britse overheid onder druk van de Amerikanen andere regels gaat hanteren
voor vlees.
De Britse premier Boris Johnson liet de Amerikaanse vicepresident Mike Pence in september
vorig jaar al weten dat de Britten “niet dol zijn op chloorkip”. Hoe groot Johnsons afkeer van met
chloor gereinigd kippenvlees is, bleek wel toen hij Labour-leider Jeremy Corbyn bij dezelfde
gelegenheid “onze eigen gigantische chloorkip” noemde.
bron: https://joop.bnnvara.nl/nieuws/amerika-wil-britten-chloorkip-door-de-strot-duwen-bij-handelsdeal
(30/01/2020)

Opdracht 37: Productveiligheid
o
o
o

Zoek uit wat de REACH-richtlijn inhoudt.
Waarom gaat het hier over productveiligheid?
Op welke producten is het van toepassing

Opdracht 38: Voedselveiligheid
Het Rapid Alert System for Food and Feed kan kennisgevingen ter informatie de wereld insturen. Dat
betekent dat de lidstaten en de Europese Commissie op de hoogte gesteld worden van een probleem.
Bij kennisgevingen ter waarschuwing wordt onmiddellijk gereageerd op de voedselonveiligheid door
bv. het product uit de handel te nemen.
o Surf naar http://ec.europa.eu/food/safety/rasff, New publication: the 2018 RASFF annual report.
Welke voedselgroep werd in 2018 het vaakst slachtoffer van een kennisgeving ter waarschuwing?
o Welke rol speelde het RASFF in de eiercrisis in de zomer van 2017? .

Opdracht 39: GGO’s
Surf naar https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/traceability_labelling_en en geef aan of de stellingen
juist of fout zijn.
1

Voor voedingsmiddelen geldt dat, als er GGO’s of micro-organismen gebruikt
werden in de productie ervan, dit duidelijk aangegeven moet worden.

2

Bij niet-verpakte etenswaren met GGO’s, moet er vlakbij duidelijk melding
van de aanwezigheid van GGO’s zijn (bv. op het rek in de supermarkt).

3

Er bestaan enkel labels voor producten waarin wel GGO’s gebruikt werden.
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Juist/Fout
Juist/Fout

Juist/Fout

4

Iedere supermarkt die producten met GGO’s verkoopt, moet hier gegevens
van bij houden. Deze gegevens moeten ten minste 3 jaar bewaard worden.

Juist/Fout

Opdracht 40: Oneerlijke handelspraktijken
De EU stelde een ‘zwarte lijst van oneerlijke handelspraktijken’ op. Deze opsomming vind je op
volgende link: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfaircommercial-practices/index_nl.htm
Zoek vier actuele voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken die onder één van deze categorieën
vallen. Je mag elke categorie slechts één maal gebruiken.

Opdracht 41: Verkoop op afstand
Zoek op of je het contract in volgende situaties ongedaan kan maken op basis van de Europese
regelgeving. Waarom wel/niet?
1

2

Op een morgen ben je op zoek naar het perron waar de trein naar Brussel
vertrekt. Een verkoper klampt je aan en vraagt of je geïnteresseerd bent in
een snelcursus Engels die je kan volgen op afstand. In je haast onderteken je
het contract.

Ja/Nee

Je koopt een vliegtuigticket naar Italië via het internet op maandag 23 juli.
Op woensdag 1 augustus bedenk je dat je toch liever naar Egypte zou gaan
en je verbreekt onmiddellijk het contract. Je rechten als consument stonden
vermeld in het contract.

Ja/Nee

Opdracht 42: Garanties voor consumptiegoederen
Je krijgt als consument, sinds 2005, twee jaar garantie op consumptiegoederen. Zoek het antwoord
op onderstaande vragen.
o Zoek op www.eccbelgie.be (zoek bij Thema’s) op welke producten de wet van toepassing is? Op
welke niet?
o Welke van de drie stellingen is correct? Je koopt een radio, maar na een jaar blijkt die niet meer
goed te functioneren.
1. Je stapt naar de winkel en vraagt je geld terug. De verkoper is verplicht het geld onmiddellijk
terug te geven, mits aankoopbewijs.
2. De winkel is verplicht een nieuw toestel te geven in ruil voor het oude.
3. De winkel is verplicht het toestel te herstellen. Als dit onmogelijk blijkt, kan de verkoper een
korting geven op de aankoop van een nieuw toestel of (een deel van) de aankoopsom
terugstorten.
4.

Opdracht 43: Privacy
Bekijk de video over de nieuwe Europese privacywetgeving:
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/permalink/197055. Welke rechten krijg je als EU-burger
door de GDPR of ARG?

Opdracht 44: Kartelvorming
o
o

Lees het onderstaand artikel. Waarvan werden de 4 bedrijven precies beschuldigd?
In 2016 legde Europa de hoogste boete ooit op wegens kartelvorming voor een kartel rond
vrachtwagens. Welke andere twee kartels staan in de top 3 van hoogste boetes tot nu toe? In
welk jaar was dat en hoe hoog was de boete? Raadpleeg volgende link:
ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf.
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EU legt banken 1 miljard euro boetes op wegens valutahandelkartel
De Europese Commissie heeft vijf banken in totaal 1 miljard euro aan boetes opgelegd omdat ze
een kartel vormden op de markt voor valutahandel. Het gaat om Barclays en RBS uit GrootBrittannië, Citigroup en JPMorgan uit de VS en de Japanse bank MUFG.
Valutahandelaren van de verschillende banken hielden via chatprogramma's contact met elkaar
over bewegingen op de markt. Zoals hoeveel van een bepaalde munt een klant nodig had, de
wisselkoersen die ze hanteerden en hoeveel geld van een bepaalde munt de bank zelf nodig had.
Door de informatie de ze met elkaar deelden, hadden ze een voorsprong op de rest van de markt
en konden ze beter beslissen of en wanneer ze een muntsoort moesten kopen of verkopen. Ook
coördineerden ze soms de handel onderling.
Het ging om handel in elf grote muntsoorten, waaronder de euro, dollar, yen en het Britse pond.
‘Het gedrag van deze banken ondermijnt de integriteit van de sector ten koste van de Europese
economie en consumenten.’, zegt mededingingscommissaris Vestager. De chatboxen bestonden
in ieder geval van 2007 tot 2013.
Ook handelaren van de Zwitserse bank UBS deden mee. Maar omdat die bank het bestaan van
het kartel meldde bij de EU hoeft UBS niks te betalen. Anders was de boete voor UBS 285 miljoen
euro geweest.
Het boetebedrag van 1 miljard euro komt ten goede van de EU-begroting. De Europese
Commissie zegt dat lidstaten door boetes zoals deze dus minder hoeven bij te dragen aan de EU.
Bron: https://nos.nl/artikel/2284926-eu-legt-banken-1-miljard-euro-boetes-op-wegensvalutahandelkartel.html, 16/05/2019.

Opdracht 45: Spotify versus Apple
Lees onderstaande tekst.
o Welke concurrentieregel overtreedt Apple hier: kartelafspraak, misbruik van machtspositie,
concentratie, staatssteun, …?
o Welke sanctie kan de EU Apple opleggen?
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Apple onderzocht voor machtsmisbruik in EU
De Europese Commissie gaat officieel onderzoek doen naar Apple vanwege machtsmisbruik met
de App Store. De Commissie onderzoekt of de regels die Apple op dat platform opwerpt voor
app-ontwikkelaars door de beugel kunnen. Ook betalingsdienst Apple Pay ligt onder de loep.
Het techbedrijf zou software-ontwikkelaars onder meer beperken in hun mogelijkheden om
klanten te wijzen op goedkopere diensten buiten de App Store om. Ook het verplichte gebruik van
het betalingssysteem binnen de appwinkel van Apple ligt onder de loep. Bedrijven die diensten
verkopen via Apples betaalsysteem moeten in het eerste jaar 30 procent van het verkoopbedrag
afdragen. Vanaf het tweede jaar is dat 15 procent.
Onder meer de Zweedse muziekdienst Spotify klaagde hierover en noemde de regels in de App
Store oneerlijk. Apple verdedigt zich tegen dit standpunt door te stellen dat ontwikkelaars voor
een deel zelf kunnen bepalen wat ze betalen. Volgens het bedrijf opereert de appwinkel op een
eerlijke competitieve manier.
(…)
Apple ligt al een tijdje onder vuur en een formeel onderzoek door de Commissie hing al een tijdje
in de lucht. Het onderzoek kan leiden tot een boete die Apple tot 10 procent van de jaaromzet kan
kosten. De techreus maakte dinsdag bekend een omzet van 519 miljard dollar uit de App Store te
halen.
Bron: https://www.rtlnieuws.nl/economie/beurs/artikel/5154696/apple-eu-europa-europese-commissiemachtsmisbruik-app-store (16/06/2020)

Opdracht 46: Concentraties



Lees het eerste artikel: Waarom keurde de Europese Commissie de overname van Powerlines
door Engie goed?
Lees het tweede artikel: welke bezorgdheden uit de Commissie hier? Wie probeert de
Commissie hier te beschermen?
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Commissie keurt overname van Powerlines door Engie goed
De Europese Commissie heeft op grond van de mededingingsregels de overname van het in
Oostenrijk gevestigde Powerlines Group door het Franse Engie goedgekeurd.
Eind juli kondigde Engie aan dat het een akkoord had getekend voor de overname van Powerlines
en zo een van de belangrijkste spelers in de elektrificatie van het openbaar vervoer wordt.
Powerlines is volgens de Commissie actief op het gebied van spoorwegelektrificatie en de levering
van bovenleidingen, alsmede de installatie van apparatuur voor het transport en de distributie
van elektriciteit, terwijl Engie actief is in de sectoren gas, elektriciteit en energiediensten, met
inbegrip van de elektrificatie van het spoor.
De Commissie concludeerde dat de concentratie geen mededingingsbezwaren doet rijzen gezien
de beperkte overlappingen tussen de activiteiten van de twee ondernemingen, hun bescheiden
marktaandelen en het bestaan van een reeks alternatieve leveranciers op de relevante markten,
met name in België.
Bron: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:285:FULL&from=FR,
13/09/2019.

Europese Commissie gaat overname van Fitbit door Google onderzoeken
De Europese Commissie stelt een diepgaand onderzoek in naar de beoogde overname door
Google van Fitbit, een producent van stappentellers. De mededingingswaakhond in Brussel is
bezorgd dat de transactie de al dominante positie van de Amerikaanse techreus op de
onlineadvertentiemarkt zou versterken door de enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens die
Fitbit kan leveren.
Google kondigde eind vorig jaar aan Fitbit over te willen nemen voor 2,1 miljard dollar (1,79
miljard euro). Dat Amerikaanse bedrijf maakt onder meer fitnesstrackers en smartwatches
waarmee niet alleen tijden van hardlooprondjes worden bijgehouden, maar bijvoorbeeld ook de
hartslag.
Die informatie kan Google gebruiken voor de gepersonaliseerde advertenties die het mensen
voorschotelt na een zoekopdracht. Met de gegevens van Fitbit zou het moeilijker worden voor
concurrenten om de precisie van Googles advertentiediensten te evenaren, is uit verkennend
onderzoek gebleken. De transactie zou de prijzen van advertenties verhogen en de
keuzemogelijkheden van uitgevers en adverteerders beperken, vreest Brussel.
(…)
Bron: https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/europese-commissie-gaat-overname-van-fitbit-doorgoogle-onderzoeken~b90aab05/ (04/08/2020)
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Opdracht 47: staatssteun
Onderstaande criteria worden gebruikt om te bepalen of staatssteun al dan niet ongeoorloofd is:
 de steun wordt verleend aan een onderneming die een economische activiteit verricht;
 de steun wordt door staatsmiddelen bekostigd;
 deze staatsmiddelen verschaffen een economisch voordeel dat niet via normale commerciële
weg zou zijn verkregen (non-marktconformiteit);
 de maatregel is selectief: het geldt voor één of enkele ondernemingen, een specifieke
sector/regio;
 de maatregel vervalst de mededinging (in potentie) en (dreigt te) leiden tot een ongunstige
beïnvloeding van het handelsverkeer in de EU.
Bron: https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/criteria-staatssteun/

Worden onderstaande voorbeelden beschouwd als ongeoorloofde staatssteun of niet?
Voorbeeld
Tijdens de Coronacrisis kunnen alle bedrijven die tijdelijk de deur
moesten sluiten op staatssteun rekenen.
De overheid investeert extra in beroepsonderwijs, om de
opleidingen beter af te stemmen op nieuwe digitale trends op de
Europese markt.
De Overheid verleent renteloze leningen aan een Belgische
autoproducent.
De overheid neemt de kosten van een nieuw bouwproject van een
ziekenhuis op zich.
De overheid koopt met belastinggeld overschotten op van
fruitboeren.

125

Geoorloofd

Ongeoorloofd
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3 Het Europees
sociaal- en
werkgelegenheid
sbeleid

‘Europa in Balans?’ is een publicatie van Europahuis Ryckevelde © Ryckevelde vzw 2020
in opdracht van Europe Direct van het Provinciebestuur West-Vlaanderen
en met steun van de Vlaamse overheid.
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Inleiding
De Europese integratie begon als een exclusief economisch verhaal. Toch riep de Unie al snel
verschillende fondsen en subsidieprogramma’s in het leven om ook sociale projecten te
ondersteunen. Het regionaal beleid bijvoorbeeld geeft financiële middelen aan EU-landen of –regio’s
die achterop hinken. Op die manier probeert Europa de welvaart gelijkmatig te spreiden over de hele
Europese Unie.
Pas in het begin van de jaren negentig verscheen het sociaal beleid als apart beleidsdomein op de
Europese agenda. Een Sociaal Protocol moest de weg effenen naar een socialer Europa.
Zo bouwde de Europese Unie een werkgelegenheidsstrategie uit voor meer en betere banen. Op die
manier wilde ze de arbeidsmobiliteit binnen de Unie verhogen. Verder hield ze zich bezig met welzijn,
gezondheid en arbeidsrecht, zoals richtlijnen i.v.m. ouderschapsverlof, minimumeisen inzake
werktijden en bescherming van jongeren op het werk.
Vanaf 2000 voorzag de Lissabonstrategie in een sociale pijler door doelstellingen voor een betere
werkgelegenheid voorop te stellen. De opvolger van de Lissabonstrategie, ‘Europa 2020’, getuigde
van een nog socialere agenda door drie van de vijf doelen te laten gaan over sociale
aangelegenheden: armoedebestrijding, de creatie van meer werkgelegenheid en sociale
doelstellingen rond onderwijs.
De Commissie-Juncker (2014-2019) legde nog meer de focus op het sociale, door in het najaar van
2017 de ‘Europese pijler van sociale rechten’ te lanceren. Daarbinnen formuleerde ze 20 principes en
rechten, opgebouwd rond drie categorieën die moeten aanzetten tot een gelijker en rechtvaardiger
Europa: gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden en sociale
bescherming en inclusie. De Europese pijler van sociale rechten is op 17 november 2017 gezamenlijk
ondertekend door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op de “Sociale Top voor eerlijke
banen en groei” en bundelt voor de eerste keer alle initiatieven rond sociaal beleid van de Europese
Unie. Het wil de Europese arbeidsmarkt bovendien weerbaarder maken tegen de huidige
uitdagingen, waaronder de digitalisering en de opkomst van de “klusjeseconomie”.
Bij haar aantreden in december 2019 verklaarde de nieuwe Commissievoorzitter, Ursula von der
Leyen, verder werk te willen maken van de uitwerking van deze sociale pijler. De Commissie-Von der
Leyen schenkt daarbij extra aandacht aan de overgang naar een duurzame economie, zonder dat
iemand uit de boot valt. Tegen 2021 zou er een concreet Actieplan op tafel moeten liggen om de 20
principes van de pijler in de praktijk om te zetten.
Tot op vandaag is het sociaal en werkgelegenheidsbeleid voornamelijk de bevoegdheid van de
lidstaten zelf. Voor het uitvoeren van haar “Europese pijler van sociale rechten” moet de Europese
Unie dus een beroep doen op de lidstaten, sociale partners en het middenveld. De Europese
instellingen bieden met deze ‘Europese pijler van sociale rechten’ slechts een kader en wijzen de
richting aan voor een Europees sociaal beleid.
In wat volgt bespreken we het sociaal beleid van de Europese Unie aan de hand van de “Europese
pijler van sociale rechten” (tweede hoofdstuk) en de instrumenten die de EU hiervoor inzet (eerste
hoofdstuk).
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Hieronder zie je een samenvattend schema van het sociaal en werkgelegenheidsbeleid van de
Europese Unie.

Sociaal beleid in de Europese Commissie
In de Europese Commissie van 2014-2019 was het de Belgische Marianne Thyssen die als
‘Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken’ mee de nieuwe ‘Europese pijler van
sociale rechten’ uitwerkte. In de huidige Europese Commissie (Commissie-Von der Leyen,
2019-2024) is deze bevoegdheid verdeeld over drie commissarissen:
 Nicolas Schmit (Luxemburg): Werkgelegenheid en Sociale Rechten
 Valdis Dombrovskis (Letland): Een economie die werkt voor de mensen
 Helena Dalli (Malta): Gelijkheid
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1. Instrumenten voor het sociaal
beleid
Zoals gezegd is het sociaal en werkgelegenheidsbeleid voornamelijk de bevoegdheid van de lidstaten
zelf. Dat wil zeggen dat de EU – met uitzondering van enkele minimumrechten voor werknemers rond
gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gelijke kansen – slechts beperkt harde
wetgeving (zie infra) mag ontwikkelen hierover.
Op de meeste terreinen mag de EU het sociaal beleid van de lidstaten enkel ondersteunen en
aanvullen. Dat doet ze via de Open Coördinatiemethode (OCM), het Europees semester en het
sociaal scorebord en/of door een groot deel van het EU-budget te besteden aan sociale projecten in
de lidstaten (= de financiële instrumenten).

Wetgeving van de EU
Ondanks de beperkte bevoegdheden bestaan er toch enkele Europese regels op vlak van sociaal beleid.
De EU garandeert een aantal minimumrechten voor werknemers rond:
 gezondheid en veiligheid op het werk: algemene rechten en plichten,
arbeidsomstandigheden, gereedschap, specifieke risico's en kwetsbare werknemers
 gelijke kansen tussen mannen en vrouwen: gelijke behandeling op het werk, zwangerschap,
bevallingsverlof, ouderschapsverlof
 bescherming tegen discriminatie op het werk op grond van geslacht, ras, geloof, leeftijd,
handicap of seksuele geaardheid
 arbeidsrecht: deeltijdwerk, vaste arbeidscontracten, werktijden, werkende jongeren,
informatie en raadpleging van werknemers
De EU geeft de minimumvoorwaarden aan, de onder of bovengrenzen, zeg maar. Landen kunnen altijd
‘beter’ doen dan deze minima, maar moeten de eengemaakte Europese markt wel blijven garanderen.
Zo stelt de EU bijvoorbeeld dat elke voltijdse werknemer recht heeft op minimum 20 werkdagen
vakantie. Een lidstaat kan beslissen om hier 25 werkdagen van te maken, maar niet om dit te verlagen
naar 15 werkdagen.
De EUlanden moeten er zelf voor zorgen dat hun nationale wetten de rechten garanderen die zijn
vastgelegd in de EUarbeidswetgeving (richtlijnen).

De Open Coördinatiemethode (OCM)
Via de open coördinatiemethode spreken de lidstaten gemeenschappelijke richtsnoeren af en
wisselen ze goede praktijken of ervaringen uit. Deze methode bestaat uit gemeenschappelijk
geformuleerde doelstellingen, meetinstrumenten om deze op te volgen en een vergelijkend
scorebord met de prestaties van de lidstaten. De lidstaten beslissen zelf hoe ze de doelstellingen
bereiken, en kunnen hier niet aan gebonden worden. Het idee achter de OCM is dat lidstaten niet het
slechtst willen presteren en daarom hun best zullen doen de doelstellingen wel te halen. De OCM
biedt zo een alternatief voor harde wetgeving.

Het Europees semester
Nieuw sinds 2017 is het feit dat de ‘Europese pijler van sociale rechten’ is opgenomen in het Europees
semester (zie hoofdstuk 2), waarbij de economische – en sinds kort dus ook de sociale  vorderingen van
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de lidstaten jaarlijks worden opgevolgd en gerapporteerd. De lidstaten krijgen als gevolg hiervan ook
aanbevelingen voor hun beleid. Ook riep de Commissie een “sociaal scorebord” in het leven: Dat
scorebord geeft de sociale situatie in de verschillende lidstaten weer. Het bekijkt o.m. het
werkloosheidsniveau, de jeugdwerkloosheid en de ongelijkheid. Het hanteert net zoals de OCM de
“shame and blame” strategie: het is voor lidstaten beschamend om onderaan het scorebord te
bengelen. Op die manier moeten de werk en levensomstandigheden in de EU naar elkaar toegroeien.

De financiële instrumenten
De EU riep verschillende fondsen in het leven om de beoogde doelstellingen rond werkgelegenheid,
rechten voor werknemers en sociale bescherming te halen. Het idee is dat je door middel van centen
voor projecten ook een grote invloed kan uitoefenen op het terrein. Dit wil zeggen dat de EU voor een
groot deel van haar sociaal beleid steunt op de bereidheid van lokale, regionale en nationale
overheden, alsook van de sociale partners en het middenveld om projecten binnen deze fondsen in te
dienen en uit te voeren. Het bekendste fonds is het Europees Sociaal Fonds (ESF+) (zie verder).

2. De Europese pijler van sociale
rechten
De pijler van sociale rechten, die eind 2017 werd geïntroduceerd, werkt aan nieuwe en doeltreffende
rechten voor de burger. Hiermee wil de EU eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en
sociale zekerheidsstelsels garanderen, aangepast aan de noden en uitdagingen van het Europa van
de 21ste eeuw. De Europese sociale pijler moet ervoor zorgen dat de rechten op vlak van
werkgelegenheid en sociale zaken op nationaal niveau versterkt worden en op Europees niveau meer
naar elkaar toe groeien. Zo wil men de uitdagingen die veroorzaakt worden door de verschillen in
beleid tussen de lidstaten aanpakken.
De pijler bestaat uit 20 fundamentele beginselen, gegroepeerd in drie categorieën:
1. Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt
2. Billijke arbeidsvoorwaarden (waaronder rechten voor werknemers)
3. Sociale bescherming en inclusie
De 20 beginselen van de pijler vormen de basis voor dit hoofdstuk, aangevuld met initiatieven van de
nieuwe Commissie-Von der Leyen en fondsen of programma’s in de context van de coronacrisis.

2.1. Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt
Beginsel 1. Onderwijs, opleiding en een leven lang leren
“Iedereen heeft recht op hoogwaardige en inclusieve voorzieningen voor onderwijs, opleiding en een
leven lang leren om de vaardigheden te verwerven en te onderhouden die nodig zijn om ten volle aan
het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen en overgangen op de arbeidsmarkt met succes te
kunnen opvangen.”
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In de praktijk
Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen
Met de ‘Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen’ (2016) wil de Commissie zoveel mogelijk
mensen tussen 20 en 64 jaar aan de slag krijgen. Volgens onderzoek hebben 70 miljoen Europeanen
moeite met lezen en schrijven, en het aantal mensen met slechte digitale en rekenvaardigheden is
nog groter. Hierdoor lopen deze mensen risico op werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting.
Anderzijds hebben veel Europeanen werk waarin hun talenten en ambities niet tot hun recht komen.
Tegelijkertijd zegt 40% van de Europese werkgevers dat ze geen werknemers kunnen vinden met de
vaardigheden die nodig zijn om te groeien en te innoveren (er zal vooral nood zijn aan mensen met
hoge scholing – zie grafiek). Tot slot beschikken te weinig mensen over de ondernemersmentaliteit en
de vaardigheden die nodig zijn om een eigen bedrijf te starten en om zich continu te blijven
aanpassen aan de veranderende eisen van de arbeidsmarkt:
Donker blauw: jobs voor mensen met een
diploma hoger onderwijs
Blauw: jobs voor mensen met een diploma
hoger middelbaar onderwijs
Licht blauw: jobs voor laaggeschoolden
Bron: Cedefop, 2019

Met de Agenda wil de Europese Commissie de EU-burgers van jongs af aan een breed scala aan
vaardigheden laten ontwikkelen, zodat ze later sterk staan in hun persoonlijk leven en op de
arbeidsmarkt.
Het voorstel van de CommissieVon der Leyen over een nieuwe Europese Vaardighedenagenda
(2020) bouwt verder op de agenda van 2016, met een sterkere focus op groene en digitale transities
en een plan voor herstel van de coronacrisis. De pandemie heeft pijnpunten op de arbeidsmarkt,
zoals digitale vaardigheden (bij thuiswerk en leren op afstand), extra duidelijk gemaakt. Daarom wil
de Commissie dat 70% van alle volwassenen tegen 2025 over elementaire digitale maatregelen
beschikken.

Het Europees solidariteitskorps
het Europees Solidariteitskorps geeft jongeren de kans om in eigen land of elders in Europa
vrijwilligerswerk te doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen.
Jongeren van 17 tot 30 jaar kunnen zich bij het korps aanmelden. De jongeren werken dan mee aan
projecten die variëren van de heropbouw na een ramp tot mee helpen om de sociale problemen in
een wijk op te lossen. Het doel van het Europees Solidariteitskorps is om jongeren samen te brengen
en een meer inclusieve maatschappij op te bouwen.
Het is operationeel sinds juni 2017 en werd onder meer ingezet bij de heropbouw van het Italiaanse
Norcia, dat in 2017 zwaar getroffen werd door meerdere aardbevingen. Hoewel de coronacrisis
vandaag de mobiliteit van het korps beperkt (vrijwilligers kunnen moeilijker in andere lidstaten
werken), worden vrijwilligers ingezet in eigen land om bijstand te verlenen.
De Europese Commissie deed in juni 2018 een nieuw programmavoorstel voor het Europees
Solidariteitskorps na 2020, waarin zij 1,26 miljard euro wil uittrekken om ruimere mogelijkheden te
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kunnen bieden. Het nieuwe programma wil tussen 2021 en 2027 minstens 350 000 Europese
jongeren de gelegenheid bieden om gemeenschappen in nood te helpen via vrijwilligerswerk, stages
en banen. Het nieuwe voorstel maakt momenteel deel uit van de onderhandelingen rond de
Meerjarenbegroting 2021-2027.
Naar een Europese onderwijsruimte in 2025
De Commissie vindt dat onderwijs en cultuur een belangrijke rol kunnen spelen om een aantal
uitdagingen aan te gaan: de vergrijzing van de beroepsbevolking; de toenemende digitalisering;
toekomstige behoeften aan vaardigheden; de noodzaak kritisch denken en mediageletterdheid te
bevorderen in een tijd waarin "alternatieve feiten" en desinformatie zich online kunnen verspreiden; en
de behoefte aan meer samenhorigheid ter bestrijding van populisme en vreemdelingenhaat.
De verantwoordelijkheid voor onderwijs en cultuur ligt in de eerste plaats bij de lidstaten op nationaal,
regionaal en lokaal niveau. De Europese Unie heeft in de loop der jaren echter een belangrijke
aanvullende rol gespeeld. De Commissie is van mening dat het nu tijd is op deze fundamenten voort te
bouwen en aanzienlijk meer ambitie aan de dag te leggen. Dit wil ze doen door te streven naar een
Europese onderwijsruimte. Deze moet onder meer het volgende omvatten:














Mobiliteit voor iedereen: door voort te bouwen op de positieve ervaringen van het
programma Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, de deelname aan deze initiatieven
te verruimen en een Europese studentenkaart te ontwikkelen om informatie over iemands
academische achtergrond op een nieuwe en gebruiksvriendelijke manier op te slaan;
De wederzijdse erkenning van diploma's;
Meer samenwerking bij de ontwikkeling van leerplannen;
Beter talenonderwijs: door een nieuwe benchmark vast te stellen, namelijk dat alle Europese
jongeren na het hoger middelbaar onderwijs in 2025 een goede kennis moeten hebben van
twee andere talen dan hun moedertaal (moedertalen);
Een leven lang leren stimuleren;
De integratie van innovatie en digitalisering in het onderwijs;
Steun voor leerkrachten: door meer leerkrachten bij Erasmus+ en het eTwinning-netwerk te
betrekken en beleidsadvies te verlenen over de professionele ontwikkeling van leerkrachten
en schoolleiders;
Investeringen in onderwijs: door met behulp van het Europees Semester structurele
hervormingen ter verbetering van het onderwijsbeleid te ondersteunen, EUfinancierings
en EUinvesteringsinstrumenten ter financiering van het onderwijs te gebruiken en een
benchmark voor de lidstaten vast te stellen, namelijk 5 % van het bbp in onderwijs
investeren.
De creatie van Europese universiteiten: via Erasmus+ kunnen universiteiten transnationale
partnerschappen afsluiten waarin er wordt samengewerkt rond duurzaamheid, excellentie en
Europese waarden. Sinds 2019 zijn er 41 goedgekeurde allianties die in totaal 279 instellingen
vertegenwoordigen.

De nieuwe Europese Commissie werkt momenteel, onder meer via een publieke consultatie, aan een
aanbeveling over de realisatie van de Europese onderwijsruimte, die de groene, digitale en
veerkrachtige transformatie van de Europese economie én maatschappij moet ondersteunen. In deze
aanbeveling, die in september verwacht wordt, formuleert de Commissie de te nemen stappen.
De aanbeveling zal daarnaast ook het kader scheppen voor de opvolger van het “Strategisch kader
voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding” (ET2020). Dit netwerk
tussen lidstaten bevordert de uitwisseling van good practices en omvat onder meer de Onderwijs en
opleidingsmonitor die Europese doelstellingen rond onderwijs evalueert en meeneemt in het
Europees Semester.
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De totstandkoming van een Europese onderwijsruimte gaat daarnaast hand in hand met het
actieplan voor digitaal onderwijs (20182020), dat een antwoord moet bieden op digitale
uitdagingen. Het gaat dan zowel over het aanscherpen van digitale competenties als om het
wegwerken van technische barrières (digitale capaciteit) en het creëren van een digitaal
ecosysteem (veilige en sociale platformen). Op initiatief van de CommissieVon der Leyen wordt dit
actieplan in september 2020 herwerkt. De aanhoudende quarantainemaatregelen in verschillende
Europese lidstaten zorgen ervoor dat uitdagingen rond digitalisering relevanter zijn dan ooit tevoren.
Van dag op dag werd thuisonderwijs via digitale toepassingen de norm in zo goed als alle Europese
scholen. Om deze nieuwe ervaringen een plaats te geven in de hervorming van het bovengenoemd
actieplan (de digitale capaciteit schoot immers in heel wat scholen te kort), loopt er een publieke
consultatie.
Europees Sociaal Fonds +
Het Europees Sociaal Fonds is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te
ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle
EU-burgers. Elk jaar helpt het ESF zo’n 10 miljoen mensen aan werk. Ze had hiervoor een budget van
80 miljard euro voor 2014-2020.
In mei 2018 stelde de Europese Commissie een hernieuwd Europees Sociaal Fonds voor, namelijk het
"Europees Sociaal Fonds+" (ESF+).
Het Europees Sociaal Fonds+ zal een flexibelere en eenvoudigere versie zijn van het huidige Europees
Sociaal Fonds, waarin een aantal bestaande fondsen en programma's worden samengevoegd.
Het idee is dat de EU en de lidstaten door de middelen te bundelen betere en doelgerichtere steun
zullen verlenen in reactie op de sociale en arbeidsmarktuitdagingen waarmee mensen in Europa
vandaag te maken hebben.
Meer bepaald zal het Europees Sociaal Fonds+ de volgende aparte fondsen samenvoegen:
1. het Europees Sociaal Fonds (ESF)
2. het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD);
3. het programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI), en
4. het EU-gezondheidsprogramma
5. Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) (zie beginsel 4 – komt later aan bod)
1. Het Europees Sociaal Fonds
Het ESF zet in op onderstaande doelstellingen:
 opleidingen en arbeidsbemiddeling
 bevordering van sociale inclusie
 verbetering van onderwijs en opleiding
 betere overheidsdiensten in Europese lidstaten
Elke lidstaat ontwikkelt in samenspraak met de Europese Commissie een zevenjarig operationeel
programma. Operationele programma's beschrijven de prioriteiten voor ESF-activiteiten en hun
doelstellingen. De EU verdeelt vervolgens ESF-financiering tussen de lidstaten en regio's.
Het ESF is geen arbeidsorganisatie, en schrijft geen vacatures uit. Publieke en particuliere
organisaties die mensen praktische hulp verlenen bij het zoeken of houden van een baan, kunnen
financiering krijgen binnen deze programma’s. Hun projecten komen ten goede aan hun
deelnemers - meestal particulieren, maar ook bedrijven of organisaties.
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2. Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) steunt acties van de EU-landen
die materiële hulp bieden aan de minstbedeelden. Het gaat onder meer om voedsel, kleding,
schoeisel en persoonlijke verzorgingsmiddelen, zoals zeep en shampoo.
Materiële hulpverlening moet hand in hand gaan met sociale integratie om de betrokkenen te
helpen er weer bovenop te komen. Nationale autoriteiten mogen daarom ook niet-materiële
steun verlenen om de meest behoeftigen beter in de samenleving te integreren.
De EU-landen mogen zelf beslissen welk soort hulp (voedsel, andere materiële basishulp, of een
combinatie van beide) zij bieden, afhankelijk van hun eigen situatie en hoe de goederen worden
aangeschaft en verdeeld. De nationale autoriteiten mogen de hulpgoederen zelf inkopen en aan
de partnerorganisaties doorgeven of de partnerorganisaties geld geven om zelf hulpgoederen in
te kopen.

Verschil ESF en FEAD
Het FEAD helpt mensen bij de eerste stappen om uit de armoede te raken en weer een
volwaardig lid van de samenleving te worden. Het fonds helpt de minstbedeelden met hun
elementaire levensbehoeften. Dat is een randvoorwaarde om een baan te vinden of een
opleiding te volgen die bijvoorbeeld het ESF hen kan bieden. Het FEAD vormt zo een opstap
naar verdere dienstverlening op Europees niveau.

3. Het programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie is een financieel instrument dat
kwalitatieve en duurzame tewerkstelling aanmoedigt. Het maakt werk van een goeie sociale
bescherming, tegen sociale uitsluiting en voor betere arbeidsomstandigheden.
EaSI bestaat uit drie onderdelen:
1. PROGRESS (61% van het budget) voor de
modernisering van het werkgelegenheidsen sociaal beleid
2. EURES (18% van het budget) voor het
stimuleren van de arbeidsmobiliteit
3. Microfinanciering en sociaal
ondernemerschap (21% van het budget)
voor het verbeteren van de toegang tot
microkredieten en het stimuleren van
maatschappelijk verantwoord ondernemen
EaSI vult andere initiatieven van de EU aan
die sociaaleconomische uitdagingen aanpakken, zoals maatregelen voor werkgelegenheid, sociale
investeringen en jeugdwerkgelegenheid. EaSI wil:
o aandacht besteden aan kwetsbare groepen, zoals jongeren.
o gelijkheid tussen man en vrouw promoten
o discriminatie tegengaan
o kwaliteitsvolle en duurzame tewerkstelling realiseren
o goeie sociale bescherming garanderen
o langdurige werkloosheid tegengaan
o armoede en sociale uitsluiting bestrijden
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4. Het Europees gezondheidsprogramma
Het gezondheidsprogramma is een financieringsinstrument dat de samenwerking tussen de EU
landen bevordert en EUactiviteiten op gezondheidsgebied ondersteunt. De Commissie kondigde in
het licht van de coronacrisis aan dat het nieuwe gezondheidsprogramma voor de periode 2021
2027, EU4Health, zal niet langer onder het ESF+ zal vallen, maar autonoom wordt (zie beginsel 16.
Gezondheidszorg).
ESF+ en het coronavirus
De onderhandelingen over de ESFhervorming werden in 2019 tijdelijk opgeschort, omdat de financiële
reikwijdte van het nieuwe programma in grote mate af zal hangen van het nieuwe MFK (20212027) dat
momenteel wordt onderhandeld. Vandaag staan deze onderhandelingen volledig in het teken van de
coronacrisis.
Als gevolg daarvan hervormt de Europese Commissie het bestaande cohesiebeleid (waar het ESF deel
van uitmaakt) om alle onderliggende structuurfondsen versterkt en flexibel in te kunnen zetten met
het oog op duurzaam, digitaal en veerkrachtig herstel. Dit doet ze aan de hand van twee nieuwe
initiatieven: CRII+ en ReactEU (zie kaders).

Coronavirus Response Investment Initiative (CRII en CRII+)
In maart 2020 stelde de Europese Commissie het CRII voor, een nieuw investeringsinitiatief
dat lidstaten moet bijstaan in investeringen in de gezondheidszorg en in de lokale economie.
Dit initiatief, bestaande uit 37 miljard euro, zal worden gefinancierd met “slapende
middelen’ uit structuurfondsen die deel uit maken van het cohesiebeleid (EFRO, ESF+,
Cohesiefonds…). Het gaat dan om prefinanciering van projecten, die lidstaten al hebben
ontvangen maar nog niet hebben ingezet. In plaats van deze fondsen terug te vorderen, wil
de Commissie dat dit geld wordt ingezet om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.
In april werd het pakket verder uitgewerkt in de vorm van CRII+, dat flexibele transfers tussen
de structuurfondsen toelaat, transfers tussen regio’s vereenvoudigt (vooral op vraag van
Vlaanderen, waar weerstand ontstond omdat de verdeelsleutel vooral Wallonië ten goede
kwam) en ook thematisch meer speelruimte voorziet voor lidstaten. Bovendien betaalt de EU
100% van de kosten en vraagt dus geen cofinaniering.
Fondsen binnen het ESF+ krijgen zo een centrale rol in het herstelbeleid. Hoewel er
thematisch meer speelruimte is, wordt verwacht dat deze investeringen de prioriteiten van
het fonds (werkgelegenheid en sociale inclusie) ten goede komen.
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ReactEU
In mei 2020 volgde er opnieuw een versterking van het CRII, dit keer in de vorm van REACTEU. Dit pakket voorziet 55 miljard euro dat via het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) , het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het FEAD besteed zal worden. Het
grootste deel van het budget wordt via ‘NextGenerationEU’ in de periode 2021-2022
vrijgemaakt. Een herziening van de begroting van 2020 moet de overige middelen vrijmaken.
Met REACT EU wil de Commissie investeren in behoud van jobs (onder meer via
werktijdverkorting) en jobcreatie voor jongeren. Het fonds voorziet ook steun aan
zelfstandigen en KMO’s. De fondsen moeten steeds compatibel zijn met de bredere groene
en digitale transitie die de EU wil realiseren.
Beide fondsen kaderen in een algemene wijziging van het wetsvoorstel met betrekking tot het ESF+20,
dat in mei 2020 werd voorgesteld. Daarin werd, zoals weerspiegeld in bovenstaande fondsen, nogmaals
benadrukt dat het ESF+ nog sterker in moet zetten op jongerenwerkgelegenheid, het bestrijden van
kwetsbaarheid van kinderen en kinderarmoede, gendergelijkheid en volledig in de lijn moet liggen van
de groene en digitale transitie. Bovendien koppelt het voorstel gezondheidszorg los van het ESF+ (zie
boven).
Erasmus
Het Erasmusprogramma stelt miljoenen jonge Europeanen in staat te studeren of een opleiding te
volgen in het buitenland, waarbij zij hun ervaring en kennis van Europa verbreden en hun toekomstige
kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Het in 1987 gelanceerde Erasmusprogramma heeft tot nu toe
meer dan 9 miljoen studenten, leerlingen, stagiairs en vrijwilligers ondersteund. De Commissie wil hier
in de toekomst nog meer op inzetten en stelde voor om het bedrag hiervoor in de komende
meerjarenbegroting (20212027) te verdubbelen tot 30 miljard EUR om zo meer dan 12 miljoen
Europeanen te bereiken.
Hoewel het budget dat werd voorgesteld door de Europese Raad (juli 2020) lager ligt dan dat van de
Commissie, blijft het hoger dan dat van het huidige programma (20142021), en blijven volgende
ambities overeind:
 Meer mensen bereiken uit alle lagen van de bevolking.
 Wereldwijde samenwerkingen met 3e landen bevorderen
 Focus op toekomstige uitdagingen rond digitalisering, klimaat en Europese identiteit
Daarnaast werd het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ voor 2020 versterkt met 200 miljoen
euro om in het kader van de pandemie meer bijstand te bieden aan digitaal onderwijs en aan de
ontwikkeling van digitale skills. In de Europese herstel- en veerkrachtfaciliteit, waarmee de Commissie
tot 750 miljard euro kan lenen om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken (zie eerder), wordt
bovendien expliciet verwezen naar investeringen in het onderwijs, dat moet kunnen inspelen op de
digitale en groene transitie.

Beginsel 2. Gelijkheid van mannen en vrouwen
“Het beginsel van gelijke behandeling en gelijke kansen voor vrouwen en mannen moet worden
gewaarborgd en bevorderd op alle vlakken, waaronder dat van de participatie op de arbeidsmarkt,
arbeidsvoorwaarden en loopbaanontwikkeling.
Vrouwen en mannen hebben recht op gelijke beloning voor gelijkwaardige arbeid.”
20

Gewijzigd wetsvoorstel: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0447:FIN:NL:PDF
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In de praktijk
De gelijkheid tussen man en vrouw is een grondrecht in de EU. Mannen en vrouwen moeten dus ook
gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Dit gaat zowel over gelijke kansen bij de sollicitatie, gelijke
behandeling op de werkvloer en over de bescherming van vrouwen voor, tijdens en na een
zwangerschap. Een belangrijk principe hierin is het gelijk loon voor gelijk werk. Hoewel dit principe al
vijftig jaar in de Europese verdragen opgenomen werd, is er nog steeds een verschil tussen theorie en
praktijk. In 2020 verdient de gemiddelde Europese vrouw nog altijd 16% minder per uur dan de
gemiddelde Europese man. Wat pensioenen betreft loopt het verschil zelfs op tot 30,1%.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft ook in 2020 hardnekkig
Vandaag, vrijdag 27 maart, is het Equal Pay Day. Tot die dag moeten vrouwen in ons land
werken om hetzelfde te kunnen verdienen als het bedrag waarmee mannen vorig jaar
afsloten. De loonkloof bedraagt gemiddeld 24 procent, zegt vrouwenorganisatie Zij-kant.
Normaal vinden er op deze dag activiteiten plaats om de eis tot gelijk loon kracht bij te
zetten, maar door de maatregelen tegen het coronavirus gebeurt de campagne nu volledig
digitaal.
Zij-kant baseert zich voor de loonkloof op berekeningen van het Instituut voor de gelijkheid
van vrouwen en mannen. Gemiddeld verdienen vrouwen 24 procent minder dan mannen. In
de privésector is de kloof groter (28 procent) dan in de openbare sector (18 procent). Voor
het eerst wordt ook gefocust op de inkomenskloof bij zelfstandigen.
Een groot deel van de loonkloof is terug te brengen tot de ongelijke verdeling van onbetaalde
arbeid, meent de vrouwenbeweging. “Vooral de komst van kinderen zet vaak een rem op de
carrière van vrouwen. Zo werkt bijna de helft van de vrouwen (44 procent) deeltijds,
tegenover slechts één op de tien (11 procent) van de mannen. Deze deeltijds werkende
vrouwen doen dat hoofdzakelijk -en veel vaker dan mannen- om zorgtaken op te nemen.”
Ook systemen als ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking of tijdskrediet worden vooral
door vrouwen gebruikt.
Bron: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vrouwenorganisatie-zij-kant-voert-digitalecampagne-om-loonkloof-te-overbruggen~acf11630/ (27/03/2020)

Met een Strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 wil de Europese Commissie bovengenoemde
problemen aanpakken. De Strategie omvat niet alleen doelstellingen voor meer gelijkheid op de
arbeidsmarkt, maar richt zich op gendergerelateerd geweld, het bestrijden van genderstereotypes, en
een eerlijke verdeling van zorgtaken tussen man en vrouw (zie ook beginsel 9: evenwicht tussen werk
en privé). In jaarlijkse verslagen wordt gerapporteerd over de vooruitgang op vlak van gelijkheid
tussen man en vrouw in de EU21.
Eén van de eerste acties binnen de Strategie voor gendergelijkheid zal een voorstel voor bindende
maatregelen rond loontransparantie worden. Vaak zijn vrouwen zich niet bewust van de
loondiscriminatie op hun werk. Bovendien zijn vrouwen momenteel oververtegenwoordigd in
onderbetaalde sectoren en ondervertegenwoordigd in (al dan niet politieke) leidinggevende functies.
De Commissie wil streven naar een evenwichtigere verdeling in de samenleving, onder meer door
middel van gendermainstreaming , i.e. de integratie van de genderdimensie in alle beleidsterreinen.
21

Lees hier het rapport over gelijkheid van mannen en vrouwen in de EU van 2019:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_g
e_2019_en_1.pdf
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Beginsel 3. Gelijke kansen
“Ongeacht gender, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele
gerichtheid heeft iedereen recht op gelijke behandeling en gelijke kansen op het gebied van
werkgelegenheid, sociale bescherming, onderwijs en de toegang tot goederen en diensten die
publiekelijk beschikbaar zijn. Gelijke kansen voor ondervertegenwoordigde groepen worden bevorderd.”

In de praktijk
Bescherming tegen discriminatie
Volgens het Handvest van de grondrechten en het Verdrag betreffende de Europese Unie mag
niemand worden gediscrimineerd op grond van geslacht, ras, etnische afkomst, godsdienst of
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid. Dit recht op gelijkheid gaat veel breder dan de
werkvloer.
Aangezien dit recht is opgenomen in de verdragen, moet elke lidstaat de EU-wetgeving over nondiscriminatie respecteren. Bovendien is elke lidstaat verplicht een nationaal orgaan op de richten om
discriminatie te bestrijden (in België is dit Unia). Als lidstaten tekort zouden schieten in de opvolging van
klachten van burgers, kan een Europese instelling zelf optreden om eventuele vormen van discriminatie
te berechten. Op die manier garandeert de EU gelijke behandeling bij werving en selectie,
arbeidsvoorwaarden, bevordering, loon, beroepsopleiding, pensioen en ontslag.

Europa tikt Polen op de vingers over "holebi-vrije zones": "Nu vrijgeleide in 80
gemeenten om mensen aan te vallen"
Europa heeft een strenge resolutie goedgekeurd die Polen op de vingers tikt over de
zogenoemde "lgbtq-vrije zones". In een 80-tal Poolse gemeenten mogen er geen holebi's of
transgenders binnen. Daar wordt niet op gecontroleerd, maar op die manier krijgen
extreemrechtse groepen wel een vrijgeleide om mensen lastig te vallen of Pride-marsen te
verstoren.
Eind vorige maand werd er in het Europees Parlement al gedebatteerd over het lgbtq
(lesbian, gay, bisexual, trans en queer)-onvriendelijke discours van de Poolse regeringspartij
PiS. De partij Recht en Rechtvaardigheid viseert de gemeenschap al van tijdens de voorbije
verkiezingscampagne.
Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/18/resolutie-holebi-s-polen/ (18/12/2019)

De detacheringsrichtlijn: gelijk loon voor gelijk werk
In de EU is er ‘vrij verkeer van werknemers’ en ‘vrij verkeer van diensten’. Het eerste betekent dat
bv. een Belg in Frankrijk kan werken, zonder dat een arbeidsvergunning nodig is. Hij werkt er tegen
dezelfde voorwaarden als zijn Franse collega’s en betaalt sociale zekerheidsbijdragen aan de Franse
staat. In het algemeen gelden dus alleen de wetten van het land waar de betrokkene werkt (als
werknemer of zelfstandige), en moet hij daar premie betalen. Het maakt niet uit waar hij woont of
waar de werkgever gevestigd is. Er wordt een uitzondering gemaakt voor werknemers die voor
minder dan twee jaar naar het buitenland worden uitgezonden: zij kunnen verzekerd blijven en
premie blijven betalen in het land waar zij vóór hun uitzending werkten, de zogenaamde detachering.

140

Problemen met detachering
Detachering van werknemers werd door malafide werkgevers misbruikt om het loon van het
goedkoopste land te laten gelden, ongeacht waar het werk plaats vond (vb. een Pools loon in België).
Dit was vooral een probleem in de bouwsector en het wegtransport. In die sectoren werden vaak
zogezegde postbusbedrijven opgericht die geen enkele economische activiteiten in het thuisland
uitoefenden, enkel om nationale wetgeving op vlak van sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden
te omzeilen. In veel gevallen waren die ondernemingen niet meer dan een kantoortje, een postbus of
een naamplaatje in een hal.
De slachtoffers van dat soort praktijken
waren de bouwvakkers of de chauffeurs zelf:
Enerzijds verloren Belgische
bouwvakkers/chauffeurs steeds vaker hun
werk doordat ‘bastaardfirma’s’ die werven of
ritten voor hun rekening namen. Anderzijds
verdienden Oost-Europese bouwvakkers en
chauffeurs veel minder, en waren ze vaak
weken van huis.
Een betoging van het ABVV tegen sociale dumping.

Deze sociale dumping holt het Europees
sociaal model uit: Betrouwbare werkgevers moeten de deuren sluiten, want ze kunnen niet
concurreren tegen dezelfde prijzen. De staat (bv. België) moet dan werkloosheidsuitkeringen betalen,
maar ontvangt geen sociale bijdragen van de Oost-Europese bouwvakkers/chauffeurs. Op die manier
komt de Belgische sociale zekerheid onder druk.
Aanpak van misbruik van de detacheringsrichtlijn
Sedert december 2011 reglementeert een Europese verordening het gebruik van buitenlandse
filialen veel strenger. Een van de vestigingsvoorwaarden is dat een onderneming er daadwerkelijk
activiteiten ontplooit. Het gebruik van een postbusfirma is dus de facto verboden.
Onderzoek ter plaatse toonde echter aan dat deze verordening niet veel indruk maakte en dat de
wantoestanden bleven duren. Daarom werd in mei 2014 de ‘handhavingsrichtlijn’ goedgekeurd: elke
lidstaat kan vanaf nu strenger toezien op mogelijke misbruiken en deze ook bestraffen.
In maart 2016 kwam toenmalig eurocommissaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Marianne
Thyssen met een voorstel om de detacheringsrichtlijn uit 1997 aan te passen. Het doel van deze
herziening was om de sociale dumping als gevolg van detachering, weg te werken. Dit door het loon
van tijdelijke werknemers (die meestal veel goedkoper zijn) gelijk te stellen aan het loon van
werknemers in het land van tewerkstelling. Ook het begrip ‘loon’ wilde men herdefiniëren. In juni
2018 gaven het Europees Parlement en de Raad groen licht voor de nieuwe richtlijn. Sinds 30 juli
2020 moeten de lidstaten deze nieuwe wet toepassen. Opvallend: voor de transportsector geldt de
nieuwe wet niet. Tot een specifieke richtlijn voor deze sector van kracht komt, blijft hier de oude wet
van toepassing. Hieronder zie je een vergelijking tussen de oude en de nieuwe wet.
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Vergelijking detacheringsrichtlijn: oud-nieuw
Wetsvoorstel uit 1996 (richtlijn 1996/71)

Aanpassingen 2018 (richtlijn 2018/957)

De lidstaten zien erop toe dat (…)
collectieve arbeidsovereenkomsten of
scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen
verbindend zijn verklaard in de zin van lid 8
, voor zover deze betrekking hebben op de
in de bijlage genoemde activiteiten:

De lidstaten zien er, ongeacht het recht dat van
toepassing is op het dienstverband, op toe dat
(…) collectieve arbeidsovereenkomsten of
scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen
verbindend zijn verklaard of anderszins van
toepassing zijn overeenkomstig lid 8:

- a) maximale werk- en minimale
rustperioden;
- b) minimumaantal betaalde
vakantiedagen;
- c) minimumlonen, inclusief vergoedingen
voor overwerk; dit punt is niet van
toepassing op de aanvullende
bedrijfspensioenregelingen;
- d) voorwaarden voor het ter beschikking
stellen van werknemers, inzonderheid door
uitzendbedrijven;
- e) gezondheid, veiligheid en hygiëne op
het werk;
- f) beschermende maatregelen met
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van zwangere of pas
bevallen vrouwen, kinderen en jongeren;
- g) gelijke behandeling van mannen en
vrouwen, alsmede andere bepalingen
inzake niet-discriminatie .

- a) maximale werk- en minimale rustperioden;
- b) minimumaantal betaalde jaarlijkse
verlofdagen;
- c) beloning, inclusief vergoedingen voor
overwerk; dit punt is niet van toepassing op
aanvullende bedrijfspensioenregelingen;
- d) voorwaarden voor het ter beschikking
stellen van werknemers, inzonderheid door
uitzendbedrijven;
- e) gezondheid, veiligheid en hygiëne op het
werk;
- f) beschermende maatregelen met betrekking
tot de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van zwangere of onlangs
bevallen vrouwen, van kinderen en jongeren;
- g) gelijke behandeling van mannen en
vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake
niet-discriminatie;
- h) de voorwaarden van huisvesting van
werknemers, indien de werkgever huisvesting
ter beschikking stelt aan werknemers die zich
niet op hun gewone werkplaats bevinden;
- i) toeslagen of vergoeding van uitgaven voor
reis-, maaltijd- en verblijfkosten voor
werknemers die beroepshalve van huis zijn.

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt
het begrip ‘minimumlonen’ als bedoeld in
de eerste alinea, tweede streepje , onder
c), bepaald door de nationale wetgeving
en/of praktijk van de lidstaat waar de
werknemer ter beschikking is gesteld.

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het
begrip beloning vastgesteld overeenkomstig
het nationale recht en/of de nationale praktijk
van de lidstaat op wiens grondgebied de
werknemer is gedetacheerd, en wordt eronder
verstaan alle beloningscomponenten die
verplicht zijn op grond van nationale wettelijke
of bestuursrechtelijke bepalingen, of
collectieve arbeidsovereenkomsten of
scheidsrechterlijke uitspraken die in die
lidstaat algemeen verbindend zijn verklaard of
anderszins van toepassing zijn overeenkomstig
lid 8.
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Gelijke kansen en het principe van rechtvaardige transitie
Sociale rechtvaardigheid en eerlijke transitie zijn centrale begrippen in de nieuwe groeistrategie van
Commissie-Von der Leyen. Mechanismen in de verschillende beleidsdomeinen en programma’s
moeten ervoor zorgen dat geen enkele lidstaat, regio, sector of bevolkingsgroep achterop hinkt in de
evolutie naar een klimaatneutraal Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk. Op die manier
genereert de Europese Commissie gelijke kansen, en worden sectoren die onder druk komen te staan
door de dubbele transitie bijvoorbeeld niet gedwongen tot ontslagen of loonsverlagingen.
Voorbeelden van dergelijke mechanismen zijn:
o

Een mechanisme voor rechtvaardige transitie (JTM) moet in het kader van de Green Deal de
sociaaleconomische gevolgen van de transitie in de meest getroffen regio’s verlichten. Onder
andere een Fonds voor rechtvaardige transitie en een Moderniseringsfonds zullen
koolstofafhankelijke regio’s, die minder ver staan op vlak van groene energie, helpen met
decarbonisatieprojecten, verwering van nieuwe vaardigheden bij werknemers, herschikkingen en
start-ups. De EU wil zich zo engageren om ecologische en sociale duurzaamheid hand in hand te
laten gaan.

o

De Europese Strategie voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s), die samen goed
zijn meer dan de helft van het Europese BBP en zo’n 100 miljoen mensen tewerkstellen. Door de
administratieve lasten voor KMO’s te verminderen (cutting red tape) wil de EU de toegang tot
financiering en tot de markt vergemakkelijken zodat kleinere bedrijven kunnen concurreren met
grote internationale multinationals. Op die manier moeten KMO’s het voortouw nemen bij de
groene en digitale transities.

o

Het Fonds voor aanpassing aan de globalisering (zie beginsel 4) is eveneens een goed voorbeeld
van hoe solidariteit centraal staat in het beleid, door steun te bieden aan zelfstandigen of
werknemers die te maken krijgen met herlocalisering van hun bedrijf.

Bij het waarmaken van al deze ambities wil de Europese Commissie de Europese pijler van sociale
rechten gebruiken als leidraad en moreel kompas, zodat economische groei naast groen en digitaal
ook sociaal zal zijn.

Beginsel 4. Actieve ondersteuning bij het vinden van werk
“Iedereen heeft recht op tijdige en op maat gesneden hulp bij het verbeteren van zijn of haar
vooruitzichten om een baan te vinden of zich als zelfstandige te vestigen. Hieronder valt het recht op
ondersteuning bij het zoeken van werk en bij opleiding en herscholing. Iedereen die van baan wisselt,
heeft er recht op dat opgebouwde sociale en opleidingsrechten worden overgedragen.
Binnen vier maanden nadat jongeren werkloos zijn geworden of het onderwijs hebben verlaten,
hebben zij recht op voortgezet onderwijs, een plaats in het leerlingstelsel, een stageplaats of een
geschikt baanaanbod.
Werklozen hebben recht op persoonlijke, doorlopende en coherente ondersteuning. Langdurig
werklozen hebben uiterlijk na 18 maanden werkloosheid recht op een uitgebreide individuele
beoordeling.”

In de praktijk
Het werkloosheidspercentage bij de beroepsbevolking in de EU lag in juni 2020 op 7,1%. Het
percentage jongeren (jonger dan 25 jaar) dat geen werk kan vinden in de EU, bedroeg in juni 2020
16,8% (Eurostat). De EU probeert meer en betere banen te creëren, samen met de lidstaten.22

22

Cijfers uit: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Youth_unemployment
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Europees Sociaal Fonds +
Het Europees Sociaal Fonds+ (zie beginsel 1 voor meer info) zal ook voor dit beginsel worden
ingezet: Zo zullen bijvoorbeeld lidstaten met een aanzienlijk aantal jongeren dat geen werk heeft en
geen onderwijs of opleiding volgt, minimaal 10 % van de middelen uit het ESF+ moeten gebruiken ter
ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren. In het hernieuwde voorstel van de Europese
Commissie wordt dit zelfs opgetrokken tot 15%.
Het Europees Fonds voor aanpassing aan de Globalisering
Het ‘Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering’ biedt steun aan mensen die hun baan
verliezen door structurele veranderingen als gevolg van globalisering. Bijvoorbeeld als een groot
bedrijf de deuren moet sluiten, als de productie naar buiten de EU wordt verplaatst, of als gevolg van
de wereldwijde economische en financiële crisis.
Momenteel kan er enkel beroep gedaan worden op het EGF als één bedrijf meer dan 500
werknemers gedwongen ontslaat, of als een groot aantal werknemers in een specifieke sector in een
of meerdere aangrenzende regio’s wordt ontslaan. Het kan maximaal 60% van de kosten financieren
van projecten die ontslagen werknemers helpen een nieuwe baan te vinden of een eigen
onderneming op te zetten.
Het EGF kan projecten financieren en steun bieden bij onder meer:
 het zoeken naar een baan
 carrièreadvies
 onderwijs, bijscholing en herscholing
 mentorschap en coaching
 ondernemerschap en het oprichten van bedrijven
Het kan ook voorzien in scholings- en verhuistoelagen, verblijfsvergoedingen en soortgelijke steun,
maar zal niet worden ingezet om bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen of (vervroegde) pensioenen
te betalen. De focus ligt dus echt op re-activatie van getroffen werknemers.
Het EGF na 2020 (flexibelere financiering)
Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering zal worden herzien zodat het
doeltreffender kan optreden om werknemers te ondersteunen die hun baan hebben verloren.
Momenteel kunnen werknemers enkel hulp krijgen uit het Fonds wanneer hun ontslag is veroorzaakt
door veranderingen in de handelspatronen of door de gevolgen van de financiële en economische
crisis. In het kader van de nieuwe regels zullen ontslagen wegens andere redenen voor
herstructurering, zoals automatisering, digitalisering en andere, in aanmerking kunnen komen voor
steun, waarbij dus nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt in aanmerking worden genomen.
De nieuwe regels bevatten ook een lagere drempel met betrekking tot het aantal ontslagen
werknemers om in aanmerking te komen voor steun, nl. 250 in plaats van 500 werknemers, waardoor
een groter aantal werknemers steun zal kunnen ontvangen. Andere voorgestelde wijzigingen zijn
onder meer een verbeterd proces voor de beschikbaarstelling van middelen, zodat de procedures
eenvoudiger en sneller worden. Tot slot zal het medefinancieringspercentage van het Fonds, dat
momenteel 60 % bedraagt, worden afgestemd op de hoogste ESF+- medefinancieringspercentages
voor een bepaalde lidstaat. In verschillende gevallen zou dit betekenen dat de EU een hoger
percentage van de totale kosten medefinanciert.
In het licht van de coronacrisis wordt het fonds, dat in 2020 goed is voor zo’n 179 miljoen euro,
beschikbaar gesteld voor mensen die tijdens deze crisis hun job verloren. Het is niet zo dat er extra
aanpassingen aan het fonds werden gedaan: de huidige en toekomstige voorwaarden om in
aanmerking te komen voor budget uit het fonds blijven ongewijzigd. De Europese Raad gaf wel aan
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het budget flexibel in te willen zetten, en stelde een budget van 1,3 miljard voor in de volgende
meerjarenbegroting.

1,2 miljoen euro aan EU-steun voor 450 ontslagen werknemers in Nederland
20/07/2018 - De Commissie is vandaag met een voorstel gekomen om Nederland 1,2 miljoen
euro toe te kennen voor 450 ontslagen werknemers in de financiële sector.
De ontslagen vielen in de regio’s Friesland, Drenthe en Overrijsel, allen regio’s die te kampen
hebben met hoge werkloosheidscijfers. Het geld uit het Europees Fonds voor aanpassing aan
de globalisering moet de ex-werknemers helpen om een nieuwe baan te vinden. (…)
Het is de eerste keer dat middelen uit het Fonds voor aanpassing aan de globalisering gebruikt
zouden worden voor steun aan ontslagen werknemers in de financiële sector. De
begunstigden uit het EU-fonds zijn de ontslagen werknemers, niet de banken.
De medegefinancierde maatregelen zullen de ontslagen werknemers helpen een nieuwe baan
te vinden door hen trajectbegeleiding, opleiding en ‘begeleiding ondernemerschap’ aan te
bieden. De maatregelen omvatten ook de oprichting van een mobiliteitspool waarin tijdelijke
banen worden aangeboden voor werkzoekenden. Dankzij deze maatregel zullen de
werknemers werkervaring kunnen opdoen en zich kunnen omscholen zodat zij betere kansen
hebben bij nieuwe werkgevers.
De geraamde kosten van het pakket bedragen ongeveer twee miljoen euro, waarvan het EGF
1,2 miljoen euro zou verstrekken. Het voorstel wordt nu aan het Europees Parlement en de
Raad van ministers ter goedkeuring voorgelegd. (…)
Bron: persbericht Europese Commissie: https://ec.europa.eu/netherlands/news/, 20/07/2018.

Verschil ESF+ en EFG
Het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) valt onder de noemer van de structuur- en
investeringsfondsen van de EU. Dat betekent dat het fonds, door projecten te financieren,
anticipeert en reageert op sociale gevolgen van industriële veranderingen. Het EFG
daarentegen biedt werknemers eenmalige individuele steun voor een beperkte periode en
werkt dus reactief.

Brexit aanpassingsreserve
In het kader van de nakende brexit stelde De Europese president Charles Michel een brexit reserve
van 5 miljard euro voor, die ter beschikking wordt gesteld aan regio’s en sectoren die hard getroffen
zullen worden door de brexit, en zich moeten aanpassen. In februari 2021 zal de Commissie
onderzoeken hoe de relatie tussen de EU en het VK er op dat moment uitziet, om de concrete inzet
van het fonds te bepalen. Dit fonds is het vervolg op een eerder voorstel (2019) om het
globaliseringsfonds in te zetten om de gevolgen van de brexit op te vangen.
Aanbeveling over langdurige werkloosheid
Het aantal langdurig werklozen bedroeg in 2015 5% van de beroepsbevolking. In 2019 was dit 2,8%.
Het aandeel langdurig werklozen daalt dus, mede dankzij de EU-maatregelen.
Hoe langer mensen zonder werk blijven, des te moeilijker is het om opnieuw werk te vinden. Van de 7
miljoen langdurig werklozen in de EU is meer dan 40 % al twee opeenvolgende jaren werkloos.
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Jaarlijks geeft 20 % van de werklozen de zoektocht naar werk op en wordt inactief. Het gevolg is dat
de werklozen en hun gezinnen een ernstig risico op armoede en sociale uitsluiting lopen.
Om dit te verhelpen, neemt de EU een aantal maatregelen:
 er worden aanbevelingen gedaan in het kader van het Europees semester, de jaarlijkse
coördinatie van het economisch beleid;
 het Europese netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening werkt mee om goede
praktijken uit te wisselen.
 Aanbeveling in 2015 om alle werkzoekenden die langer dan 12 maanden werkloos zijn,
individueel te beoordelen en ze voor ze 18 maanden werkloos zijn een reintegratieovereenkomst aan te bieden met een concreet en individueel plan om weer werk te
vinden. De re-integratieovereenkomst zou een op maat gesneden plan moeten omvatten om
langdurig werklozen weer aan het werk te krijgen. De overeenkomst kan — afhankelijk van de
specifieke dienstverlening in elke lidstaat — voorzien in begeleiding en hulp bij het zoeken
naar een baan, bijscholing en steun voor huisvesting, vervoer, kinderopvang,
gezondheidszorg en revalidatie. De steun moet door een centraal contactpunt worden
verleend om de continuïteit en de samenhang ervan te waarborgen. De overeenkomst moet
ook de rechten en plichten van de werklozen en de steunverlenende organisaties duidelijk
omschrijven. De lidstaten kunnen deze aanbevelingen uitvoeren met de steun van het
Europees Sociaal Fonds.
De Jongerengarantie en het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief
Dit initiatief uit 2013 dat jeugdwerkloosheid wil aanpakken garandeert dat elke jongere onder de 25
jaar binnen vier maanden na het verlaten van formeel onderwijs, of nadat hij of zij werkloos is
geworden, een concreet en degelijk aanbod krijgt. Dit aanbod moet neerkomen op een baan, stage,
of voortgezette beroepsopleiding die aansluit bij zijn situatie en behoeften. Om dit te realiseren
maakt de EU gebruik van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.
Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief is een financieringsprogramma dat o.a. de uitwerking van de
jongerengarantie ondersteunt in gebieden waar jeugdwerkloosheid het hoogst is (meer dan 25%).
Het totaalbudget bedroeg oorspronkelijk 6,4 miljard euro, maar werd verhoogd tot 8,8 miljard voor
de periode 2017-2020. Deze initiatieven hebben al vruchten afgeworpen: de arbeidsmarkt voor
jongeren is aanzienlijk verbeterd. De jeugdwerkloosheidsgraad in de EU is gedaald van 23,7% in 2013
naar 14% in 2019. In de nieuwe Europese begroting (2021-2027), wil de Europese Commissie het
jongerenwerkgelegenheidsinititief opnemen in het ESF+. Daarnaast wil ze het initiatief ook budgettair
versterken.
Youth Support Employment package: een brug naar banen
In het kader van Europees herstel lanceerde de Commissie het Youth Support Employment Package.
Uit de leencapaciteit die via ‘NextGenerationEU’ (het Europese herstelprogramma) gegenereerd
wordt, moet minstens 22 miljard euro besteed worden aan onderwijs en tewerkstelling van jongeren.
Dit pakket zet in op:
o uitbreiding en verdieping van de jongerengarantie: met “een brug naar banen’ moet de
jongerengarantie inclusiever zijn (speciale aandacht voor kansengroepen), wordt de
leeftijdsgrens opgetrokken naar 29 jaar en moet de werking beter aansluiten bij de behoeften
van ondernemingen en kwetsbare groepen in de samenleving.
o Beroepsopleidingen moeten aantrekkelijker worden gemaakt en beter aangepast aan de
groene en digitale transities.
o Overheden en bedrijven moeten beter samenwerken om meer plaatsen aan te bieden aan
leerlingen.
o Aanvullende maatregelen betreffende jongerenwerkgelegenheid, zoals stimulerende
maatregelen om zelf een onderneming te starten.
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Bovendien spoort de Europese Commissie de Europese lidstaten aan om de aanzienlijke beschikbare
financiering (onder meer via het ESF) te benutten om in te zetten op volgende initiatieven:
o starterspremies en leningen voor jonge ondernemers, mentorregelingen en starterscentra;
o premies voor KMO's die leerlingen aanwerven;
o opleidingssessies om nieuwe vaardigheden te verwerven die nodig zijn op de arbeidsmarkt;
o capaciteitsopbouw van openbare diensten voor arbeidsvoorziening;
o opleiding op het gebied van loopbaanontwikkeling in het formele onderwijs;
o investeringen in infrastructuur en technologie voor digitaal leren.

2.2. Billijke arbeidsvoorwaarden
Beginsel 5. Veilige en flexibele werkgelegenheid
“Ongeacht de aard en de duur van hun arbeidsrelatie hebben werknemers recht op een billijke en
gelijke behandeling wat betreft arbeidsvoorwaarden, toegang tot sociale bescherming en opleiding.
De overgang naar arbeidsrelaties voor onbepaalde duur wordt bevorderd.
In overeenstemming met de geldende wetgeving en collectieve overeenkomsten wordt gewaarborgd
dat werkgevers over de nodige flexibiliteit beschikken om zich snel aan te kunnen passen aan
veranderingen in de economische context.
Innovatieve vormen van werk die goede arbeidsvoorwaarden waarborgen, worden bevorderd.
Ondernemerschap en werken als zelfstandige worden gestimuleerd. Arbeidsmobiliteit wordt
vergemakkelijkt.
Arbeidsrelaties die leiden tot onzekere arbeidsvoorwaarden worden voorkomen, onder meer door een
verbod op misbruik van atypische arbeidsovereenkomsten. Een proeftijd moet een redelijke tijdsduur
hebben.”

In de praktijk
Richtlijn ‘Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden voor elke werknemer’
Demografische veranderingen hebben geleid tot een grotere diversiteit van de beroepsbevolking, de
digitalisering heeft het ontstaan van nieuwe vormen van werkgelegenheid bevorderd en er zijn
flexibelere arbeidsverhoudingen ontstaan. De afgelopen jaren betrof 1 op 4 arbeidsovereenkomsten
atypische vormen van werk, d.w.z. alle banen die niet voltijds en voor onbepaalde tijd zijn, gaande
van "klassiek" deeltijdwerk tot oproepcontracten zonder gegarandeerde werkuren, zoals vb. ‘klusjes’
voor Deliveroo, Uber… . Deze economische trend van de “klusjeseconomie” houdt in dat bedrijven
tijdelijke en vaak atypische contracten aangaan met onafhankelijke werknemers. Naast
arbeidskrachten en seizoenwerkers horen ook freelancers, goed betaalde consultants en
kenniswerkers tot die groep van ‘gig-werkers’.
Vaak werken ze onder zogenaamde ‘nul uren contracten’ of ‘oproepcontracten’, die weinig info
verschaffen over het aantal te werken uren. De werknemers mogen vaak geen andere job aannemen
en krijgen geen compensatie als er plots minder uren beschikbaar zijn. Het statuut van deze
werknemers, die in enkele Europese lidstaten ondertussen gerechtelijk als ‘schijnzelfstandigheid’
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werd bestempeld, zorgt voor heel wat economische en sociale onzekerheid. Bovendien beïnvloedt dit
ons sociaal zekerheidsstelsel, dat is opgebouwd rond voltijds, traditioneel, standaardwerk.
In de zomer van 2019 keurde de EU een nieuwe richtlijn goed die minimumrechten moet garanderen
voor alle werknemers (“transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor elke werknemer”),
ook voor werknemers die werken onder zo’n atypische contracten. De EU beseft dat nieuwe vormen
van arbeidscontracten behoren tot de 21ste eeuw, maar eist wel dat alle werknemers, ook die met
atypische contracten, duidelijkere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden krijgen. De lidstaten
moeten deze richtlijn ten laatste tegen 1 augustus 2022 in nationaal recht omzetten.
De Europese Arbeidsautoriteit (ELA)
In het afgelopen decennium is het aantal mensen dat in een ander EU-land is gaan wonen en werken
bijna verdubbeld tot 17 miljoen in 2019. De Europese Arbeidsautoriteit, deels operationeel sinds
oktober 2019 (volledig operationeel in 2024), moet werknemers, zelfstandigen, bedrijven en
nationale overheden helpen de voordelen van het vrij personenverkeer optimaal te benutten en voor
eerlijke arbeidsmobiliteit te zorgen. De Europese Arbeidsautoriteit heeft drie taken:
 Informatie geven over banen, leerplaatsen, mobiliteitsregelingen, aanwerving en opleiding,
evenals over rechten en plichten bij wonen, werken en actief worden in een ander EU-land.
 De samenwerking tussen de bevoegde nationale instanties verbeteren door te zorgen dat de
EU-regels voor mobiliteit eenvoudig en doeltreffend kunnen worden toegepast. De Europese
Arbeidsautoriteit moet de nationale instanties bijvoorbeeld helpen bij informatieuitwisseling, capaciteitsopbouw en gecoördineerde of gemeenschappelijke inspecties. Dit
verhoogt het wederzijds vertrouwen tussen de betrokkenen, verbetert de dagelijkse
samenwerking en voorkomt fraude met of misbruik van de regels.
 Bemiddeling bij grensoverschrijdende conflicten, zoals reorganisaties van bedrijven waarbij
meerdere EU-landen betrokken zijn.

Beginsel 6. Loon
“Werknemers hebben recht op een billijk loon waarmee zij een fatsoenlijke levensstandaard kunnen
genieten.
Er wordt gezorgd voor toereikende minimumlonen, die voorzien in de behoeften van de werknemer en
zijn of haar gezin in het licht van de nationale economische en sociale omstandigheden, maar waarbij
tegelijkertijd de toegang tot werk en de prikkel om werk te zoeken worden gewaarborgd. Armoede
onder werkenden wordt voorkomen.
Lonen worden op een transparante en voorspelbare manier vastgesteld, volgens de nationale
gebruiken en met inachtneming van de autonomie van de sociale partners.”

In de praktijk
1 op 6 werkkrachten in de EU verdient een laag loon, de ‘typische’ lageloonverdiener is ouder dan 25,
vrouwelijk en middelhoog opgeleid . Bovendien zijn de trends van afgelopen jaren zorgwekkend: het
aandeel lageloonverdieners en de armoede onder werkenden neemt toe. De coronacrisis heeft die
problemen in gevoelige sectoren, zoals kleinhandel en toerisme, vergroot.
De EU legt geen verplichting op wat betreft het bestaan van een minimumloon (een minimaal bedrag
voor een werknemer). In 22 van de 27 lidstaten hanteert men een minimumloon. In een aantal EUlanden, zoals Denemarken, Italië, Oostenrijk, Zweden, Cyprus en Finland zijn er geen afspraken rond
een minimumloon, maar worden loonafspraken vastgelegd in cao’s (collectieve
arbeidsovereenkomsten). De vastgelegde bedragen qua minimumloon in de andere Europese landen,
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waaronder België, verschillen bovendien nogal van elkaar (zie grafiek). Het hoogste minimumloon
(Luxemburg) ligt 7x hoger dan het laagste (Bulgarije).
Grote verschillen in de minimumlonen van lidstaten zetten de regeringen in vele Europese landen
onder druk om ofwel dit minimumloon te verlagen, of geheel af te schaffen. De roep om bv. dit
minimumloon, maar in bredere zin ook de sociale zekerheidsstelsels, tot op zekere hoogte Europees
op elkaar af te stemmen, klinkt dan ook steeds luider.

Bruto minimumlonen in euro (juli 2010 (geel)- juli 2020 (blauw). Bron: Eurostat.

Met ‘Een economie die werkt voor mensen’ wil de Commissie-Von der Leyen een antwoord bieden
op deze uitdaging. De Commissie heeft daarom consultatierondes met de sociale partners – de
vakbonden en werkgeversorganisaties – gelanceerd om minimale loongaranties te ontwikkelen. Het
gangbare voorstel was lange tijd om per lidstaat een ‘Europees minimumloon’ in te stellen dat 60%
bedraagt van het mediaan inkomen van die lidstaat. De nationale regeringen stonden hier eerder
weigerachtig tegenover: landen met een sterke sociale zekerheid vreesden dat een eengemaakt
Europees systeem hun sociale zekerheid zal ondermijnen, terwijl landen met een zwakke sociale
zekerheid de kostprijs van zo’n systeem niet zagen zitten.
In het huidige voorstel van de Commissie is het noch de bedoeling om een uniform minimumloon in
de verschillende lidstaten in te voeren, noch om de nationale systemen te harmoniseren. De
Commissie wil voldoende vrijheid geven aan de sociale partners en de lidstaten zelf, om een op maat
gemaakt systeem per land uit te denken. Het minimumloon moet wel adequaat (= fair en voldoende)
zijn en moet werknemers effectief beschermen.23

23

Voorstel en consultatie Europees minimumloon: https://www.vleva.eu/index.php/nl/werk-en-socialezaken/eu-nieuws/een-europees-minimumloon-consultatie-van-de-sociale-partners
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Beginsel 7. Informatie over arbeidsvoorwaarden en bescherming bij ontslag
“Werknemers hebben het recht om bij hun indiensttreding schriftelijk in kennis te worden gesteld van
hun rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsrelatie, waaronder die met betrekking tot
de proeftijd.
Voorafgaand aan een ontslag hebben werknemers het recht te worden geïnformeerd over de redenen
die eraan ten grondslag liggen en moet hun een redelijke opzegtermijn worden geboden. Zij hebben
het recht op toegang tot een doeltreffend en onpartijdig systeem van geschillenbeslechting en, bij een
kennelijk onredelijk ontslag, een recht op verhaal, waarbij onder meer een passende
schadevergoeding is inbegrepen.”

In de praktijk
Richtlijn ‘Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden voor elke werknemer’
Zie beginsel 5

Beginsel 8. Sociale dialoog en betrokkenheid van werknemers
“De sociale partners worden, met inachtneming van de nationale gebruiken, geraadpleegd over de
vormgeving en uitvoering van economisch, sociaal en werkgelegenheidsbeleid. Zij worden
aangemoedigd te onderhandelen en collectieve overeenkomsten te sluiten op gebieden die voor hen
van belang zijn, met inachtneming van hun autonomie en het recht op collectieve actie. In
voorkomend geval worden overeenkomsten tussen de sociale partners op het niveau van de Unie en
haar lidstaten uitgevoerd.
Werknemers of hun vertegenwoordigers hebben het recht tijdig te worden geïnformeerd en
geraadpleegd over zaken die voor hen van belang zijn, in het bijzonder als het gaat om de overdracht,
herstructurering en fusie van ondernemingen en om gevallen van collectief ontslag.
Het verlenen van steun, gericht op het vergroten van het vermogen van sociale partners om de sociale
dialoog te bevorderen, wordt aangemoedigd.”

In de praktijk
Sociale dialoog en participatie van werknemers
Met de Europese sociale dialoog wil de Unie de sociale partners actief betrekken bij het opstellen en
uitvoeren van haar sociaal-economisch beleid. Dit kan via een tripartite overleg tussen werknemers,
werkgevers en (Europese) beleidsmakers. Als de Europese Commissie voorstellen omtrent sociaal
beleid in wil dienen bij de wetgevende instellingen, moet er overleg worden gepleegd op het niveau
van de sociale partners. Door onderhandelingen en raadplegingen kwamen de EU en de Europese
werkgevers- en werknemersorganisaties al tot verschillende overeenkomsten i.v.m.
ouderschapsverlof, deeltijds werken, arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, telewerk en een
stelsel voor uitzendkrachten. Momenteel loopt er een consultatieronde met sociale partners in het
kader van minimumlonen (zie beginsel 6), wordt er overlegd over de implementatie van de sociale
pijler en zijn sociale partners betrokken bij het Europese herstelbeleid.
Bovendien wil de EU de participatie van werknemers op de arbeidsvloer versterken, aan de hand van
bipartite overleg tussen werknemers en werkgevers. Multinationals zijn daarom verplicht een
Europese ondernemingsraad op te richten. Het is een overleg- en consultatieorgaan voor de
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werknemers over problemen met een Europese dimensie die van belang zijn voor de hele
onderneming of voor enkele vestigingen.

Rechten van werknemers bij aanpassingen in de onderneming
De EU nam een aantal maatregelen om de werknemers te beschermen indien er zich bepaalde
veranderingen voordoen in een bedrijf, zoals reorganisatie, de-lokalisatie van een deel van de
productie of sluiting. De Renault-richtlijn is daar een concreet voorbeeld van.
Als een bedrijf wordt overgenomen, moet de nieuwe ‘eigenaar’ dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven
garanderen (volgens de collectieve arbeidsovereenkomst die onder de vorige eigenhaar werd
gebruikt). Ook bij collectieve ontslagen moeten werkgevers verplicht overleg plegen met werknemers
om de ontslagen te motiveren.
Op deze manier garandeert de Europese Unie dat mogelijke grillen binnen de Europese interne markt
zo veel mogelijk opgevangen worden, en verwezenlijkingen binnen de interne markt steeds de
levensstandaard en arbeidsvoorwaarden van werknemers garanderen of verbeteren (naar analogie
met het idee van de ‘Europese sociale markteconomie’).

De Renaultrichtlijn
De richtlijn was een reactie op de problemen bij Renault-Vilvoorde (1997), toen de directie
zonder voorafgaand overleg de sluiting van het bedrijf meedeelde.
De manier waarop wekte verontwaardiging, niet alleen bij de betrokken werknemers en
vakbonden, maar ook bij de publieke opinie. In 2002 werd een richtlijn goedgekeurd die
bepaalt dat de lidstaten wettelijke minimumrechten voor informatie en overleg in bedrijven
moeten voorzien. Dat moet voor alle ondernemingen vanaf 50 werknemers of voor
vestigingen met minstens 20 werknemers.
Bij de sluiting van Ford Genk in 2013 werd de wet Renault toegepast.

Beginsel 9. Evenwicht tussen werk en privéleven
“Ouders en mensen met zorgtaken hebben recht op geschikte vormen van verlof, flexibele
werkregelingen en toegang tot zorgvoorzieningen. Vrouwen en mannen hebben gelijke toegang tot
speciale vormen van verlof om hun zorgtaken te kunnen vervullen en worden aangemoedigd daar op
een evenwichtige manier gebruik van te maken.”

In de praktijk
Richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven (2019)
De EU werkt, naar analogie met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, ook aan beleid
inzake de balans tussen werk en privé. Dit moet leiden naar een gelijke behandeling van vrouwen en
mannen door enerzijds arbeidsparticipatie van vrouwen en gelijke verdeling van zorgtaken te
bevorderen en anderzijds het verschil in inkomsten en loon weg te werken.
Zo krijgen ook mannen in de huidige regeling ouderschapsverlof bij de geboorte of adoptie van hun
kind. Tot het kind een bepaalde leeftijd heeft, kan zowel de vader als de moeder vier maanden
ouderschapsverlof opnemen tot het kind minstens 8 jaar is. Een lidstaat mag zowel het aantal
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maanden als de minimumleeftijd optrekken als ze dit wil. Zo is de minimumleeftijd in België
bijvoorbeeld twaalf jaar.
In juni 2019 werd een nieuwe richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven aangekomen,
die voorziet in een aantal nieuwe of verhoogde minimumnormen voor ouderschaps-, vaderschaps- en
zorgverlof. De maatregelen zijn bedoeld om mannen gemakkelijker taken van ouderschap en zorg op
zich te laten nemen. Dit zal hun kinderen ten goede komen en de deelname van vrouwen op de
arbeidsmarkt bevorderen, waardoor het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen (in
2019 nog 11,7 %, en zelfs 30 % bij gezinnen met kinderen jonger dan zes) wordt teruggedrongen.
Want dit is een van de elementen die bijdragen aan de loonkloof (16 %) en de pensioenkloof (30,1 %)
tussen mannen en vrouwen.
De Commissie-Von der Leyen wil naast de bestaande maatregelen de toegang tot betaalbare
kinderopvang en andere zorgdiensten verbeteren en een Europese kindergarantie invoeren (zie
beginsel 11).
Arbeidstijd
Een werknemer uit de EU mag maximum 48 uur per week werken en heeft recht op minstens vier
weken betaalde vakantie per jaar (20 werkdagen). Bovendien legt de Arbeidstijdenrichtlijn van de EU
normen op voor dagelijkse rusttijden, pauzes, wekelijkse rusttijd en nacht- en ploegenarbeid. Voor de
transportsector zijn er aparte richtlijnen.

Te weinig vakantie in België
In 2011 tikte de Europese Commissie België op de vingers omdat ons land de regel van
betaalde vakantie niet naleefde: In België konden vakantiedagen alleen maar opgenomen
worden in het kalenderjaar nadat werknemers hun recht op vakantie hadden opgebouwd. In
het geval van bijvoorbeeld de nieuwe werknemer, betekende dit dat hij pas na twaalf
maanden werken zijn eerste dag vakantie kon nemen. Wie bijvoorbeeld op 1 september
begon te werken, mocht in het daaropvolgende kalenderjaar nog altijd maar één week
vakantie nemen - of vijf vakantiedagen tijdens een periode van 16 maanden. Deze situatie
was volgens de Commissie in strijd met de arbeidstijdenrichtlijn. Intussen paste België dit aan.
Wat in België nog niet werd aangepast, is de Europese richtlijn die stelt dat een werknemer
die ziek wordt tijdens zijn wettige vakantie, deze dagen later nog kan opnemen. De Belgische
wetgeving is hiermee in strijd, omdat wordt gesteld dat vakantie niet overdraagbaar is. Een
aanpassing aan het vakantiebeleid wordt verwacht, maar is nog niet gerealiseerd.

Beginsel 10. Een gezonde, veilige en goed aangepaste werkomgeving en
gegevensbescherming
“Werknemers hebben recht op een hoog niveau van bescherming van hun gezondheid en veiligheid
op het werk.
Werknemers hebben recht op een werkomgeving die op hun professionele behoeften is afgestemd en
hen in staat stelt langer op de arbeidsmarkt actief te blijven.
Werknemers hebben er recht op dat hun persoonlijke gegevens binnen het kader van hun werk
worden beschermd.”
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In de praktijk
Wetgeving over Gezondheid en veiligheid op het werk
De Unie legt lidstaten een aantal minimumnormen op die de gezondheid en veiligheid van
werknemers maximaal moet garanderen. Zo mogen arbeiders bijvoorbeeld maar aan een beperkte
hoeveelheid decibels blootgesteld worden, asbest mag maar verwijderd worden onder strikte
veiligheidsvoorschriften en de bemanning van een vissersboot moet duidelijk geïnformeerd worden
over de gezondheidsrisico’s die ze lopen . Werknemers hebben zo het recht om te werken in een
omgeving die volledig is aangepast aan hun arbeidsnoden.
Uit onderzoek blijkt dat deze regelgeving vruchten afwerpt. Sinds de oprichting van het OSHA, het
verantwoordelijke agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk, daalde het aantal dodelijke
ongevallen op de werkvloer met 25% en daalde het aantal gezondheidsklachten met 10% (in
vergelijking met de periode voor de oprichting).

EU ondersteuning voor een veilige terugkeer naar de werkplaats
Om de economische activiteiten op een veilige manier te kunnen heropstarten na een periode
van lockdown, publiceerde het EU-OSHA richtlijnen om werknemers volwaardig te
beschermen op de werkvloer. Het gaat onder meer om risicoanalyse en
veiligheidsvoorschriften, maar het bevat bijvoorbeeld ook richtlijnen over de omgang met
mensen die ziek zijn geweest en over het welbevinden van werknemers na een lange periode
van afwezigheid.
Volledig overzicht: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace__Adapting_workplaces_and_protecting_workers#Take_care_of_workers_who_have_been_ill

2.3. Sociale bescherming en inclusie
De Europese Unie probeert samen met de lidstaten te werken aan sociale bescherming en inclusie
van maatschappelijk kwetsbare groepen. Hoewel heel wat Europese lidstaten gelijkaardige budgetten
besteden aan sociale uitgaven, zijn de resultaten steeds verschillend.
Tussen 2013 en 2020 lanceerde de Europese Commissie het sociaal investeringspakket (SIP) dat
lidstaten er toe moest aanzetten om meer en efficiënter te investeren in hun sociale zekerheid,
ondanks de besparingen die vele landen moesten doen naar aanleiding van de financieeleconomische crisis. Het pakket werkte een heel aantal aanbevelingen en werkdocumenten uit die
lidstaten moesten bijstaan in hun sociaal beleid, en hen beschermen tegen sociale verpaupering en
sociale dumping. Het pakket bouwde op die manier overkoepelend voort aan eerdere initiatieven die
werden genomen om kwetsbare doelgroepen beter te integreren. Veel van deze initiatieven worden
intussen verder gezet onder de Europese sociale pijler, onder de categorie “sociale bescherming en
inclusie”.

Beginsel 11. Kinderopvang en hulp aan kinderen
“Kinderen hebben recht op betaalbare en goede opvang en onderwijs voor jonge kinderen.
Kinderen hebben recht op bescherming tegen armoede. Kinderen uit kansarme milieus hebben recht
op specifieke maatregelen die gelijke kansen versterken.”
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In de praktijk
Kwaliteitsvolle voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang
De eerste levensjaren zijn het meest bepalend voor de ontwikkeling van de basiscompetenties.
Onderzoek toont aan dat jonge kinderen die deelnemen aan onderwijs en opvang van hoge kwaliteit
meer basisvaardigheden verwerven en minder kans lopen op schooluitval.
In de meeste EU-landen voldoen noch de kwaliteit noch het aantal plaatsen aan de verwachtingen.
De kwaliteit van de voorzieningen verschilt bovendien sterk tussen landen, tussen publieke en private
instellingen, tussen stedelijke en landelijke of afgelegen gebieden, en tussen leeftijdsgroepen (0-3 en
3-6 jaar). Het gebrek aan beschikbare en betaalbare plaatsen en de lage kwaliteit van de
voorzieningen hebben verstrekkende gevolgen. Dit is vooral zo voor kinderen die met een
achterstand geboren worden, vanwege verschillende factoren, zoals armoede, handicap of
discriminatie, of omdat ze een Roma- of migratieachtergrond hebben. De kans dat kinderen die
opgroeien in armoede of sociale uitsluiting het goed doen op school, gezond zijn en zich later volledig
kunnen ontplooien, is in het huidige Europa nog steeds minder groot dan bij kinderen die het beter
hebben.
De Europese Unie heeft geen bevoegdheid op dit gebied en kan enkel aanbevelingen doen aan de
lidstaten. De meest recente is de aanbeveling "Investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van
achterstand doorbreken”. Deze benadrukt hoe belangrijk het is dat toegang wordt geboden tot
hoogwaardige, inclusieve vormen van onderwijs en opvang voor jonge kinderen, dat de
betaalbaarheid ervan wordt gewaarborgd en dat het aanbod ervan wordt afgestemd op de behoeften
van gezinnen, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de behoeften van kansarme
kinderen.
Kindergarantie voor kwetsbare kinderen
In navolging van de reeds bestaande ‘jongerengarantie’ (zie beginsel 4), wordt momenteel de
haalbaarheid onderzocht voor een ‘kindergarantie’. Het doel hiervan is dat elk kind in armoede
toegang zou krijgen tot gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs, gratis opvang, degelijke huisvesting
en adequate voeding.
In de loop van 2019-2020 werd onderzocht of een specifiek subsidieprogramma deze kinderen zou
helpen, door de situatie van kinderen over de ganse EU in kaart te brengen, met een bijzondere focus
op kinderen in zorginstellingen, kinderen van migranten, kinderen met beperkingen en kinderen in
precaire gezinssituaties. Een concreet wetsvoorstel van de Commissie staat op de agenda voor 2021.

Beginsel 12. Sociale bescherming
“Ongeacht de aard en de duur van hun arbeidsrelatie hebben werknemers en, onder vergelijkbare
voorwaarden, zelfstandigen recht op adequate sociale bescherming.”

In de praktijk
Coördinatie van sociale zekerheidsstelsels
Elke lidstaat bepaalt zelf haar sociale zekerheidsstelstel: welke voordelen worden verstrekt, wat de
voorwaarden zijn om in aanmerking te komen, hoe deze voordelen zijn berekend en welke bijdragen
moeten worden betaald. Dit geldt voor alle takken van de sociale zekerheid, zoals
ouderdomspensioenen en werkloosheids- en gezinsuitkeringen.
Wanneer men zich echter binnen Europa (EU-27, IJsland, Noorwegen en Zwitserland) verplaatst, stelt
de EU regels vast om de verschillende sociale zekerheidsstelsels te coördineren en de bescherming
via sociale zekerheid te waarborgen, zodat kan worden bepaald tot welk stelsel een mobiele burger
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behoort. De regels zorgen ervoor dat niemand in een grensoverschrijdende situatie zonder sociale
bescherming valt of dubbel gedekt wordt.
Aanbeveling voor een bredere toegang tot sociale bescherming
Naarmate ‘werken’ verandert als gevolg van de moderne levensstijl, de nieuwe vormen van
zakendoen en de digitalisering, moeten de stelsels voor sociale bescherming voortdurend worden
aangepast aan de realiteit. Vandaag zit ongeveer 40% van de werknemers in een atypische
arbeidssituatie, wat wil zeggen dat zij geen voltijds contract hebben voor onbepaalde duur en ook
niet als zelfstandige werken. Zij genieten vaak geen goede sociale bescherming, omdat ze niet in
aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering of pensioen.
Daarom kwam er op verzoek van de Commissie in 2019 een aanbeveling van de Raad om de sociale
bescherming uit te breiden naar alle werknemers en zelfstandigen. Hiermee wil de Commissie de EUlanden de weg te wijzen zodat uiteindelijk alle werknemers en zelfstandigen, en met name wie als
gevolg van zijn arbeidsstatuut nu nog geheel of gedeeltelijk buiten de boot valt, sociale bescherming
krijgen. Met de aanbeveling wil de EU:
 de formele dekkingskloof tussen werknemers en zelfstandigen in vergelijkbare situaties
dichten doordat zij zich allemaal kunnen aansluiten bij de sociale zorgstelsels;
 hun adequate dekking bieden zodat zij rechten kunnen opbouwen en uitkeringen kunnen
claimen;
 de overdracht van opgebouwde rechten vergemakkelijken bij verandering van baan;
 ervoor zorgen dat werknemers en zelfstandigen transparante informatie krijgen over hun
socialezekerheidsrechten en -plichten.
Dit gaat over sociale zorgstelsels voor werkloosheid, ziekte en gezondheidszorg, moederschaps- en
vaderschapsrust, ongevallen op het werk en beroepsziektes, beperkingen en ouderdom.
Een aanbeveling van de Raad is juridisch niet bindend. De lidstaten staan erop zelf te kunnen
beslissen over de organisatie van hun sociale beschermingssystemen. Toch hoopt de Commissie met
de uitvoeringsbepalingen van de aanbeveling een proces op gang te kunnen brengen in de richting
van een betere sociale bescherming. Ze sluit niet uit dat ze bijkomende voorstellen zal doen mocht na
enkele jaren blijken dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt.
Europese Arbeidsautoriteit (ELA)
Zie beginsel 5
Digital Services Act en top over platformwerk24
De EU streeft naar een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk. Maar die transitie brengt ook
nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoewel er de laatste jaren enorm veel vooruitgang is geboekt op
vlak van platformwerk, is de Europese wetgeving rond digitale diensten onaangepast sinds de
Richtlijn rond e-Commerce uit 2000. Als deel van haar Digitale Strategie wil de Commissie daarom een
nieuwe Digitale Services Act lanceren om de interne markt ook op vlak van digitale diensten te
voltooien en om in het bijzonder aan KMO’s legale duidelijkheid te bieden en een gelijk speelveld te
voorzien. Regels op vlak van aansprakelijkheid en veiligheid zijn voor mensen die online werken
namelijk vaak onduidelijker dan in reguliere sectoren.
De Digital Services Act moet de huidige wetgeving op twee vlakken moderniseren:
 online diensten moeten hun gebruikers attent maken op mogelijke risico’s en moeten de
rechten van de gebruikers beschermen;

24

Platformwerk is alle arbeid waarbij de opdracht tot stand komt via een online platform, vb. fietskoeriers die
via de Deliveroo app worden aangestuurd, of Uber-chauffeurs.
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een regelgevend kader moet ervoor zorgen dat kleinere online diensten kunnen concurreren
met de grote spelers. In het huidig kader kunnen deze laatsten namelijk fungeren als
gatekeepers en zo de regels bepalen voor zowel gebruikers als concurrerende bedrijven.

Verder wil de Commissie ook een platformwerktop inplannen om uitdagingen van
platformmedewerkers te bespreken, zoals toegang tot sociale bescherming en collectieve
vertegenwoordiging, gegevensbescherming, arbeidsomstandigheden (zoals werkomgeving) en
grensoverschrijdende aspecten van platformwerk.

Beginsel 13. Werkloosheidsuitkeringen
“Werklozen hebben recht op geschikte vormen van activeringsondersteuning, verzorgd door openbare
diensten voor arbeidsvoorziening met het oog op hun (re-)integratie op de arbeidsmarkt, en op
toereikende werkloosheidsuitkeringen gedurende een redelijke periode, in overeenstemming met de
door hen betaalde bijdragen en de nationale regels die bepalen wie voor dergelijke voorzieningen in
aanmerking komt. Deze uitkeringen mogen geen negatieve prikkel vormen voor een snelle terugkeer
op de arbeidsmarkt.”

In de praktijk
Momenteel heeft de EU geen bevoegdheid als het gaat om werkloosheidsuitkeringen. Wel kan ze
aanbevelingen doen hierover aan de lidstaten. In de “aanbeveling voor een bredere toegang tot
sociale bescherming” bijvoorbeeld, staan ook bepalingen over recht op werkloosheidsuitkeringen (zie
beginsel 12).
Herverzekeringsmechanisme voor werkloosheidsvergoedingen
De Commissie-Von der Leyen heeft bij haar aantreding beloofd definitief werk te maken van een
Europees herverzekeringsmechanisme. Door de coronacrisis is het topic in een stroomversnelling
gemaakt en is een tijdelijk instrument opgezet (zie verder: SURE). In het vierde kwartaal van 2020 zal
de Commissie een voorstel doen over een blijvend systeem om lidstaten te helpen bij zware externe
economische schokken, van zodra ze niet meer in staat zijn de eigen werkloosheidsvergoedingen uit
te betalen.
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SURE : €100 miljard voor behoud van banen en bedrijven tijdens de COVID-19
pandemie
Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)
De coronamaatregelen hebben verschillende sectoren hard getroffen. Daar waar telewerk
geen optie is of de fysieke afstand niet kan bewaard worden, moeten werknemers het werk
neerleggen. Vrijetijdsbesteding, toerisme, horeca, transport, cultuur en evenementen
stonden op een laag pitje.
In het eerste kwartaal van 2020, bij het begin van de coronacrisis, waren zo 2,3 miljoen
mensen technisch werkloos (zie grafiek). Dat is ongeveer acht keer zoveel als in de laatste vier
maanden van 2019. De tijdelijke werkloosheid of arbeidstijdsverkorting van een groot aantal
EU-burgers hebben de overheidsuitgaven van de lidstaten plots en ernstig doen stijgen.
Om dit alles te kunnen blijven bekostigen, heeft de EU een tijdelijk financieel instrument in
het leven geroepen. Door tot €100 miljard aan leningen te verstrekken aan de verschillende
lidstaten moeten de bedrijven draaiende gehouden worden en de impact op de arbeidsmarkt
beperkt blijven. De Commissie zal de leningen ophalen op de internationale kapitaalmarkten
en vooral verstrekken aan de zwaarst getroffen economieën. De SURE-leningen zullen worden
gedekt door de EU-begroting en door garanties van de lidstaten, goed voor €25 miljard.
Aangezien het gaat om een tijdelijk instrument, evalueert de Commissie elke zes maanden of
het SURE-initiatief verlengd moet worden.

Grafiek: Afwezigheid op het werk met reden in de EU (bron: Eurostat)

Beginsel 14. Minimuminkomen
“Iedereen die over onvoldoende middelen beschikt, heeft het recht op adequate voorzieningen voor
een minimuminkomen om in alle levensfasen een waardig leven te kunnen leiden, en op praktische
toegang tot goederen en diensten die de zelfredzaamheid van mensen bevorderen. Voor mensen die
tot werken in staat zijn, moeten de voorzieningen voor een minimuminkomen worden gecombineerd
met prikkels om (weer) actief te worden op de arbeidsmarkt.”

In de praktijk
Het minimuminkomen is niet hetzelfde als minimumloon. Dit laatste gaat over hoeveel je minimaal
mag verdienen als je werkt. Een minimuminkomen gaat over alle bronnen van inkomsten, of het
gebrek daaraan, bijvoorbeeld bij werkloosheid.
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Het minimuminkomensbeginsel is opgenomen in verschillende onderdelen van het Europees sociaal
acquis. Artikel 34 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt dat, om
sociale uitsluiting en armoede te bestrijden, de Unie het recht op sociale bijstand en op bijstand voor
huisvesting erkent en eerbiedigt, teneinde eenieder die niet over voldoende middelen beschikt een
waardig bestaan te verzekeren. Deze bepaling wordt in de 20 beginselen van de sociale pijler van de
Europese Unie herhaald.
In de meeste EU-lidstaten bestaat een bepaalde vorm van minimuminkomen. De regelingen zijn
gewoonlijk gebaseerd op het beginsel van toegang voor iedereen en voorzien in inkomenssteun als
laatste redmiddel voor personen die het moeilijk hebben. De niveaus van de
minimuminkomensvoorzieningen verschillen aanzienlijk binnen de EU. In de meeste landen bevinden
zij zich onder de armoedegrens (60 % van de inkomensmediaan), maar deze kloof varieert sterk
tussen de lidstaten. De meeste regelingen zijn in uiteenlopende mate afhankelijk van de verplichting
om een baan te zoeken en van de deelname aan activeringsmaatregelen, en zij zijn ook in meer of
mindere mate gekoppeld aan andere vormen van inkomenssteun, zoals gezinsuitkeringen of
huisvestingstoelagen. Zij hebben tot doel armoede te helpen verminderen en bij te dragen tot de
versterking van de sociale samenhang.
De Europese Unie heeft geen bevoegdheid om hierover regelgeving uit te vaardigen. In het nieuwe
ESF+ is wel 25% van het budget voorzien voor het bevorderen van de sociale inclusie, met een
specifieke vermelding van kansarme groepen, zoals inactieven en langdurig werklozen, kinderen,
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma, de meest behoeftigen en onderdanen van derde
landen.

Beginsel 15. Inkomen voor ouderen en pensioenen
“Werknemers en zelfstandigen hebben bij pensionering recht op een pensioen dat in verhouding staat
tot hun bijdragen en een passend inkomen vormt. Vrouwen en mannen hebben gelijke mogelijkheden
om pensioenrechten te verwerven.
Iedereen heeft op oudere leeftijd recht op middelen die een waardig leven mogelijk maken.”

In de praktijk
Rapport25 over de gevolgen van demografische veranderingen en Groenboek over veroudering
Een rapport van de Commissie,
gepubliceerd in juni 2020, zet de
demografische veranderingen waar de
EU mee te kampen heeft in de kijker.
O.a. langere levensverwachting (door
betere levensomstandigheden en
verbeterde medische zorg), lagere
geboortecijfers en kleinere huishoudens
zorgen voor toenemende vergrijzing.
Tegen 2070 zal 30% van de EUbevolking ouder zijn dan 65 jaar,
tegenover de huidige 20%.
Mediane leeftijd van wereldpopulatie per continent, 1960-2070.
Bron: Rapport Europese Commissie
25

Rapport over de impact van demografische veranderingen (2020), Europese Commissie:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/demography_report_2020_n.pdf
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Bovendien verkleint het Europese aandeel in de wereldpopulatie: de EU zal naar verwachting tegen
2070 slechts goed zijn voor 4% van de wereldbevolking.
Dit heeft een directe impact op ons huidige sociaal model, waarbij de beroepsbevolking betaalt voor
de pensioenen en gezondheidszorg. We moeten op zoek naar manieren om de economie in stand te
houden door meer mensen aan het werk te krijgen en we hebben nood aan oplossingen om de
hogere overheidsuitgaven in verband met de vergrijzing te bekostigen.
Het rapport verwijst ook naar de coronacrisis, die de nood aan een degelijk beleid rond
gezondheidszorg, (mentaal) welzijn, sociale isolatie en zelfs eenzaamheid onder ouderen extra
duidelijk heeft gemaakt. Bovendien zijn ook de ‘twin transitions’ sterk gelinkt aan de demografische
veranderingen. Bovenop de steeds toenemende wereldpopulatie zal de klimaatcrisis er tegen 2050
voor zorgen dat er nood is aan 60% meer voedsel, 50% meer energie en 40% meer water26. Ook de
digitale vooruitgang is urgent. Toegang tot internet maakt een wezenlijk verschil in levenskwaliteit.
Tegen het einde van 2020 wil de Commissie een groenboek over veroudering presenteren om een
debat op gang te brengen over de langetermijneffecten van verouderingen. Tegen 2021 moet er een
specifieke visie op tafel liggen voor plattelandsgebieden, die omwille van de intensieve verstedelijking
het hardst getroffen worden.
Een "pan-Europees pensioenproduct" of PEPP
Hoewel enkel de EU-lidstaten bevoegd zijn voor pensioenen, moedigt de EU de lidstaten onder meer
aan om de pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting. Ook lanceerde ze in juni 2019 het
‘PEPP’. Dit Pan-Europees Pensioen Product is een nieuwe spaarvorm waarmee mensen in de hele
Unie hun staats-, bedrijfs- en nationale persoonlijke pensioenregelingen kunnen aanvullen. Hiermee
kunnen consumenten hun pensioenspaargeld vrijwillig aanvullen, terwijl ze tegelijkertijd een
degelijke bescherming genieten. Het PEPP zal overdraagbaar zijn tussen de lidstaten, zodat spaarders
aan hun PEPP kunnen blijven bijdragen wanneer ze naar een andere lidstaat verhuizen.
Met de PEPP-verordening, goedgekeurd in juni 2019, wordt een nieuw soort vrijwillig persoonlijk
pensioenproduct ingevoerd. Het product zal overal in de EU dezelfde kenmerken hebben en mag
worden verkocht door een breed scala van aanbieders, zoals verzekerings-maatschappijen, banken,
bedrijfs-pensioenfondsen, beleggings-ondernemingen en vermogens-beheerders.

Beginsel 16. Gezondheidszorg
“Iedereen heeft recht op tijdige toegang tot betaalbare preventieve en curatieve gezondheidszorg van
goede kwaliteit.”

In de praktijk
Het zijn de EU-lidstaten die bevoegd zijn voor het organiseren en verstrekken van
gezondheidsdiensten en medische zorg. Het gezondheidsbeleid van de EU vormt dus slechts een
aanvulling op het nationale beleid. Het Europees gezondheidsprogramma (zie beginsel 1) financiert
het EU-beleid op dit vlak. Het gezondheidsprogramma dat loopt tot eind 2020 heeft vier specifieke
doelstellingen:
• Gezondheid bevorderen, ziekten voorkomen en een gezonde levensstijl aanmoedigen door
gezondheid ook in andere beleidsterreinen te integreren
• EU-burgers tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen beschermen
• Innovatieve, efficiënte en duurzame gezondheidszorgstelsels
26

Meer info: http://www.fao.org/global-perspectives-studies/en
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•

Een kwalitatief hoogstaande en veilige gezondheidszorg voor alle EU-burgers

De huidige Commissie zet daarbovenop specifiek in op kankerbestrijding, het terugdringen van het
aantal besmettingen door resistente bacteriën en virussen en een verhoging van het aantal
vaccinaties. Vandaag komt daar ook de aanpak van de coronacrisis bij, en het verwerken van de
lessen die we daaruit kunnen trekken.
Aanbeveling van de Raad over betere samenwerking bij de bestrijding van ziektes die door
vaccinatie kunnen worden voorkomen
In een aantal landen van de EU en de EER blijven de mazelen toenemen: In de 12 maanden van 1
maart 2017 tot en met 28 februari 2018 zijn er via het Europees toezichtsysteem 14 813 gevallen van
mazelen gemeld. Van deze gevallen, waar de vaccinatiestatus bekend was, was 86 % niet ingeënt.
Voorzitter Juncker zei in zijn Staat van de Unie 2017: "In een Unie van gelijken horen er geen
tweederangsburgers te zijn. Het is onaanvaardbaar dat er in 2017 nog steeds kinderen sterven aan
ziekten die in Europa al lang hadden moeten zijn uitgeroeid. (…) Vermijdbare sterfgevallen mogen in
Europa niet voorkomen."
In december 2018 kwam de Raad met een aanbeveling over betere samenwerking bij de bestrijding
van ziektes die door vaccinatie kunnen worden voorkomen. De aanbeveling is gericht op drie
belangrijke kernpunten: 1. terughoudendheid jegens vaccins aanpakken en de vaccinatiegraad
verbeteren; 2. Een duurzaam vaccinatiebeleid in de EU; en 3. coördinatie van en bijdragen tot de
wereldwijde gezondheid door de EU. Een aanbeveling is niet juridisch bindend voor de lidstaten.
De huidige pandemie maakt nogmaals duidelijk dat gezondheidsbedreigingen grensoverschrijdend
kunnen zijn. Bovenop het duurzame vaccinatiebeleid waar aan gewerkt wordt, ontwikkelde de
Commissie in juni 2020 een strategie om een vaccin tegen het coronavirus27 te ontwikkelen. Hierin
zet ze zich in om de beschikbaarheid van voldoende vaccins te garanderen, onder meer via
aankoopprogramma’s en versnelde goedkeuringen, zonder dat er aan kwaliteit wordt ingeboet.
Bovendien sloot de Commissie in augustus een overeenkomst met AstraZeneca, een producent van
vaccins. Als de ontwikkelde vaccins voldoende veilig en efficiënt blijken te zijn, levert het bedrijf 300
miljoen vaccins.
EU4Health gezondheidsprogramma
De coronacrisis heeft doen blijken dat er te weinig coördinatie is op Europees niveau om doeltreffend
te reageren op grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Daarom wil de Commissie voor het
nieuwe gezondheidsprogramma een bedrag van €9,4 miljard uittrekken, wat een grote stijging is ten
opzichte van het vorige programma (€413 miljoen). EU4Health zal niet meer vallen onder ESF+, maar
wordt een autonoom programma. Met het programma wil de Commissie inzetten op volgende
prioriteiten:
De paraatheid van de EU voor belangrijke grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen
verhogen door:
o reservevoorraden van medische benodigdheden voor crisissituaties aan te leggen
o teams van gezondheidswerkers en -experts aan te wijzen die in noodsituaties in de hele EU
kunnen worden ingezet
o gezondheidsbedreigingen scherper in de gaten gehouden
De gezondheidszorg versterken zodat deze zowel epidemieën als langetermijnproblemen het hoofd
kan bieden door het stimuleren van:
o ziektepreventie en gezondheidsbevordering voor een vergrijzende bevolking
o digitale transformatie van gezondheidszorgstelsels
27

Volledige strategie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1103
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o

toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen beschikbaar en betaalbaar maken, pleiten voor
verstandig en efficiënt omgaan met geneesmiddelen zoals antibiotica en virusremmers, en innovatie
op medisch en farmaceutisch gebied en groenere productie promoten.
Europees kankerbestrijdingsplan
In februari 2020 heeft de Commissie een publieke consultatie geopend, die uiteindelijk moet leiden
tot een Europees kankerbestrijdingsplan. Als er geen actie ondernomen wordt, zou kanker de
belangrijkste doodsoorzaak in de EU kunnen worden. Nochtans kan 40% van de kankergevallen
voorkomen worden. Toch sterven jaarlijks 1,3 miljoen mensen in de EU aan de ziekte en krijgen 3,5
miljoen mensen de diagnose van kanker.
Investeringen in de gezondheidszorg via andere fondsen
De Commissie zet investeringen in de gezondheidszorg prioritair op de agenda via verschillende
fondsen. Zo wordt het ESF(+) ingezet om kwetsbare groepen bij te staan in de toegang tot
gezondheidszorg, worden regionale fondsen (zoals het EFRO) ingezet om de infrastructuur te
verbeteren, en moet Horizon onderzoek bevorderen. Daarnaast wordt RescEU ingezet om medische
voorraden aan te leggen. Daarnaast moet ook de digitale transitie vooruitgang bieden in de
gezondheidssector.

Beginsel 17. Inclusie van personen met een handicap
“Personen met een handicap hebben recht op inkomenssteun waarmee een waardig leven wordt
gewaarborgd, op diensten die hen in staat stellen om op de arbeidsmarkt en in de samenleving actief
te zijn en op een werkomgeving die aan hun behoeften is aangepast.”

In de praktijk
Ongeveer 100 miljoen mensen in de EU hebben in meer of mindere mate te maken met een handicap
(2020). De tewerkstelling van mensen met een handicap (tussen 20-64 jaar oud) ligt een stuk lager
dan bij mensen zonder handicap (50,6% tegenover 74,8%, 2017). Bovendien lopen mensen met een
handicap meer risico op armoede of sociale uitsluiting dan de algemene bevolking (28,7% tegenover
19,2%, 2018). Toegankelijkheid is voor deze groep een voorwaarde om op voet van gelijkheid in de
samenleving te kunnen deelnemen en daarbinnen een actieve rol te kunnen vervullen.
De Europese toegankelijkheidsrichtlijn
Mensen met een handicap worden geconfronteerd met uitdagingen die hun dagelijks leven
belemmeren. Sinds 2019 is er daarom de ‘toegankelijkheidsrichtlijn’: Belangrijke producten en
diensten zoals telefoons, ticketautomaten en elektronisch bankieren moeten makkelijker toegankelijk
zijn voor mensen met een handicap. De toegankelijkheidsrichtlijn geeft echter geen gedetailleerde,
technische oplossingen om deze producten en diensten toegankelijk te maken. Zo blijft er ruimte
voor innovatie.
De toegankelijkheidseisen zijn ook van toepassing op de “gebouwde” omgeving waarin een dienst
wordt aangeboden, als die infrastructuur vernieuwd of ingrijpend gerenoveerd wordt. Het gaat hier
om bijvoorbeeld vervoersinfrastructuur en winkels. Micro-ondernemingen met minder dan 10
werknemers en een omzet van minder dan 2 miljoen euro worden omwille van hun omvang,
middelen en aard vrijgesteld van de verplichting.

161

De European Disability Card
19/10/2017 - Vanaf vandaag kunnen personen die hun handicap willen bewijzen aan de
ticketbalie van een museum, attractiepark of sportcentrum de European Disability Card
aanvragen. Met deze persoonlijke kaart kan men gemakkelijker voordelen voor personen met
een handicap vragen bij deelnemende instellingen voor sport, cultuur en vrijetijd.
De European Disability Card is een Europees project gelanceerd door voormalig Europees
commissaris Marianne Thyssen.
Bron: Persbericht FOD Sociale Zekerheid: https://socialsecurity.belgium.be/, 19/10/2017.

Beginsel 18. Langdurige zorg
“Iedereen heeft recht op betaalbare en hoogwaardige langdurige zorg, met name in de vorm van
thuiszorg en gemeenschapsgerichte diensten.”

In de praktijk
Hierover staan concrete bepalingen in het “initiatief over de balans tussen werk en privé” (zie beginsel
2) en in de “coördinatie van sociale zekerheidsstelsels” (zie beginsel 12).
Mensen met nood aan langdurige zorg en het zorgpersoneel dat deze taak op zich neemt, zijn
disproportioneel zwaar getroffen door de coronacrisis. 40 tot 60% van de dodelijke slachtoffers viel
in de categorie “hulpbehoeftigen”. Naast de kwetsbare aard van de groep, onderzoekt de Commissie
op vraag van het Europees Parlement of er ook structurele oorzaken in de organisatie van de
gezondheidzorg aan de basis liggen van deze hoge cijfers. Daarnaast erkent de Commissie ook de
kwetsbare aard van het zorgpersoneel (vaak gaat het om vrouwen met een migratieachtergrond die
door de lage verloning een hoog risico lopen op sociale exclusie).

Beginsel 19. Huisvesting en ondersteuning voor daklozen
“Personen die dit nodig hebben, hebben toegang tot goede sociale huisvesting of tot hoogwaardige
hulp bij huisvesting.
Kwetsbare personen hebben recht op passende ondersteuning en bescherming tegen gedwongen
uitzetting.
Passend onderdak en adequate diensten worden verstrekt aan daklozen om hun sociale integratie te
bevorderen.”

In de praktijk
Uitdaging:
 Het aantal daklozen is in de laatste jaren in de meeste delen van Europa gestegen.
 Het profiel van daklozen is aan het veranderen en omvat meer jongeren en kinderen,
migranten, Roma en andere minderheden. Vrouwen en gezinnen zijn in stijgende lijn
kwetsbaar om dakloos te worden
 Er is een gebrek aan data om dakloosheid in Europa in kaart te brengen
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Ook hier zijn het de lidstaten zelf die de bevoegdheid hebben om dit aan te pakken. Het Sociaal
Investeringspakket van de EU moedigt hen wel aan om langetermijnstrategieën aan te nemen om
hiermee om te gaan. De EU kan activiteiten van de lidstaten ondersteunen door o.m. financiële steun
uit het Europees Sociaal Fonds en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
(zie beginsel 1).

Beginsel 20. Toegang tot essentiële diensten
“Iedereen heeft recht op toegang tot essentiële diensten van goede kwaliteit, waaronder water,
sanitaire voorzieningen, energie, vervoer, financiële diensten en digitale communicatie. Hulp bij de
toegang tot deze diensten is beschikbaar voor personen die daar behoefte aan hebben.”

In de praktijk
De EU heeft een aantal richtlijnen, vb. i.v.m. drinkwater, breedband, schone energie enzovoort, om
dit beginsel in de praktijk te brengen.
Na de uitbraak van de coronacrisis in Europa sloten verschillende Europese lidstaten hun
binnengrenzen waardoor goederen en essentiële diensten niet meer vlot over de grenzen heen
konden bewegen. In maart 2020 publiceerde de Commissie richtlijnen over hoe de lidstaten hun
grenzen konden beheren zonder ze volledig af te sluiten en ellelange files te veroorzaken. Zo probeert
de Commissie de toegang tot essentiële diensten (in dit geval medisch materiaal en medicijnen) te
garanderen.28

28

Volledige mededeling Europese Commissie: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:086I:FULL&from=EN
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3. Opdrachten
Opdracht 1: Sociaal Europa - algemeen
Europa is fier op zijn ‘Europees sociaal model’. Toch bestaan er verschillende variaties van dat sociaal
model. De drie meest bekende zijn het Angelsaksisch, het Scandinavisch en het Rijnland model.
Verbind het sociaal model met de juiste definitie.
1. Angelsaksisch model

a.

Model dat erop gericht is een goed
ondernemingsklimaat te creëren en waarbij
sociale zekerheid beschouwd wordt als het
ultieme vangnet.

2. Scandinavisch model

b.

Model dat steunt op volwaardig werk, goede
sociale bescherming en sociaal overleg.

3. Rijnland model

c.

Model waarbij het systeem van sociale
zekerheid bestaat uit egalitaire en uitgebreide
uitkeringen in combinatie met een beleid
gericht op gelijkheid en maximalisatie van
arbeidsparticipatie.

Opdracht 2: Veiligheid op de werkvloer
Zoek op: Zijn volgende uitspraken juist of fout? Verklaar.
1
2
3

Schilders-, bouw-, installatie- en glazenwasbedrijven mogen sinds
2004 geen ladders meer gebruiken bij het uitvoeren van hun werk.
Bij het bouwen of verbouwen van een woning moet een
veiligheidscoördinator aangesteld worden.
Werkgevers in de hele EU zijn verplicht hun werknemers te
beschermen tegen zonnebrand.

juist/fout
juist/fout
juist/fout

4

Zwangere vrouwen mogen geen nachtarbeid verrichten

juist/fout

5

Een jobstudent van 19 jaar mag met een heftruck rijden.

juist/fout

Opdracht 3: Gelijk loon voor gelijk werk
De Europese Unie streeft naar gelijk loon voor gelijk werk. Er mag dus geen discriminatie zijn tussen
mannen en vrouwen als het gaat over verloning. Bekijk onderstaande grafiek.
o Hoeveel bedroeg de loonkloof tussen mannen en vrouwen in België in 2018? Hoe verhoudt dit
cijfer zich tegenover dat van andere Europese lidstaten?
o Waar komt deze loonkloof vandaan? Geef 2 oorzaken van de loonkloof tussen mannen en
vrouwen.
o Zoek op: Wat is Equal Pay Day? Wanneer viel deze dag in 2020?

164

Uit: “Gender loonkloof 2010-2018
https://statbel.fgov.be/en/themes/work-training/wages-and-labourcost/gender-pay-gap

Opdracht 4: Gelijke kansenbeleid
Het Europees Hof van Justitie deed de afgelopen jaren belangrijke uitspraken op vlak van gelijke
kansenbeleid.
o Zoek uit waarover het arrest Defrenne en het arrest Barber gingen. Schets telkens het probleem
en geef de uitspraak van het Hof.

Opdracht 5: Arbeidstijd
Lees onderstaande teksten en beantwoord daarna de vragen.
o Voor wie is de wet op rij- en rusttijden van toepassing?
o Wat houdt de wet op rij- en rusttijden in?
o Wat wil men ermee te bereiken?
o Waarom is het zo moeilijk om nieuwe afspraken te maken over arbeidstijd van truckers?
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Zelfde regels voor truckers in hele EU
03/02/2016 - Vanaf 1 mei moeten alle nieuwe trucks en bussen in de hele EU een tachograaf
hebben. Met de regelmaat van een klok zitten Europese autosnelwegen vast na een ongeval
waarbij een truck betrokken is. En geregeld ligt de oorzaak van dat ongeval bij vermoeidheid van
de chauffeur. De maatregelen moeten de Europese wegen veiliger maken. En, zegt SP.AEuroparlementslid Saïd El Khadraoui, “de nieuwe regels zullen oneerlijke concurrentie helpen
vermijden”.
De chauffeur die een truck van 3,5 ton of meer bestuurt, moet dagelijks minimum 11 uur rusten.
De maximale rijtijd per dag komt op 9 uur en per week op 56 uur. Om de twee weken moet een
trucker minstens 45 uur na elkaar uitrusten.
De controles zullen toenemen en gebeuren op de weg én bij de bus- of transportbedrijven zelf.
“Zo wordt de kans groter dat de rij- en rusttijden overal in Europa op dezelfde manier worden
toegepast.” Er komt voor het eerst een lijst met ‘zware overtredingen’. Een overtreding waarbij
een trucker de maximale rijtijden met 20% overschrijdt, zal in alle lidstaten als ‘zwaar’ gelden.
Het SP.A-Europarlementslid ziet niet alleen voordelen voor de verkeersveiligheid. “Naarmate de
rij- en rusttijden én de controles in heel Europa dezelfde zijn, wordt de concurrentievervalsing
moeilijker. De transportsector in de EU wordt dus eerlijker. Maar de verschillen in loonkosten
zullen natuurlijk blijven.”
Bron: De Standaard

EU-Parlement stemt tegen nieuwe truckerswet
4/7/2018 - Het Europees Parlement heeft de voorstellen verworpen die de
arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs moeten verbeteren. Dat heeft het parlement
woensdag bekend gemaakt. De transportcommissie van het parlement zal zich nu opnieuw over
het pakket aan maatregelen buigen.
Het parlement stemde woensdag onder meer over de rij- en rusttijden van chauffeurs, regels over
cabotage (binnenlandse ritten door een buitenlands bedrijf) en het inzetten van buitenlands
personeel. Zo zouden chauffeurs uit bijvoorbeeld Polen of Roemenië volgens de nieuwe
voorstellen na een internationale rit maximaal vijf opeenvolgende dagen binnenlandse ritten in
een ander EU-land mogen rijden. Ze zouden daarbij recht hebben op hetzelfde loon als lokale
chauffeurs.
De maatregelen maken deel uit van het in juni 2017 gepresenteerde Mobility Package van de
Europese Commissie; een pakket aan maatregelen dat het Europese wegtransport de komende
tien jaar efficiënter, socialer, schoner en digitaler moet maken. De discussie verloopt moeizaam,
omdat Europa aan de ene kant de vrije markt wil stimuleren, maar aan de andere kant ook
ongelijke beloning van werknemers (sociale dumping) wil bestrijden. Zo zoekt men tegelijkertijd
liberalisering en regulering en dat botst.
Bron: NRC Handelsblad, 4/07/2018

Opdracht 6: Arbeidstijd als je reist, wacht of slaapt?
Lees onderstaand artikel over de arbeidstijdenrichtlijn.
o Valt de wachtdienst van de heer Matzak onder de definitie van arbeidsduur?
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o

Waarom betekent de uitspraak van het Hof toch geen ‘aardverschuiving’?

Het Europees Hof van Justitie verfijnt definitie van arbeidstijd
05/04/2018 - De Europese arbeidstijdenrichtlijn definieert wat men onder arbeidstijd moet
verstaan. Deze definitie werd al een aantal keer genuanceerd door het Europese Hof van
Justitie. Op 21 februari 2018 heeft het Hof in de zaak Matzak zich opnieuw uitgesproken.
De Arbeidstijdenrichtlijn van 4 november 2003 (richtlijn 2003/88/CE), definieert arbeidstijd als
volgt: “de tijd waarin de werknemer werkzaam is, ter beschikking van de werkgever staat en zijn
werkzaamheden of functie uitoefent, overeenkomstig de nationale wetten en/ of gebruiken”.
Belangrijk voor de social profit sectoren is hoe het Hof bij de interpretatie van de
Arbeidstijdenrichtlijn omgaat met wachtdiensten en beschikbaarheidsdiensten.
In eerdere arresten sprak het Europese Hof van Justitie zich hier al over uit. Kort samengevat
bepalen de arresten en Jaeger en SIMAP dat:
 Wachtdiensten die op de werkvloer plaats vinden (zoals slapende wachten), als
arbeidsduur beschouwd moeten worden.
 Bereikbaarheidsdiensten (wachtdiensten thuis of op een zelf gekozen plaats), moeten
daarentegen niet als arbeidstijd beschouwd worden.
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Wat voegt het arrest Matzak dan toe aan eerdere interpretaties?
Mijnheer Matzak was vrijwillig brandweerman bij de brandweer van Nijvel. Tijdens bepaalde
periodes moest hij beschikbaar zijn, opdat hij op ieder ogenblik opgeroepen zou kunnen worden.
Hij moest tijdens deze periode niet op de werkvloer zijn, maar er werden hem wel heel strikte
voorwaarden opgelegd. Ten eerste kon hij op elk ogenblik opgeroepen worden, maar nog
belangrijk: hij moest binnen de 8 minuten ter plaatse op de kazerne zijn.
De werknemer moet dus eigenlijk tijdens de wachtdienst aanwezig zijn op een plaats die bepaald
wordt door de werkgever. Namelijk binnen een perimeter van 8 minuten van de werkplaats. De
werknemer is in deze situatie dus helemaal niet vrij om te doen wat hij wilt.
Brengt het Arrest Matzak een aardverschuiving teweeg in België?
Eigenlijk niet.
Eerst en vooral gaat het om een interpretatie van de notie arbeidstijd gebruikt in de
Arbeidstijdenrichtlijn. Deze interpretaties kunnen niet zomaar naar België overgebracht worden,
omdat er in België andere regels van toepassing kunnen zijn. Zo bepaalt de Arbeidstijdenrichtlijn
bijvoorbeeld dat een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 48 uren gerespecteerd moet
worden over een referteperiode van 4 maanden. In België moet een gemiddelde van 38 uren over
een bepaalde referteperiode nageleefd worden.
Ten tweede speelt het zeer strikte kader waarbinnen mijnheer Matzak zijn wachtdienst moest
uitvoeren zeker een rol. Indien de werknemer toch grotendeels zelf kan bepalen hoe hij zijn
tijdsbesteding invult, wordt dit niet als arbeidstijd beschouwd.
Daarnaast spreekt Europa zich enkel uit over de arbeidsduur, en niet over de verloning. Deze
bevoegdheid ligt bij de lidstaten zelf (indien de lidstaat zelf niks doet bij de sector of de
werkgever). De verloning voor effectieve prestaties en de verschillende types van wachtdiensten
moeten niet gelijk zijn.
Samengevat kunnen we volgend concluderen.
Wat wordt niet als arbeidstijd beschouwd?
 De werknemer heeft een wachtdienst of beschikbaarheidsdienst buiten zijn werkplek en
hij geniet van een zekere vrijheid om te doen wat hij zelf wilt, en heeft een zeker vrijheid
om zich te verplaatsen naar waar hij wil.
Wat wordt echter wel als arbeidstijd beschouwd?
 De werknemer heeft een wachtdienst of beschikbaarheidsdienst buiten zijn werkplek en
hij geniet van een zekere vrijheid om te doen wat hij zelf wilt. Maar hij wordt opgeroepen
om effectief prestaties te leveren. Deze tijdsperiode waarbinnen de werknemer effectief
presteert, moet als arbeidstijd beschouwd worden.
 De werknemer beschikt, ondanks het feit dat hij niet aanwezig moet zijn op de werkplek,
niet over een zekere vrijheid om te doen wat hij wilt en waar hij wilt. Dit is het geval
wanneer hij op elk ogenblik opgeroepen kan worden om binnen een korte periode
aanwezig te zijn op de werkplek.
Bron: www.unisoc.be/articles/nl/public/het-europees-hof-van-justitie-verfijnt-definitie-van-arbeidstijd

Opdracht 7: Sociale dialoog
De Europese sociale dialoog resulteerde in verschillende overeenkomsten. Verbind de overeenkomst
met de bijhorende uitleg.
1. ouderschapsverlof

a. Met de Europese raamovereenkomst van 16 juli 2002
werden concrete afspraken gemaakt over de
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2. deeltijds werken

3. arbeidsovereenkomsten
van bepaalde duur

4. telewerk

5. werkgerelateerde stress

mogelijkheden om op een andere locatie dan de werkplek
arbeid te verrichten.
b. Met de raamovereenkomst wil men de kwaliteit van
arbeid voor bepaalde tijd verbeteren en misbruik als gevolg
van het gebruik van opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor
bepaalde tijd voorkomen.
c. Met de raamovereenkomst (2004) moet deze vorm van
stress op eenzelfde manier aangepakt worden als andere
gezondheids- en veiligheidsproblemen, vooral door
preventie.
d. Recht op verlof van minstens 4 maanden bij de geboorte
of adoptie van een kind, dat kan opgenomen worden tot
het kind een bepaalde leeftijd heeft.
e. De raamovereenkomst van 6 juni 1997 heeft o.m. tot
doel de discriminatie van deeltijdwerkers te bestrijden en
de kwaliteit van deeltijdarbeid te verbeteren.

Opdracht 8: Anti-discriminatie
Lees onderstaande tekst.
o De uitspraak van het Europees Hof van Justitie raakt een gevoelig onderwerp. Waarom is de
uitspraak zo opmerkelijk?
o Waarom heeft Jeroen Temperman toch zijn twijfels over het vonnis, wanneer hij naar de
specifieke zaak van Achbita kijkt?

Europees Hof: werkgever mag hoofddoek verbieden
14/03/2017 - Mag een werkgever uit de privésector een werkneemster die moslima is verbieden
om een hoofddoek te dragen? En als zij ondanks zo’n verbod toch haar hoofddoek weigert uit te
doen, mag die werkgever haar dan ontslaan? Op die belangrijke vragen moest het Europees Hof
van Justitie deze ochtend een antwoord formuleren.
In de ogen van het Europees Hof van Justitie, de hoogste rechtsinstantie van de EU, is het
legitiem als werkgevers jegens klanten neutraliteit willen uitstralen, ‘met name wanneer daarbij
alleen de werknemers worden betrokken die in contact treden met de klanten’, zoals in het geval
van een receptionist. Zolang een werkgever in het bedrijfsreglement vastlegt dat het zichtbaar
dragen van ‘enig politiek, filosofisch of religieus teken’ op de werkvloer is verboden, is er geen
sprake van directe discriminatie. Ontbreekt echter zo'n verbod in het bedrijfsreglement, dan kan
niet worden uitgesloten dat er toch sprake is van discriminatie, aldus het Hof.
Met zijn arrest geeft het Hof in Luxemburg een antwoord op een prejudiciële vraag van het
Belgische Hof van Cassatie. Dat wilde weten hoe de Europese anti-discriminatierichtlijn moest
worden geïnterpreteerd in een zaak die aangespannen werd door de Belgische Samira Achbita en
Unia (het vroegere Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) tegen
receptie- en onthaalbedrijf G4S Secure Solutions.
Ontslag
Achbita werd in 2003 aangenomen door G4S als receptioniste. Bij het bedrijf bestond een
ongeschreven verbod op het dragen van uiterlijke tekenen van politieke, filosofische of religieuze
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overtuigingen op de werkvloer. Achbita, die moslima is, gaf in 2006 aan dat ze ook tijdens het
werk een hoofddoek wilde dragen - hetzelfde jaar schreef G4S het ongeschreven verbod alsnog
neer in het arbeidsreglement. Omdat de vrouw haar hoofddoek bleef dragen, werd ze ontslagen.
Achbita trok daarop naar de rechtbank, haar zaak is nu dus bij de rechters van het Europees Hof
van Justitie beland. Een gelijkaardige Franse zaak werd aan het dossier toegevoegd.
Neutraliteitsprincipe
Het unieke aan deze discriminatiezaak is dat het dit keer om een private werkgever gaat, stipt
Stefan Sottiaux, professor discriminatierecht aan de KU Leuven, aan. “Tot nu toe ging het debat
steeds over de vraag of een overheid de hoofddoek kan verbieden op basis van het
neutraliteitsprincipe. Nu is de vraag of ook een privé werkgever zich daarop kan beroepen.
Dit is een conflict tussen de vrijheid van ondernemen en de godsdienstvrijheid.”
In een advies over de Belgische zaak stelde de advocaat-generaal vorig jaar al dat werkneemsters
verbieden om een islamitische hoofddoek te dragen niet noodzakelijk discriminerend is. De
voorwaarde is wel dat het verbod slaat op alle zichtbare politieke, filosofische en religieuze
tekenen, en niet op religieuze overtuigingen in het algemeen of een specifieke godsdienst in het
bijzonder.
Wanneer een op het eerste zicht neutrale bepaling relatief nadeliger is voor de ene dan voor de
andere groep personen, kan wel sprake zijn van indirecte discriminatie. Maar volgens de
advocaat-generaal kan zo'n discriminatie gerechtvaardigd zijn als de werkgever streeft naar
religieuze en levensbeschouwelijke neutraliteit.
Opvallend: in een advies in de Franse zaak had de advocaat-generaal de werkneemster in het
gelijk gesteld. Volgens Sottiaux valt dat verschil mogelijk te verklaren door de sectoren waarin
beide vrouwen werkten. Bij Achbita ging het om een veiligheidsbedrijf, dat stelde dat haar
werknemers met heel wat verschillende mensen in aanraking komen, en dat neutraliteit kan
helpen bij de veiligheid. De Franse vrouw werkte daarentegen voor een consultancybedrijf, dat
dezelfde claim niet kan maken.
Sottiaux benadrukt dat de zaak enkel over een verbod op basis van het neutraliteitsprincipe gaat.
‘Hoofddoeken verbieden op de werkvloer kon al omwille van veiligheids- of hygiënische redenen.’
‘Onwenselijk’
Jeroen Temperman, hoofddocent internationaal publiekrecht aan de Erasmus Universiteit en
specialist op het gebied van religie en mensenrechten, spreekt van een "verstrekkend" arrest. Hij
noemt het opmerkelijk dat het Hof het neutraliteitsideaal van de staat nu ook toepast op
bedrijven. "Dat de staat een neutraal en seculier imago nastreeft voor functies in de openbare
ruimte valt te rechtvaardigen. Maar als individu hoef je helemaal niet neutraal te zijn. Het is niet
zo dat je je religie thuis moet laten als je naar je werk gaat - godsdienstvrijheid geldt zowel in de
publieke als de privésfeer. Maar het Hof rekt hier het neutraliteitsideaal van de staat op naar de
private sector - dus niet alleen een scheiding tussen kerk en staat, maar ook tussen kerk en
bedrijf. Dit lijkt me onwenselijk, want we leven in een pluralistische samenleving, waarbij het
logisch is dat een bedrijf de maatschappij weerspiegelt.”
Het wrangst vindt Temperman de zaak van de Franse moslima, omdat in haar geval de werkgever
pas een probleem maakte van haar hoofddoek toen een klant erover klaagde. ‘Het was de
onverdraagzaamheid van een klant die ertoe leidde dat haar werkgever de interne regels over
neutraliteit ging toepassen, met haar ontslag als gevolg. Dat klinkt eerder opportunistisch dan
principieel.’
Bron: De Morgen; 14/03/2017.
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Opdracht 9: Jongerenwerkloosheid
Bekijk de grafieken over de jeugdwerkloosheid in de EU (Eurostat – 03/06/2020):
o Bekijk de eerste grafiek en verklaar het verloop ervan. Hoe zal deze grafiek verder evolueren?
o Bekijk de tabel: Welke landen kampen met de hoogste jongerenwerkloosheid?
o Wat is het verband tussen de landen met een jongerenwerkloosheid boven de 30%?
o In België zou volgens deze cijfers 14,5% van de jongeren werkloos zijn. Klopt dit met jouw
omgeving? Kan je dit verklaren?
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Opdracht 10: EURES
Beantwoord onderstaande vragen a.d.h.v. de website van EURES: http://ec.europa.eu/eures.
o Welke verlofregels er gelden in Letland?
o Hoe vind je er het best een job?

Opdracht 11: Sociale bescherming - Armoedebeleid
In de eerste grafiek vind je de cijfers van de kans op armoede en sociale uitsluiting in de EU (in 2017):
o Hoeveel procent van de Europese de bevolking riskeert armoede of sociale uitsluiting?
o In welke drie EU-landen is de kans op armoede en sociale uitsluiting het grootst?
o In welke drie EU-landen is de kans op armoede en sociale uitsluiting het minst groot?
o Wat doet de EU om deze verschillen tussen lidstaten aan te pakken?
In de tweede grafiek vind je de cumulatieve evolutie van het aantal mensen met een risico op
armoede en sociale uitsluiting in vergelijking met 2008 (Europees gemiddelde). Deze grafiek toont zo
of de risicogroep in een bepaald jaar is gegroeid of gekrompen.
o
o

Verklaar het verloop van de grafiek aan de hand van belangrijke economische gebeurtenissen.
Welke trend verwacht je de komende jaren?

Bron: Eurostat 2017

Bron: Eurostat 2020
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Opdracht 12: Sociale bescherming – Maatregelen voor personen met een handicap
Lees het standpunt van het ‘European Disability Forum’ over de nieuwe Europese
Toegankelijkheidswet.
o Waar zijn ze blij voor?
o Waarvoor zullen ze nog blijven campagne voeren?

De Europese Toegankelijkheidswet: een grote stap voorwaarts
13/03/2019 - De Europese toegankelijkheidswet is een mijlpaal. Hoewel het ervoor zorgt dat veel
producten en diensten meer toegankelijk zijn voor personen met een beperking, zal het de EU
(instellingen en eenheidsmarkt) toch niet volledig toegankelijk maken. Het sluit nog altijd veel
essentiële domeinen uit, zoals transport, gebouwen en huishoudtoestellen. Deze nieuwe richtlijn
in een belangrijke stap, maar het werk van de EU is verre van compleet.
Verbetering op sommige vlakken
De richtlijn verbetert de toegankelijkheid van een reeks producten en diensten voor personen
met een beperking, zoals computers, smartphones, tablets, Tv-toestellen, bankautomaten, ebooks en e-readers, e-commerce websites en mobiele apps en ticketmachines. Het staat ook
garant dat nationale autoriteiten private ondernemingen kunnen aansprakelijk stellen.
De richtlijn kwam ook tegemoet aan twee belangrijke eisen van de disability movement:
elektronische telecommunicatie en het noodnummer 112 zullen voor iedereen in de EU
toegankelijk worden.
Gebouwen en transport: een tekort in de richtlijn
Toch komt het niet aan al onze eisen tegemoet. Het is misleidend te stellen dat de richtlijn
volledige toegang garandeert van gebouwen en transportmiddelen, wat de kern van onze
campagne was. Dit betekent dat miljoenen mensen in de EU nog altijd dagelijks zullen worstelen
om thuis te geraken. De richtlijn gaat ook niet over huishoudtoestellen (zoals wasmachines of
microgolfovens). Dit betekent dat miljoenen personen nog dagelijks moeilijkheden zullen
ondervinden wanneer ze deze in hun huizen willen gebruiken.
Bron: http://www.edf-feph.org/newsroom/news/european-accessibility-act-big-step-forward-long-journey

Opdracht 13: Fondsen
Via diverse fondsen en programma’s ondersteunt de Europese Unie de ontwikkeling van de minder
welvarende regio’s.
Verbind ze met de juiste uitleg en het bijhorende projectvoorbeeld.
Het Europees Sociaal
Fonds (ESF)

Het Europees Fonds
voor aanpassing aan
de Globalisering (EFG)

1. Dit fonds steunt acties voor
materiële hulp, zoals voedsel,
kleding of verzorgingsmiddelen,
aan de minst bedeelden.
2. Dit fonds helpt mensen om
hun kansen op een job te
verhogen.
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a. De organisatie Compaan
helpt langdurig werklozen en
migranten bij het vinden van
een nieuwe job.
b. In België verdelen de
OCMW’s gratis voedsel aan
de minst bedeelden.

Fonds voor Europese
Hulp aan de meest
behoeftigen (FEAD)
EU-programma voor
werkgelegenheid en
sociale innovatie
(EaSI)

3. Dit fonds geeft steun aan
mensen die hun baan verliezen
als gevolg van de globalisering,
bv. door de financiële crisis.
4. Dit instrument maakt werk
van goede en duurzame jobs,
met voldoende sociale
bescherming en goede
arbeidsomstandigheden.

c. Via MicroStart kunnen
ondernemers een lening en
begeleiding krijgen om hun
onderneming op te starten.
d. Ford Genk kreeg centen
om ontslagen werknemers
op te leiden en te begeleiden
naar een nieuwe job.

Opdracht 14: Europees Sociaal Fonds
Surf naar www.esf-agentschap.be/projectenkaart en zoek vijf voorbeelden van Vlaamse projecten die
gesponsord werden met geld uit het Europees Sociaal Fonds. Omschrijf wat de bedoeling ervan is.

Opdracht 15: Europees Globaliseringsfonds
o
o

Wat is de bedoeling van het Globaliseringsfonds?
Hoe verleent het fonds bijstand?

570.945 euro uit Globalisatiefonds EU voor Ford Genk
22/08/2014 - De Europese Commissie wil 570.945 euro vrijmaken om enkele honderden
ontslagen werknemers van Ford Genk aan een nieuwe baan te helpen. Het geld is ook bedoeld
voor mensen van onderaannemers van Ford in Genk.
De Belgische overheid had de EU om steun gevraagd om 479 werknemers van Ford Genk en
enkele onderaannemers op te leiden en te begeleiden naar een nieuwe baan. Dat kost in totaal
1,14 miljoen euro en EU-commissaris voor Werk Laszlo Andor is bereid om daar 570.945 euro bij
te dragen. Dat geld komt uit het Europese fonds om de gevolgen van de globalisering van de
wereldeconomie op te vangen.
De ministerraad en het Europees Parlement moeten de maatregel evenwel nog goedkeuren. De
werknemers die bij het project betrokken worden, zijn diegenen die niet met brugpensioen
kunnen en slecht geplaatst zijn om een nieuwe baan te vinden. Eind dit jaar zou Ford in Genk de
deuren sluiten. Daardoor verliezen alle 4.300 werknemers hun baan evenals nog eens 5.000
mensen bij toeleveranciers in de buurt. Ford Genk is de grootste werkgever in Limburg. Het is na
Opel Antwerpen de tweede autofabriek die in korte tijd in ons land sluit.
Bron: De Redactie.

Opdracht 16: De “klusjeseconomie”
Lees de opinie hieronder van ABVV over de rechten van werknemers in de platformeconomie.
o Waarom is het volgens Steven Steyaert zo moeilijk om de rechten van deze werknemers te
verdedigen?
o Zoek op: Hoe komt de Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare
arbeidsomstandigheden hieraan tegemoet? Tegen wanneer zou deze in werking treden?
o Welke andere initiatieven neemt de EU om platformmedewerkers beter te ondersteunen?
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“Deliveroo wil absoluut pottenkijkers weg houden”
16/07/2019 - Ook werknemers in de platformeconomie verdienen respect en degelijke
werkvoorwaarden. “Het risico is dat jongeren uitbuiting op de arbeidsmarkt als
vanzelfsprekend gaan beschouwen.”
“Bedrijven zoals Deliveroo of Uber Eats behoren helemaal niet tot wat men tegenwoordig de
‘deeleconomie’ noemt”, zegt Steven Steyaert van de Belgische Transportbond BTB. “Tenzij dat je
het een deeleconomie noemt omdat de koeriers hun inkomen delen, hun smartphone delen en
hun eigen draagtas en kledij als het ware delen met hun werkgever. Zij dragen immers voor de
kosten op. Deeleconomie klinkt natuurlijk heel goedaardig en sympathiek, alsof iedereen blij is en
goed overeenkomt. Maar noem het gewoon wat het is: platformkapitalisme op kap van de
werkers, de koeriers.”
Verplicht zelfstandig
Verschillende platformen schoten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond. Deliveroo
dient als platform om fietskoeriers, restaurants en klanten met elkaar in contact te brengen. Een
klant bestelt een hap om te eten. De restaurateur prepareert de bestelling. De Deliveroo-koerier
transporteert de bestelling van punt A naar B. Deliveroo neemt een commissie op elke bestelling.
Andere voorbeelden zijn taxidienst Uber, die ook koerierdienst Uber Eats aanbiedt.
Of TaskRabbit voor klusjes of AirBnb voor overnachtingen.
Verschillende factoren maken het bijzonder moeilijk om de rechten van deze werknemers te
verdedigen. “Ze worden doorgaans verplicht om als zelfstandige te werken”, zo weet Steven
Steyaert. “Deliveroo kan eenzijdig de voorwaarden, zoals de vergoeding per levering, naar
beneden halen. Als koerier sta je daar machteloos tegenover. Een koerier wordt betaald per
levering. Dat zorgt soms voor gevaarlijke toestanden, zoals een tijdje terug toen een koerier
tussen de gesloten slagbomen van een spooroverweg slalomde. Ze werken tegen de klok. Het
moet vooruitgaan.”
Moeilijk te organiseren
BTB probeert de koeriers te organiseren. “Ik trek hier in Gent regelmatig de straat op en spreek
die gasten aan. Het is natuurlijk niet eenvoudig om samen aan één zeel te trekken. Velen doen dit
werk als jobstudent, of slechts gedurende enkele maanden. Maar ook deze werkmensen
verdienen bescherming.”
“Vorig jaar hebben we samen met de fietskoeriers actiegevoerd in Brussel. We hebben een tijdje
de gebouwen van Deliveroo in de Munsterstraat in Brussel bezet, en enkele kleinere acties op
poten gezet in Gent. […] We hebben een beleefdheidsgesprek met de leiding uit de brand kunnen
slepen, maar we hielden er geen aangenaam gevoel aan over. We kregen vooral de indruk dat
Deliveroo pottenkijkers koste wat het kost wil vermijden. Hun enige reactie is dat de koeriers op
zelfstandige basis werken en dat alle regels nageleefd worden.”
[…]
Bron: http://www.abvv.be/-/-deliveroo-wil-absoluut-pottenkijkers-weg-houden-

Opdracht 17: Tijdelijke Europese werkloosheidsuitkering
Lees onderstaand artikel en beantwoord de vragen:
o
o
o

Hoe heet het Europese programma inzake tijdelijke werkloosheid en wat moet het vermijden?
Gaat het hier om Europese subsidies of om een Europese lening? Wat is het verschil?
Is de federale overheid vrij om het bedrag aan eender welk beleid te spenderen?
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België wil Europees geld lenen om tijdelijke werkloosheid te betalen
België heeft de Europese Unie om 7,77 miljard euro aan financiële ondersteuning voor het
stelsel van tijdelijke werkloosheid gevraagd. De EU stelt speciaal voor dit principe goedkope
leningen ter beschikking, en daar wil ons land gebruik van maken.
Dat maakt vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) maandag
bekend. Met een nieuw financieel instrument, dat de naam SURE meekreeg, wil de EU de
lidstaten bijspringen die in coronatijden beroep doen op stelsels van tijdelijke werkloosheid. Die
moeten vermijden dat bedrijven werknemers ontslaan op het moment dat de economische crisis
het hardst toeslaat. De Europese Commissie kan de lidstaten een totaalbedrag van 100 miljard
euro aan gunstige leningen ter beschikking stellen.
België heeft nu een aanvraag ingediend om 7,77 miljard euro aan zulke gunstige leningen te
ontvangen. ‘Dit bedrag vertegenwoordigt de Belgische overheidsuitgaven die voortvloeien uit
nationale maatregelen die rechtstreeks verband houden met tijdelijke werkloosheid en
soortgelijke maatregelen om de economische en sociale gevolgen van de buitengewone
omstandigheden van de uitbraak van COVID-19 aan te pakken’, aldus De Croo.
Van de gevraagde steun heeft 6,21 miljard euro betrekking op uitgaven van de federale overheid.
De overige uitgaven werden gedaan door de gewesten en de gemeenschappen. Verwacht wordt
dat de eerste reeks leningen die België en andere landen hebben aangevraagd, tussen september
2020 en midden 2021 uitbetaald zullen worden.
Bron: https://www.standaard.be/cnt/dmf20200810_95921878 (10/08/2020)

Opdracht 18: Gezondheidszorg in de EU
Lees onderstaand artikel en beantwoord de vragen:
o Hoe heet het gezondheidsprogramma waaronder deze investering valt?
o Onder welk fonds viel dit programma oorspronkelijk in het Commissievoorstel van 2018? Heb
je een idee waarom ze toch besloten hebben om dit los te koppelen?
o Naast het aanleggen van een reservevoorraad wil de EU ook investeren in Europese bedrijven
die vaccins ontwikkelen. Waarom zou ze dat doen?
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Europese Commissie wil permanente voorraad medische hulpmiddelen
De Europese Commissie wil een voorraad aanleggen met essentiële medicijnen en belangrijke
medische hulpmiddelen. De voorraad moet betaald worden uit het nieuwe EUgezondheidsprogramma EU4Health ter waarde van zo'n 9,5 miljard euro, zo staat in een voorstel.
De voorraad moet onder meer bestaan uit desinfectiemiddelen, testmiddelen, beschermende
kleding en belangrijke medicatie, zo stelt Brussel voor. Ook vaccins moeten onderdeel worden van
de voorraad.
"Ons eerste doel is beter voorbereid zijn als een soortgelijke crisis ons in de toekomst treft", zei
Eurocommissaris Kyriakides op een persconferentie. "We willen nooit meer dat ons zorgpersoneel
moet kiezen welke patiënt levensreddende apparatuur krijgt." Ze verwijst daarbij naar de
tekorten aan bijvoorbeeld beademingsapparatuur, tijdens de piek van de coronacrisis.
Wachten op instemming
Vanwege de coronacrisis werd door de Europese Commissie al een voorraad medische goederen
aangelegd ter waarde van 380 miljoen euro. Nu is het de bedoeling dat er een permanente
voorraad komt.
De EU-landen moeten nog wel met het plan instemmen. Het gezondheidsprogramma moet
worden betaald uit het reguliere EU-budget en het Europese herstelfonds, dat de Europese
Commissie afgelopen week presenteerde.
Vaccinproductie in Europa
Onderdeel van het plan is ook de productie van vaccins en medicijnen naar Europa te halen. Nu
worden vaccins voornamelijk geïmporteerd vanuit China en India. De commissie wil
vaccinbedrijven stimuleren vaccins in Europa te maken, maar hoe precies is niet duidelijk.
Bron: NOS
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4 Verbetersleutel

‘Europa in Balans?’ is een publicatie van Europahuis Ryckevelde © Ryckevelde vzw 2020
in opdracht van Europe Direct van het Provinciebestuur West-Vlaanderen
en met steun van de Vlaamse overheid.
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4.1. Historiek en instellingen
1.1. Quiz
1 - c, 2 - b, 3 - c, 4 - a, 5 - c

1.2. Opdrachten
Opdracht 1
4-6-5-3-1-2
Opdracht 2
Zie figuur 5 p. 39 : het besluitvormingsproces in de Europese Unie
Opdracht 3
o COREPER: afkorting voor COmité des REprésentants PERmanents of het Comité van de
permanente vertegenwoordigers. Hierin zetelen ambassadeurs die de lidstaten
vertegenwoordigen in de Unie. Het speelt een belangrijke rol in het besluitvormingsproces
aangezien zij de werkzaamheden van de Ministerraad voorbereiden.
o A-punten: voorstellen waarover binnen het COREPER eensgezindheid bestaat. Deze punten
worden zonder debat door de Ministerraad goedgekeurd.
B-punten: voorstellen waarover binnen het COREPER geen overeenstemming bestaat. Over deze
punten moet nog gedebatteerd worden in de Ministerraad..
Opdracht 4
Kwik: juist
Chocolade: fout: 35% cacao
Luchtvaart: juist
Vaderschapsverlof: fout: 10 dagen
Speelgoed: fout: geen ftalaten
Opdracht 5
nee – nee – ja – ja – nee – ja – ja – ja – nee – nee
Opdracht 6
o Een land dat te laat is met omzetting van richtlijnen wordt door de Europese Commissie voor het
Europees Hof van Justitie gedaagd. Meestal krijgt het land dan ook een veroordeling en
eventueel boete of dwangsom van het Hof van Justitie.
o De Europese Commissie spoort laattijdigheden op en daagt de respectievelijke landen voor het
Hof van Justitie.
o Het Europees Hof van Justitie moet oordelen of het land effectief in de fout is en kan een land
hiervoor veroordelen tot een boete of dwangsom.
Opdracht 7
o “Echte parlementairen weten waarom”:
 Europa is met concrete zaken bezig, met de grotere dossiers.
 De EU schept het kader waarbinnen de nationale en de Vlaamse politiek zich bewegen.
 Europarlementsleden kunnen zich echt bezighouden met het parlementaire werk: wetten
maken en de regering (Commissie) controleren.
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o

Het Europees Parlement moet geen regering in het zadel houden. De parlementsleden
hebben daardoor een grote bewegingsvrijheid en dus kan er zich voor elk dossier een
nieuwe meerderheid vormen.
Dit artikel van Hendrik Vos is al bijna 15 jaar oud. Sindsdien kreeg het Europees Parlement met
het Verdrag van Lissabon zelfs nog meer slagkracht. Toch is de perceptie van het grote publiek
over het Europees Parlement nog altijd dezelfde.

Opdracht 8
o De zaak Cresson (1999): De Franse commissaris voor wetenschapsbeleid, Edith Cresson, kwam
onder vuur te liggen toen uitlekte dat zij een persoonlijke kennis als expert had aangesteld. Deze
zaak leidde tot het vrijwillig ontslag van de hele Commissie (Santer), onder druk van het
Europees Parlement. Dit gaf de aanleiding voor de nieuwe regelgeving die bepaalt dat de
commissievoorzitter een van haar leden kan ontslaan.
o In 2019 eiste het Europees Parlement volgende wijzigingen:
 Al voor de officiële hoorzittingen in het Europees Parlement begonnen, werden de
Roemeense kandidate Rovana Plumb en de Hongaarse kandidaat Laszlo Trocsanyi
afgewezen na een onderzoek naar hun financiële belangen.
 De Franse kandidate Sylvie Goulard werd afgewezen door het Europees parlement na een
hoorzitting en zelfs een ‘herexamen’. Ze zou de post interne markt, defensie-industrie en
ruimtevaart krijgen. Zij trad in 2017 af als minister van Defensie in de Franse regering
vanwege een onderzoek naar mogelijk fictief personeel dat haar partij had ingehuurd voor
het Europees Parlement. Ze zei niet automatisch te willen aftreden als ze in Frankrijk
officieel in staat van beschuldiging wordt gesteld. Daarnaast ligt Goulard onder vuur omdat
ze meer dan 10.000 euro per maand kreeg van een Amerikaanse denktank toen ze
Europarlementariër was.
Opdracht 9
o Verdeling (2019-2024):
Fracties

Vlaamse Europarlementsleden
Kris Peeters
Cindy Franssen

Vlaamse
partij
CD&V

Fractie Progressieve Alliantie van
Socialisten en Democraten

Kathleen Van Brempt

sp.a

Renew Europe

Guy Verhofstadt
Hilde Vautmans

Open VLD

Groenen / Europese Vrije Alliantie

Petra De Sutter

Groen

Europees Unitair Links / Noords
Groen Links

/

Identiteit en Democratie

Gerolf Annemans
Tom Vandendriessche
Filip De Man
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Fractie Europese Volkspartij

Europese Conservatieven en
Hervormers
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Vlaams
Belang
N-VA

Opdracht 10
o Kaart (auteur: Geoplan bvba)

o

Wit-Rusland (Belarus)

Opdracht 11
o De ‘In-huis-lobbyisten en handels-, bedrijfs- en beroepsverenigingen’ is de grootste categorie. Zo
heeft de European Round Table of Industrialists veel invloed uitgeoefend op de Europese staatsen regeringsleiders om werk te maken van de interne markt, de invoering van de euro en de
strategie Europa 2020. De grootste subcategorie zijn de ngo’s, die het nipt halen van de
subcategorie ‘handels- en bedrijfsverenigingen’.
o REACH: een systeem van registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen die in de EU
geproduceerd of geïmporteerd worden.
Hierbij stonden de lobbygroepen van de chemische industrie en die van de ngo’s die zich met
milieu en gezondheid bezighouden lijnrecht tegenover elkaar. Door de enorme invloed van die
eerste werd de verordening sterk afgezwakt.
o De Corporate Europe Observatory (CEO) is een onderzoeks- en campagnegroep die de
geprivilegieerde toegang en invloed van de bedrijven en hun lobbyisten tot de EU-besluitvorming
aan het licht brengt en aan de kaak stelt.
o In het TTIP dossier waren 88% van de contacten met corporate lobbygroepen, zoals telecom en
IT providers; landbouw- en voedingsindustrie, de financiële wereld, de farmacie,... Slechts 9%
van de contacten waren met lobbygroepen van algemeen belang. Deze cijfers zijn gebaseerd op
de geregistreerde lobbygroepen. Veel ngo’s registeren zich niet als lobbygroepen, waardoor de
deze cijfers een vertekend beeld geven.
Zie https://corporateeurope.org/international-trade/2015/07/ttip-corporate-lobbying-paradise.
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4.2. De Europese economische samenwerking
4.2.1. De EU: een sterk economisch blok

4.2.1.1. Van een vrijhandelszone naar een Economische en Monetaire Unie
Opdracht 1
o Ierland
o België is een klein land en heeft een open economie. Handel met andere landen is dus cruciaal
voor onze welvaart. Handel met andere EU-lidstaten vertegenwoordigt bovendien bijna
driekwart van de totale Belgische buitenlandse handel. Als de interne markt wordt afgeschaft,
zou dit een klap betekenen voor de Belgische economie.
o Zowel de intra- als de extra-Europese handel zullen door de coronacrisis een tijd lang lager
hebben gelegen in vergelijking met voorgaande jaren. Daarnaast is er een protectionistisch
beleid gevoerd in heel wat landen.
Opdracht 2
o Wereldwijde handelsconflicten en protectionistische maatregelen lagen aan de basis van de
daling van de in- en uitvoer in Vlaanderen.
o Het VK was in 2019 de vierde belangrijkste handelspartner voor uitvoer in Vlaanderen. Een
brexit, en zeker één zonder handelsakkoord, zal dus voelbaar zijn in het Vlaamse
exportlandschap.
Opdracht 3
o Duitsland, Nederland, Frankrijk en het VK werden in een vroeg stadium fel getroffen door de
coronacrisis. De exportcijfers daalden hierdoor met een totaalwaarde van 4 miljard euro in
vergelijking met de vorige periode.
Opdracht 4
1 - personen, 2 - diensten, 3 - goederen, 4 - diensten, 5 - personen, 6 - diensten, 7 - personen, 8 personen, 9 - (financiële) diensten, 10 - diensten, 11 - goederen, 12 - (financiële) diensten, gekoppeld
aan vrij verkeer van personen, 13 - diensten, 14 – (financiële) diensten, 15 - diensten, 16 - diensten,
17 - personen.
Opdracht 5
o 1 - d, 2 - c, 3 - a, 4 – b
Opdracht 6
Jean-Marc Bosman was een Belgische voetballer die bij FC Luik (eerste klasse) speelde. Volgens
Bosman verhinderden de Belgische voetbalbond en de transferregels van de Europese en
Wereldvoetbalbond zijn transfer naar een Franse club, US Duinkerken. Volgens hem was dit in strijd
met het vrij verkeer van werknemers. Het Hof van Justitie gaf Bosman gelijk. De voetbalwereld moest
dus de transferregels aanpassen.
Opdracht 7
o SOLVIT is een organisatie die je helpt als je EU-rechten als burger of als bedrijf geschonden zijn
door overheidsinstanties in een ander EU-land en je daarvoor nog niet naar de rechter stapte.
o SOLVIT hielp João, een ingenieur uit Portugal, om zijn diploma in Spanje erkend te krijgen zodat
hij daar aan de slag kon. Beide landen zijn lid van de EU en daarom heeft João het recht om in
Spanje te werken, nadat zijn diploma daar erkend is. Maar het duurde allemaal heel lang, zodat
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hij zijn aanbod voor een nieuwe baan dreigde mis te lopen. Gelukkig kon SOLVIT de zaak snel tot
een goed einde brengen.

Opdracht 8
o De energiemarkt, de telecommunicatie, de luchtvaart, het goederenvervoer per spoor, het
internationaal treinverkeer en de post werden geliberaliseerd in België.
o Voordelen: keuze van leverancier voor de consument, lagere prijzen door verhoogde
concurrentie, …
Nadelen: verlies van banen, soms slechtere service, in de praktijk niet altijd prijsverlaging,
principe van ‘winst’ wordt toegepast op ‘basisdiensten’,…
o Vanaf 2033.
o Na 2033 kan de Belgische overheid de openbare aanbesteding rechtstreeks gunnen aan de
exploitant die op dat moment het spoornetwerk beheert. Als de overheid prestatie-indicatoren
vast kan leggen voor de NMBS, kan de overheid ook na 2033 blijven samenwerken met de NMBS
(met een contract van telkens 10 jaar).

4.2.1.2. De EMU onder druk
4.2.1.3. Naar een volwaardige monetaire unie
Opdracht 9
o Verschillen in btw-tarieven zorgen voor een verstoring van de interne markt en concurrentie,
zeker in grensgebieden. Sommige landen zijn terughoudend omdat btw een belangrijke
inkomstenbron voor de nationale schatkist is.
Opdracht 10
o Het nieuwe btw-stelsel moet werk maken van fraudebestrijding en de regelgeving
gebruiksvriendelijker maken voor ondernemingen.
o 1. Fraudebestrijding: Momenteel wordt geen btw geheven op grensoverschrijdende handel
tussen ondernemingen. Zo kunnen ondernemingen btw innen zonder af te dragen aan de
overheid. Om dit te bestrijden zal in de toekomst btw wel geheven worden op
grensoverschrijdenden handel.
2. Één loket: Handelaars zullen in de toekomst via een webportaal in hun eigen taal kunnen
betalingen en aangiften doen. Dit onder dezelfde regels en administratieve modellen als in hun
thuisland.
3. Grotere samenhang: overal geldt het beginsel van ‘bestemming’. Dit betekent dat het btwbedrag aan de lidstaat van de consument wordt afgedragen en het btw-tarief wordt geheven
volgens het tarief van de lidstaat.
4. Minder bureaucratie: de factureringsregels worden eenvoudiger: verkopers stellen facturen
op volgens de regels van hun eigen land en hoeven dus geen lijst met administratieve regels van
partnerlanden bij te houden.
o Voor nieuwe btw-regels is eenparigheid nodig onder de lidstaten. Eén land kan dus de
besluitvorming blokkeren met vetorecht.
Opdracht 11
o België heft accijnzen op o.m. tabak, elektriciteit en brandstoffen (dieselaccijns bv.), alcoholische
dranken en frisdranken.
o Het doel van accijnzen is het gebruik van bepaalde producten te ontmoedigen en de schatkist te
spijzen.
o diesel: 0,33€ per liter – sigaretten: 60% van de gemiddelde verkoopprijs en min. 90€ per 1.000
sigaretten.
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o

Verschillen in accijnzen hebben negatieve effecten: tanktoerisme, smokkel, georganiseerde
misdaad, … De moeilijkheid is dat beslissingen i.v.m. fiscaliteit unaniem genomen moeten
worden.

Opdracht 12
o Als geld vrijer door de EU kan circuleren, zorgt dat voor een grotere weerbaarheid van de
economie tegen conjuncturele schokken, en zo ook een sterkere concurrentiepositie.
o Het gebrek aan progressie met de kapitaalmarktunie komt omdat er diepgaande structurele
hervormingen nodig zijn in alle lidstaten. De Europese landen zullen op veel terreinen hun
wetgeving moeten harmoniseren en dat grijpt diep in in de autonomie van lidstaten.
o De Coronacrisis zorgde voor een sterke daling in publieke en private investeringen. Het
herstelbeleid van de EU is daarnaast erg afhankelijk van het vlot fluctueren van investeringen.
Het realiseren van een kapitaalmarktunie draagt dus bij tot herstel.
Opdracht 13
o Negentien lidstaten voerden reeds de euro in: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Italië, Ierland, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Slovenië, Malta, Cyprus,
Slowakije, Estland, Letland en Litouwen.
o Het VK, Zweden en Denemarken kozen ervoor de euro niet in te voeren. Daar zijn verschillende
redenen voor. De Britten wilden vasthouden aan hun eigen (sterke) Britse pond. Ze vreesden een
stijging van de prijzen of inflatie bij de invoering van de euro, zoals bij ons het geval was. Ze
dachten ook dat het leven duurder zou worden en dat de euro minder sterk zou zijn dan hun
eigen munt. Ze vreesden ook nationale eigenheid te verliezen. Ook in Denemarken en Zweden
gebruikte men deze argumenten, maar ze vreesden bovenal dat ze hun eigen muntbeleid zouden
verliezen. De nieuwste lidstaten, die verplicht zijn de euro op termijn in te voeren, kunnen dit
pas als ze aan de convergentiecriteria voldoen.
o Voor- en nadelen:
Voordelen:
 Je hoeft geen vreemd geld meer aan te kopen als je reist naar een andere Europese lidstaat
en dus geen wisselkosten meer betalen.
 Je kunt gemakkelijk prijzen vergelijken in andere Europese landen.
 Het maakt financiële transacties tussen Europese bedrijven gemakkelijker en goedkoper.
Nadelen:
 De lidstaten kunnen geen eigen muntbeleid meer voeren. Vooral in tijden van crisis heeft dit
ernstige gevolgen.
 De eurolanden moeten zich houden aan strenge afspraken, zoals het Stabiliteits- en
Groeipact (dat criteria vastlegt om het economisch beleid van de lidstaten gezond te
houden) of het begrotingspact. Daardoor wordt de economie aan banden gelegd. De
overheidsschuld van een lidstaat mag bijvoorbeeld niet te groot zijn, wat grote
investeringen in tewerkstellingsprojecten belemmert.
 We verliezen een stukje van onze nationale eigenheid.
 De economieën van alle landen uit de eurozone zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden:
komt er één in de problemen, dan sleurt deze al de rest mee.
o Niet-EU lidstaten die toch met de euro betalen en hun eigen nationale zijdes slaan: Monaco, San
Marino en het Vaticaan.
Opdracht 14
o 1. België, 2. Duitsland, 3. Griekenland, 4. Luxemburg
o Redenen:
 België en Luxemburg vormden sinds 1921 een muntunie. De Luxemburgse economie was
kerngezond en dus scoorden ze erg goed op de Maastrichtnormen. België daarentegen
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scoorde minder goed. Indien de EU België weigerde in de eurozone, dan kon ook Luxemburg
niet toegelaten worden. Luxemburg heeft dus erg veel druk uitgeoefend om België toch op
te nemen.
De Europese instellingen zijn gevestigd in Brussel. Brussel, als administratieve Europese
hoofdstad kon dan ook niet achterblijven bij de muntunie.

Opdracht 15
1. Slovenië; 2. wisselkoers; 3. girale; 4. Belg; 5. Zloty; 6. gezonde; 7. Estland; 8. Ecu; 9. Frankfurt; 10.
Maastricht; 11. Nederland; 12. Christine (Lagarde); 13. Andorra.
Symboliek achter de bruggen op de eurobiljetten: verbondenheid
Opdracht 16
o Het voordeel van een zwakke euro t.o.v. de dollar is dat eurolanden zeer goedkoop kunnen
uitvoeren. Vooral exportbedrijven profiteren hiervan. Het nadeel is dan weer dat bv. olie (die
verhandeld wordt in dollars) aankopen duur is.
Bij een sterke euro zien we het omgekeerde. Import uit landen met een goedkopere
munteenheid is een pak goedkoper voor Europese bedrijven. Voor de export is het nadeel dan
weer dat onze producten te duur zijn op de buitenlandse markten.
o a: 2000-2002 – b: 2008 – c: 2002 – d: 2008 – e: 2011
Opdracht 17
1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - b.
Opdracht 18
o Een taks op niet-gerecycleerd plastic afval, een invoertaks op producten van landen met een
minder steng klimaatbeleid, een taks op digitale bedrijven, een financiële transactietaks en
hogere inkomsten uit emissierechten.
o Het realiseren van de Green Deal en het realiseren van ‘Een Europa dat klaar is voor de
digitale toekomst’.
o Veel Europese lidstaten zien dit niet zitten. Als er geen Europese belastingen komen, zullen
lidstaten echter zelf de leningen in het kader van het Europees herstelbeleid terug moeten
betalen.
Opdracht 19
o De activering van de algemene ontsnappingsclausule maakt het mogelijk tijdelijk af te wijken
van het aanpassingstraject in de richting van de begrotingsdoelstelling op middellange
termijn, op voorwaarde dat daardoor de houdbaarheid van de begroting op middellange
termijn niet in gevaar komt.
o Deze clausule geeft lidstaten de kans om een resoluut, ambitieus en gecoördineerd antwoord
te formuleren op de coronacrisis. Anderzijds moeten ze wel opletten dat de begroting op
lange termijn niet ontspoort.
o Uitbreiding:
 De interne markt levert voor een land als België heel wat economische
voordelen op. Deze inkomsten, rechtstreeks of onrechtstreeks, zijn nodig om
de economische schade van de coronacrisis op te vangen.
 Een protectionistisch handelsbeleid zet de interne markt onder druk, omdat
de eigen nationale markten worden afgeschermd, en dat is in het nadeel van
exporteurs en importeurs uit andere Europese lidstaten.
 Een protectionistisch handelsbeleid is interessant voor landen die hun eigen
markt willen beschermen tegen buitenlandse concurrentie. De voordelen die
deze concurrentie kan opleveren (bv. goedkopere import van bepaalde
producten) vallen dan wel weg.
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Opdracht 20
o 1-B, 2-A, 3-B
o Bij Eurobonds gaan de Europese lidstaten gezamenlijk geld lenen op de internationale
kapitaalmarkten. Zo wordt de staatsschuld van alle Europese lidstaten virtueel op één hoop
gegooid, waardoor landen met een hoge staatsschuld en/of begrotingstekort profiteren van
lagere rentes dan ze gewoon zijn. De landen die er financieel beter voor staan, zien hun
rentes dan stijgen.
o De landen die bekend staan als de vrekkige vier, zijn landen die over het algemeen een zeer
stabiele begroting hebben (en dus tegen lage rentes kunnen lenen). Zij vinden dan ook dat
het herstelfonds voornamelijk als lening moet worden uitbetaald (landen moeten dit dus
terug betalen), en enkel onder strenge voorwaarden, zodat hun stabiele begroting niet onder
druk komt te staan. Lidstaten die het bedrag vooral in de vorm van subsidies willen
uitbetalen, zijn lidstaten met grote overheidstekorten. Dit zijn ook dezelfde lidstaten die
voorstander waren van Eurobonds. Subsidies of gezamelijke Europese leningen zetten de
begrotingen van deze lidstaten minder onder druk dan strenge nationale leningen.
o 360 miljard euro aan leningen, 390 miljard aan subsidies. België krijgt 1,6% uit het fonds,
ongeveer 12 miljard euro.
4.2.2. De EU: globale marktleider met een voortrekkersrol

4.2.2.1. De EU is het grootste handelsblok ter wereld en wil dat blijven
Opdracht 21
o VS, China en het VK
o Als resultaat van de economische hervormingen in China in de jaren 1980 is China nu een
economische wereldmacht en de tweede grootste handelspartner van de EU, na de VS. Voor
China is de EU de grootste handelspartner. Sedert de eurocrisis heeft China haar economische
voorsprong nog meer vergroot.
o China importeert meer naar de EU dan omgekeerd. Vandaar dat China door sommigen als een
bedreiging wordt gezien.
o De uitvoer naar het VK daalt nu al sterk op Europees niveau. Voor Vlaanderen daalde de export
in april 2020 al met 38%. Als er geen handelsakkoord komt tussen het VK en de EU voor 31
december 2020, zal deze trend zich zonder verlenging van de transitieperiode waarschijnlijk
verder zetten. Handel moet dan immers verlopen via de klassieke regels van het WTO, wat de
export naar het VK heel wat duurder zal maken.
Opdracht 22
1 – douane-unie, 2 – economische en monetaire unie, 3 – interne markt, 4 – interne markt, 5 –
vrijhandelszone, 6 – economische en monetaire unie, 7 – vrijhandelszone, 8 – douane-unie.
Opdracht 23
Naam
1. UNASUR
2. EU
3. USMCA
4. SAARC
5. APEC
6. EAEU
7. Afrikaanse Unie
8. Arabische Liga
9. Asean

Oprichting
3
6
4
2
7
5
9
1
8

Leden
7
8
1
3
5
9
4
2
6

Doel
3
6
8
9
5
2
7
1
4
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4.2.2.2. De voert een buitenlands handelsbeleid
Opdracht 24
1 – WB, 2 – IMF, 3 – WTO
Opdracht 25
Liberalisering
Deregulering
Privatisering

definitie
(8)
(3)
(1)

voorbeeld
(4)
(2)
(5)

voorbeeld
(6)
(9)
(7)

Opdracht 26
o De taak van het WTO Beroepsorgaan is het beslechten van geschillen tussen de leden van de
WTO.
o Trump is van mening dat de VS teveel van de geschillen in de WTO verliest (dit klopt echter niet).
Bovendien belet de WTO hem antidumpingheffingen op te leggen om zo een eigen
(protectionistisch) handelsbeleid te voeren (en zo China in het gareel te houden).
Opdracht 27
o Tussen de VS en China woedt er een handelsoorlog. Tussen de EU en de VS is er voorlopig sprake
van een handelsconflict, maar staan de handelspartners op het randje van een handelsoorlog.
o De Amerikanen beschuldigden de EU ervan de Europese vliegtuigbouwer Airbus te subsidiëren.
De EU stelde dat de Amerikanen precies hetzelfde deden bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer
Boeing. Het geven van subsidies is in strijd met de WTO-regels.
o Het voorzorgsbeginsel, dat Europese burgers beschermt tegen ‘onveilig’ voedsel, is een doorn in
het oog voor Donald Trump. De lagere voedselstandaarden in de VS zorgen er immers voor dat
heel wat producten niet op de Europese markt verkocht mogen worden. Nu ligt landbouwbeleid
toch op tafel, wat doet vermoeden dat er in deze standaarden kan worden geschoven of
uitzonderingen kunnen worden voorzien op dit prinicpe.
Opdracht 28
o Eerlijke concurrentie en visserij.
o Zonder handelsakkoord gaan dan automatisch de regels van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO) gelden, met hogere invoerheffingen voor veel goederen tot gevolg.
Opdracht 29
o Mercosur is een grote en interessante markt voor de EU en een interessante regio om te
investeren.
o De EU gebruikt handelsakkoorden meer en meer om ook haar andere beleidsdomeinen kracht
bij te zetten, zoals het klimaatbeleid. Verschillende lidstaten vrezen dat Brazilië de milieu- en
klimaataspecten van het vrijhandelsakkoord aan zijn laars zal lappen.

4.2.2.3. De EU beschermt en organiseert haar markt
Opdracht 30
o China verkoopt haar elektrische fietsen op de Europese markt aan prijzen die lager zijn dan de
productiekost. Dit is dumping.
o De prijzen van elektrische fietsen zullen stijgen. De consument zal hier de grootste gevolgen van
dragen.
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Opdracht 31
o Niet overal gelden er strenge regels rond staatssteun. Dit levert Europese bedrijven een
concurrentieel nadeel op, gezien zij wel onderworpen zijn aan strenge regels. Wanneer de
Commissie streng optreedt tegen bedrijven van buitenaf die in hun land van onevenredige
steun kunnen genieten, wordt dit concurrentieel voordeel weggewerkt.
o De Coronacrisis boezemt heel wat bedrijven en lidstaten angst in dat er vanuit China pogingen
zullen worden ondernomen om Europese bedrijven, die zwak staan door de crisis, over te
nemen.
Opdracht 32
o De VS voerde begin 2018 extra invoerheffingen in op staal. Daardoor zoeken exporteurs van staal
nieuwe markten. Onderzoek toont aan dat er een sterke stijging is van ingevoerd staal op de
markt. Deze markt lijdt nu al aan een overcapaciteit en een stijging in oneerlijke
handelspraktijken.
o De EU heft een taks van 25% op 26 categorieën van staal. De maatregelen blijven 3 jaar van
kracht.
Opdracht 33
Gezondheidsrisico’s voor consumenten en morele bezwaren rond dierenwelzijn en de manier van
doden. Het Europese verbod op het gebruik van hormonen bij de vleesproductie is in strijd met de
internationale handelsregels.
Opdracht 34
1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b
Opdracht 35
o Rapex: het Europese waarschuwingssysteem voor onveilige producten.
o Men kan onveilige producten uit de rekken halen, terugroepen als consumenten het al gekocht
hebben, de verkoop van een product op de markt verbieden.
Opdracht 36
o De Amerikaanse ontsmettingsmethode voor kip is verboden in de EU en wordt als ongezond
beschouwd. De EU probeert zo haar consumenten te beschermen.
o Britse boeren vrezen dat zij hun producten niet meer naar de EU kunnen exporteren als
chloorkippen worden toegelaten op de Britse markt.
o Kreeft.
Opdracht 37
o Van veel chemische stoffen die in Europa op de markt zijn, zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over schadelijkheid en risico's. Met de invoering van REACH (Registration, Evaluation and
Authorisation of Chemicals) moeten ondernemingen op basis van informatie over
eigenschappen, gebruik en blootstelling de risico's van stoffen in kaart brengen en zo nodig zelf
veiligheidsmaatregelen nemen en aan hun afnemers aanbevelen.
Het doel van REACH is bij de productie en het gebruik van chemische stoffen een hoog
veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu, terwijl het concurrentievermogen van de
industrie behouden blijft of verbetert.
o Het gaat hier om productveiligheid omdat de producenten moeten bewijzen dat hun product
niet schadelijk is voor mens en dier.
o In principe vallen alle chemische stoffen onder REACH, behalve enkele specifieke categorieën,
waaronder radioactieve stoffen en afvalstoffen. Concrete voorbeelden van stoffen die er wel
onder vallen zijn dus: verven en schoonmaakproducten.
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Opdracht 38
o Fruit en groente: aanwezigheid van pesticide resten
o Normaal gezien is het RASFF verantwoordelijk om andere EU lidstaten te waarschuwen wanneer
schadelijke stoffen in onze voeding terecht komt. In het geval van de eiercrisis in de zomer van
2017 stuurde de organisatie echter geen enkele waarschuwing uit naar, bv. Frankrijk dat er een
giftige stof in de eieren aangetroffen was waardoor de eieren toch daar in de winkels kwamen.
Opdracht 39
Juist - juist - fout - fout
Zie https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/traceability_labelling_en
Opdracht 40
Zie https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-commercialpractices/index_nl.htm.
Opdracht 41
In beide gevallen kan je het contract verbreken: zie http://europa.eu/youreurope/business/sellabroad/on-line/index_nl.htm.
Opdracht 42
o De wet is van toepassing bij het verkopen van alle materiële goederen (bv. een auto, koelkast,
een meubel). Zowel voor nieuwe als voor tweedehandsproducten geldt de wet.
o De derde stelling is correct.
Opdracht 43
Je hebt het recht om te weten wie je gegevens verwerkt, recht op toegang tot je gegevens, recht om
bezwaar te maken en je gegevens te corrigeren, recht om gegevens te wissen en het recht om
vergeten te worden.
Opdracht 44
o Tussen 2007 en 2013 hielden de banken elkaar via chatgroepen op de hoogte van veranderingen
in de valutawaarden van elf grote muntsoorten. Door de informatie de ze met elkaar deelden,
hadden ze een voorsprong op de rest van de markt en konden ze beter beslissen of en wanneer
ze een muntsoort moesten kopen of verkopen. Volgens de Europese Commissie ondermijnt dit
gedrag van de banken de integriteit van de sector, wat ten koste gaat van de Europese economie
en de consumenten.
o
1.
2016/2017
Vrachtwagens
3,8 miljard euro
2.
2012
TV en computer beeldschermen
1,4 miljard euro
3.
2013/2016
Euro rentederivaten
1,3 miljard euro
Opdracht 45
o Misbruik van machtspositie.
o Het onderzoek kan leiden tot een boete die Apple tot 10 procent van de jaaromzet kan kosten.

Opdracht 46
o De overname stelt volgens de Commissie geen concurrentieproblemen op de Europese markt.
De twee bedrijven waren geen rechtstreekse concurrenten in de delen van de markt waar hun
activiteiten overlappen. Het gefuseerde bedrijf zal dus nog steeds scherp moeten concurreren
met de andere spelers op de markt. Hierdoor zal het ook geen concurrenten of klanten kunnen
uitsluiten.
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o

De Europese Commissie is bezorgd dat transactie de al dominante positie van de Amerikaanse
techreus op de onlineadvertentiemarkt zou versterken door de enorme hoeveelheid persoonlijke
gegevens die Fitbit kan leveren. De Commissie wil door dit onderzoek de Europese consument
beschermen.

Opdracht 47
Geoorloofd/Geoorloofd/Ongeoorloofd/Geoorloofd/Ongeoorloofd

4.3. Het Europees sociaal- en werkgelegenheidsbeleid
Opdracht 1
1 - a, 2 - c, 3 - b
Opdracht 2
o Fout: sinds 2006 werd het gebruik van ladders op de werkvloer zoveel mogelijk teruggedrongen.
o Juist
o Fout: dit voorstel werd afgewezen.
o Juist
o Juist: www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=638
Opdracht 3
o 6%, waarmee België beter scoort dan de meeste andere landen.
o Vrouwen werken vaker deeltijds. Daarnaast zijn ze oververtegenwoordigd in lager betaalde
sectoren, en komen ze minder in aanmerking voor promotie.
o Equal pay is de dag tot waarop vrouwen in het volgende jaar (vb. 2020) moeten werken om
evenveel te verdienen als wat mannen in het vorige jaar (vb. 2019) verdiend hebben. Om te
verdienen wat een man verdient, moeten vrouwen dus langer werken. In 2020 viel de Belgische
Equal Pay Day op 27 maart.
Opdracht 4
o Arrest Defrenne: Gabrielle Defrenne was stewardess bij Sabena. Ze ontving een lager loon dan
haar mannelijke collega’s en spande daarom een rechtszaak aan tegen haar werkgever. De zaak
werd door een Belgische rechter verwezen naar het Europees Hof van Justitie, dat in 1976
besliste dat de vrouw gelijk had. Toch kon Defrenne zelf geen gebruik maken van het arrest. Alle
EU-burgers die na haar een klacht indienden wel.
o Arrest Barber: Mijnheer Barber werd op 52-jarige leeftijd ontslagen bij een Britse
verzekeringsmaatschappij. Hij kon aanspraak maken op een ontslagregeling, maar nog niet op
een bedrijfspensioenregeling, voorzien bij ontslag voor mannen vanaf 55 jaar, voor vrouwen
vanaf 50 jaar. Hij stapte naar de rechter en stelde dat deze regeling in strijd was met de gelijke
beloningsbepaling. Het Hof van Justitie gaf mijnheer Barber gelijk. Een pensioen is een vorm van
beloning. Daarom is discriminatie op grond van geslacht in aanvullende pensioenregelingen niet
toegestaan.
Opdracht 5
o De wet is (nog steeds) bedoeld voor chauffeurs van bussen en trucks vanaf 3,5 ton.
o De chauffeur die een truck van 3,5 ton of meer bestuurt, moet dagelijks minimum 11 uur rusten.
De maximale rijtijd per dag komt op 9 uur en per week op 56 uur. Om de twee weken moet een
trucker minstens 45 uur na elkaar uitrusten.
o Het doel is het aantal ongevallen, waarbij bussen of trucks betrokken zijn, te verminderen en dus
de veiligheid op de weg te verbeteren. Bovendien wordt concurrentievervalsing moeilijker.
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o

Europa aan de ene kant de vrije markt wil stimuleren, maar aan de andere kant ook ongelijke
beloning van werknemers (sociale dumping) wil bestrijden. Binnen dit debat is er ook een grote
kloof tussen de landen van Oost- en West-Europa.

Opdracht 6
o Ja, want hij was niet vrij om te doen wat hij wou.
o Ten eerste omdat de Belgische wetgeving strenger is dan de Europese wat betreft het maximum
gemiddeld aantal werkuren per week (38 ipv de 48 Europese), ten tweede omdat de heer
Matzak een zeer specifieke context had, niet algemeen overdraagbaar naar andere gevallen.
Opdracht 7
1-d; 2-e; 3-b; 4-a; 5-c.
Opdracht 8
o Het unieke aan deze discriminatiezaak is dat het dit keer om een private werkgever gaat. Tot nu
toe ging het debat steeds over de vraag of een overheid de hoofddoek kan verbieden op basis
van het neutraliteitsprincipe. Nu is de vraag of ook een privé werkgever zich daarop kan
beroepen. Dit is een conflict tussen de vrijheid van ondernemen en de godsdienstvrijheid.
o Temperman vond de zaak van de Franse moslima wrang, omdat in haar geval de werkgever pas
een probleem maakte van haar hoofddoek toen een klant erover klaagde: “Het was de
onverdraagzaamheid van een klant die ertoe leidde dat haar werkgever de interne regels over
neutraliteit ging toepassen, met haar ontslag als gevolg. Dat klinkt eerder opportunistisch dan
principieel.”
Opdracht 9
o Na een sterke stijging als gevolg van de financiële crisis en de eurocrisis, daalde de
jeugdwerkloosheid de afgelopen jaren. In 2020 zien we opnieuw een sterke stijging, als gevolg
van de coronacrisis. Deze cijfers gaan waarschijnlijk blijven stijgen.
o De landen in het zuiden van de Europese Unie: Spanje, Griekenland en Italië. Ook heel wat
landen in het oosten van Europa kampen met hoge werkloosheidscijfers.
o Deze landen waren het hardst getroffen door de financiële crisis en moesten het meest
bezuinigen.
o Binnen België zijn er grote regionale verschillen. Zo is de jeugdwerkloosheid in Brussel het
hoogst. Ook in Wallonië ligt ze hoger dan in Vlaanderen.
Opdracht 10
Zie http://ec.europa.eu/eures (leven en werken).
o In Letland krijg je minimum 4 betaalde werkweken vakantie
o De meest gebruikelijke manieren om aan een job te geraken in Letland zijn via persoonlijke
contacten, kranten en radio jobadvertenties, wervingsbedrijven en het internet. Logischerwijs
helpt het om Lets te kunnen en in sommige gevallen ook Russisch.
Opdracht 11
o 23%
o Bulgarije, Roemenië en Griekenland
o Tsjechië, Finland en Slovakije
o De EU probeert met een sterk sociaal beleid en sociale coördinatie deze verschillen aan te
pakken. Zo kan een herverzekeringsmechanisme voor werkloosheidsuitkeringen deze kans op
sociale uitsluiting en armoede verkleinen. Afspraken rond een Europees minimumloon of –
inkomen hebben een gelijkaardig effect.
o Na de mondiale en Europese crisis, kende de kans op sociale uitsluiting een dalende trend. De
coronacrisis zet deze cijfers opnieuw onder druk.
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Opdracht 12
o De richtlijn verbetert de toegankelijkheid van een reeks producten en diensten voor personen
met een beperking. Ook zijn twee belangrijke eisen ingevuld.
o Ze willen dat ook huishoudtoestellen opgenomen worden in de richtlijn, en dat er volledige
toegang van gebouwen en transportmiddelen komt.
Opdracht 13
ESF: 2a – EFG: 3d – FEAD: 1b – EaSI: 4c.
Opdracht 14 - Zie www.esf-agentschap.be/projectenkaart.
Opdracht 15
o Het fonds bevat geld voor werknemers die hun job verloren omdat de productie overgeheveld
wordt naar andere delen van de wereld. Met dat geld kunnen de lidstaten begeleidende
maatregelen nemen om de werknemers sneller aan een andere job te helpen.
o Intensieve, gepersonaliseerde bijstand bij het zoeken naar werk, verschillende vormen van
beroepsopleidings-, bij- en herscholingsmaatregelen, tijdelijke prikkels en uitkeringen, oprichting
van bedrijven en arbeidsvoorzieningsregelingen.
Opdracht 16
o Ze worden verplicht om als zelfstandige te werken; de voorwaarden kunnen eenzijdig naar
beneden worden gehaald; vaak doen mensen dit als studentenjob en dus tijdelijk, waardoor het
moeilijk is om samen aan één zeel te trekken.
o De nieuwe richtlijn moet ten laatste op 1 augustus 2022 in nationale wetgeving zijn omgezet en
voorziet in betere en voorspelbare arbeidsomstandigheden van deze werkers.
o De EU wil zo snel mogelijk werk maken van een digital service act, die de rechten van
platformmedewerkers beter moet waarborgen
Opdracht 17
o SURE
o Een Europese lening: Het budget dat België uit dit fonds ontvangt, moet op termijn worden
terugbetaald. Bij een subsidie is dit niet het geval.
o Nee: Dit bedrag vertegenwoordigt de Belgische overheidsuitgaven die voortvloeien uit nationale
maatregelen die rechtstreeks verband houden met tijdelijke werkloosheid en soortgelijke
maatregelen om de economische en sociale gevolgen van de buitengewone omstandigheden
van de uitbraak van COVID-19 aan te pakken’.
Opdracht 18
o EU4Health
o Het ESF: de druk die de gezondheidscrisis uitoefent op nationale begrotingen, maakt het
opportuun om dit fonds los te koppelen en er een volwaardig budget met eigen prioriteiten van
te maken.
o Vaccins worden vandaag voornamelijk buiten de EU geproduceerd. Dit zorgt voor een grote
afhankelijkheid. De EU wil Europese bedrijven stimuleren om zelf vaccins te produceren.
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5 Bronnen

‘Europa in Balans?’ is een publicatie van Europahuis Ryckevelde © Ryckevelde vzw 2020
in opdracht van Europe Direct van het Provinciebestuur West-Vlaanderen
en met steun van de Vlaamse overheid.
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Ben van der Velden, De Europese onmacht, Scènes uit de achterkamers. Meulenhof, 2005.
Derk-Jan Eppink, Europese mandarijnen, Achter de schermen van de Europese Commissie.
Lannoo, 2007.
Dirk Sterckx et al, Zo werkt Europa na Lissabon. Die Keure, 2010.
Hendrik Vos, Besluitvorming in de Europese Unie, Een survival kit. Acco, 2006.
Mark Leonard, Waarom Europa de 21ste eeuw zal domineren. Arbeiderspers, 2005.
Paul Van de Meersche, Internationale politiek 1945-2001, Feiten en interpretaties. Acco, 2002.
Paul Van de Meersche, Van Jalta tot Malta, Politieke geschiedenis van Europa. Standaard
Uitgeverij, 1990.
Timothy Bainbridge, The Penguin Companion to European Union. Penguin books, 1998.

5.2. Websites
5.2.1. Europese instellingen
- Europees Hof van Justitie (https://curia.europa.eu)
- Europees Parlement (https://www.europarl.europa.eu/)
- Europese Centrale Bank (https://www.ecb.europa.eu/)
- Europese Commissie (https://ec.europa.eu/)
- Europese Raad & Raad van de Europese Unie (https://www.consilium.europa.eu/)
- Europese Rekenkamer (https://www.eca.europa.eu/)
- Europese Unie (https://europa.eu/)
- Toegang tot het Recht van de Europese Unie (https://eur-lex.europa.eu/)
5.2.2. Europese actualiteit
- EU Observer (https://www.euobserver.com/)
- Euractiv (https://www.euractiv.com/)
- European Center for International Political Economy (https://ecipe.org/about-us/)
- Europa decentraal (https://europadecentraal.nl/)
- Europa.nu (https://www.europa-nu.nl/)
- Europahuis Ryckevelde (https://www.europahuis.be/)
- Politico (https://www.politico.com/)
- Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (https://www.vleva.eu/)
5.2.3. Andere
- Internationaal Gerechtshof (https://www.icj-cij.org/)
- Internationaal Monetair Fonds (https://www.imf.org/)
- Internationaal Strafhof (https://www.icc-cpi.int/)
- Raad van Europa (https://www.coe.int/en/web/portal/home)
- Wereldbank (https://www.worldbank.org/)
- Wereldhandelsorganisatie (https://www.wto.org/)

5.3. Educatief materiaal Ryckevelde
Zie www.europahuis.be – educatief materiaal.
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6 Colofon

‘Europa in Balans?’ is een publicatie van Europahuis Ryckevelde © Ryckevelde vzw 2020
in opdracht van Europe Direct van het Provinciebestuur West-Vlaanderen
en met steun van de Vlaamse overheid.

199

Deze didactische map werd uitgegeven in opdracht van de Deputatie van de Provincieraad van WestVlaanderen met steun van de Vlaamse overheid.
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