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EU acties die de aandacht van overheidsvakbonden kregen
waren de richtlijn betreffende diensten
op de interne markt (COM (2004) 2), 

de diensten van algemeen belang (COM (2003) 270) 
en het Witboek (COM (2004) 374). 

Zij zijn vandaag meer actueel dan voorheen 
en vergen een geactualiseerd standpunt.

Aanbevelingen

- Eurofedop vraagt van de Europese Commissie in de richtlijn duidelijke regels te stellen om hoog-
waardige diensten van algemeen belang in alle aangesloten landen te verzekeren;

- Eurofedop vraagt van de Europese Commissie in de richtlijn kaders vast te stellen waardoor een 
goed toezicht kan worden georganiseerd rond het tot stand brengen van hoogwaardige diensten van 
algemeen belang;

- Geen richtlijn zonder werk te maken van administratieve samenwerking tussen de 25 landen. Dit is 
één van de noodzakelijke voorwaarden voor effi ciënte controle;

- Eurofedop vraagt met aandrang om in de richtlijn duidelijk de voorwaarden vast te leggen waaron-
der compensatie in de vorm van staatssteun aan openbare diensten mogelijk is;

- Eurofedop stelt voor om het functioneren van de richtlijn regelmatig te evalueren en de resultaten 
daarvan met sociale partners te bespreken;

- Voor Eurofedop is “rekening houden met” de resultaten van de ruime consultatie,  noodzaak bij het 
publiceren van verdere Europese wetgeving.

- Eurofedop realiseert dat het organiseren van een goed uitgebalanceerde interne markt en vrije ver-
keer van diensten nodig is;

- Eurofedop vraagt de Europese Commissie daarin rustig te opereren en daarbij rekening te houden 
met wat de situatie in de aangesloten landen is;

- Eurofedop is van mening dat goed in kader moet worden gebracht wat de gevolgen van de richtlijn 
zijn voor werknemers in de aangesloten landen en dat niet tot uitvoering van de richtlijn wordt over-
gegaan voor dat dit inzicht verkregen is;

- Voor Eurofedop mag de richtlijn geen reden zijn om het huidige niveau aan arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden af te breken vanuit het uitgangspunt een zo laag mogelijke arbeidskosten te 
bekomen;

- Grote zorgen baart Eurofedop rond de kaders die opgezet moeten worden om een hoogwaardige 
goede kwaliteit van diensten te waarborgen. In de richtlijn dienen deze kaders te worden opgeno-
men;

- Eurofedop eist een duidelijke (nominatieve) lijst met diensten die onder de richtlijn vallen. Alle niet 
geciteerde diensten vallen buiten het toepassingsgebied van de richtlijn;

- De Europese sociale dialoog dient mee te beslissen als het gaat over dossiers die de werknemers in 
de overheidsdiensten zo grondig treffen.



Wilhelm Gloss
Hij verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie om het vraagstuk van de diensten van 
algemeen belang eerst op een brede basis te bespreken, voordat verdere liberaliseringsstappen 
ondernomen worden. Hij steunt het standpunt van de Commissie zoals dit in het Groenboek werd 
weergegeven en op grond waarvan hoogstaande diensten van algemeen belang een belangrijke 
factor zijn in het scheppen van een competitieve omgeving en het tot stand brengen van een gro-
tere coherentie in de Europese Unie.

Marcel Haag
In 2005 zal er een mededeling komen over sociale diensten en gezondheidsdiensten van alge-
meen belang. De samenwerking tussen lidstaten op het gebied van gezondheidsdiensten en me-
dische zorg wordt vergemakkelijkt zodat een hoge kwaliteit in de gehele Europese Unie wordt 
bereikt. In 2006 zullen de verschillende richtlijnen rond postdiensten, elektriciteit, gas, televisie 
en water worden geëvalueerd. Bovendien herziet de Europese Commissie in 2006 haar evalua-
tiemechanisme voor diensten van algemeen belang.

Joost Vantomme
Netwerkindustrieën zijn verschillend van elkaar, de business-structuur bij de post is niet dezelfde 
als die bij telecom, gas, elektriciteit, water of de spoorwegen.

Het concept van deze sectoren is niet noodzakelijkerwijze toepasselijk op de postsector.

De lidstaten moeten erop toezien dat “de universele dienst evolueert overeenkomstig de techni-
sche, economische en sociale ontwikkeling en de behoeften van de gebruikers”.

Bert Van Caelenberg
Hij stelt dat het Witboek er niet in geslaagd is een duidelijk conceptueel en gestructureerd kader 
te leveren, of een volledig beeld te schetsten, van de openbare diensten en de diensten van alge-
meen belang in geheel Europa. Hij vestigt bovendien de aandacht op de belangrijke rol die bij 
de levering van diensten van algemeen belang gespeeld wordt door de locale en regionale over-
heden. Hij verwacht van de Commissie dat speciale aandacht wordt besteed aan de noden en de 
verbetering van de diensten van algemeen belang in de nieuwe lidstaten.

Aanbevelingen
www.eurofedop.org

 

De term « diensten van algemeen belang » is niet terug te vinden 
in het Verdrag zelf, maar is in de communautaire praktijk 
ontleend aan de term «diensten van algemeen economisch 
belang », die wel in het Verdrag gebruikt wordt. 

Eerstgenoemde term heeft een bredere betekenis dan «diensten 
van algemeen economisch belangt» en heeft betrekking op 
zowel marktgerichte als niet-marktgerichte diensten die de 
overheid van algemeen belang acht en waarvoor specifi eke 
openbare dienstverplichtingen gelden.

- Universele dienst
- Continuïteit
- Kwaliteit van de dienst
- Betaalbaarheid

Bolkestein
Eurofedop vreest dat de uitvoering van de “Bolkestein” voorstellen zware gevolgen zal hebben 
voor de geregelementeerde diensten en beroepen en voor de sociale economie. Zij vreest dat 
grote problemen kunnen ontstaan ook op het gebied van controle en handhaving van de regels 
voor de arbeidsorganisatie en de detachering. Ook op het vlak van de gezondheidszorgen dreigt 
deze richtlijn de verantwoordelijkheid van de diensten uit te hollen. 

Bijgevolg eisen wij een Europese Dienstenrichtlijn die de interne markt beschermt in de mate 
dat zij eerlijke handel waarborgt, en oog heeft voor de verschillen op het stuk van de nationale 
economieën en sociale structuren. 

Het moet er niet toe leiden dat alle landen zich richten naar de economische en sociale struc-
tuur van de economisch zwakke landen. Een dergelijke harmonisering is uit het oogpunt van de 
sociale politiek onaanvaardbaar. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met de verschil-
lende praktijken in de onderscheiden lidstaten op het stuk van diensten van algemeen belang en 
handelsbekwaamheid van de openbare diensten.

Bartho Pronk
Het is een ingewikkelde richtlijn waarover veel discussie is ontstaan. De presentatie door de ver-
antwoordelijke Europese Commissaris is uiterst ongelukkig verlopen. Groot bezwaar tegen de 
richtlijn betreft het land van herkomst. Daardoor ontstaat ongewenste concurrentie tussen bedrij-
ven. Eén en ander is strijdig met ILO-verdragen en kan alleen gerealiseerd worden in één sociaal 
Europa. De Europese Commissie trekt de richtlijn niet in maar wacht het debat met het Europees 
Parlement af, en het is nog onduidelijk wat het Europees Parlement gaat doen.

Joost Vantomme
Hoe kunnen bedrijven die openbare diensten aanbieden beschermd worden met betrekking tot de 
uitvoering van de richtlijn?

Cecile Helmryd
Er is veel verzet tegen de inhoud van de richtlijn dat voor een deel gebaseerd is op onduidelijk-
heid in de richtlijn. De Europese Commissie heeft inmiddels op een aantal terreinen de richtlijn 
verduidelijkt. Het doel is niet om openbare diensten te verzelfstandigen of te privatiseren. Door 
de vele uitzonderingen die in de richtlijn zijn opgenomen, van diensten die zijn uitgesloten met 
betrekking tot de vrije vestiging van bedrijven, kan de discussie over de regels uit het land van 
herkomst beperkt blijven.

Adele Cifani
De richtlijn heeft zeker gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden in de diverse 
landen. Er zijn grote verschillen tussen de oude en nieuwe landen. Het gevolg zou sociale dum-
ping zijn, waartegen verzet gepleegd moet worden. Er moet ook duidelijkheid komen over het 
begrip werknemer in relatie tot gedetacheerden en freelancer, en vooral welke arbeidsvoorwaar-
den in die situaties van toepassing zijn.

Nicolas Estgen
De richtlijn heeft mogelijk ook gevolgen voor diensten waar oudere burgers afhankelijk van zijn 
zoals gezondheidsdiensten en hulpverlening. Een toenemend aanbod van goedkopere diensten 
uit andere landen heeft gevolgen voor de kwaliteit van diensten waar oudere burgers van afhan-
kelijk zijn.

Eric Engelbrecht
Zolang er geen harmonisatie van de regelgeving is in de verschillende lidstaten en er ook geen 
vergelijkbaat kwalitatief peil (functie van de economische draagkracht) bereikt wordt zal de toe-
passing van de ontwerprichtlijn in onaangepaste vorm of zonder overgangsbepalingen, moeilijk-
heden geven op het terrein.  


