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Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-
GENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2006

Hierbij zend ik u, mede namens Staatssecretaris van Hoof, het verslag van
de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, Volksgezondheid en
Consumentenzaken op 10 maart in Brussel (onderdeel werkgelegenheid
en sociaal beleid).

De Raad heeft een serie bijdragen vastgesteld ten behoeve van de
Voorjaarstop over Groei en Werkgelegenheid. Volgens de Raad WSB moet
de focus in de Lissabonstrategie komend jaar liggen op implementatie en
uitvoering.

Naar aanleiding van de presentatie van de Commissiemededeling over
overgangsmaatregelen inzake het vrij verkeer van werknemers maakten
Spanje, Finland en Portugal melding van het besluit per 1 mei a.s. over te
gaan tot een volledig vrij verkeer. Duitsland en Oostenrijk behouden de
maatregelen. België gaf aan voorlopig een vergunningenstelsel te hand-
haven maar het verkrijgen daarvan voor sommige beroepen te vergemak-
kelijken. Italië continueert de bestaande quotumregeling, maar heeft het
plafond hiervoor aanzienlijk verruimd. Denemarken, Griekenland, Frank-
rijk, Luxemburg en Nederland moeten binnenkort nog een besluit nemen.

De Raad ging akkoord met een algemene oriëntatie op het dossier 1408/71
(wijzigingen 2005) in afwachting van de adviezen van het EP en het Euro-
pees Sociaal Comité (ESC).

Tenslotte heeft de staatssecretaris in het AO ter voorbereiding op de Raad
WSB op 9 maart een tweetal toezeggingen gedaan, die ik hiermee gestand
wil doen. Bijgevoegd treft u daartoe een actuele stand van zaken aan op
de arbeidstijdenrichtlijn, alsmede een toelichting op de achtergronden bij
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de aanbeveling van de Commissie over de arbeidsparticipatie van etni-
sche minderheden in Nederland, waarover Nederland vorig jaar oktober
gerapporteerd heeft in het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP).1

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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Verslag van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid,
Volksgezondheid en Consumentenzaken (deel WSB) van 10 maart
2006

Het Voorzitterschap gaf aan dat het voorstel «arbeidstijden» inderdaad
niet op de agenda staat. Het streven is een compromis te bereiken op de
Raad van juni.

De voorbereiding van de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad en
de tripartiete top werden tegelijk behandeld.

Een jaar is verstreken sinds de start van de tussentijdse herziening van de
Lissabonstrategie. Lidstaten hebben dit jaar hun eerste nationale
hervormingsprogramma ingeleverd. Commissaris Spidla lichtte de beoor-
deling van de Commissie toe op deze eerste jaargang, zoals beschreven in
het Jaarlijks Voortgangsverslag. De hervormingsprogramma’s van de
lidstaten laten duidelijke ambities zien. Het wordt nu zaak de plannen ook
te realiseren. Op een viertal terreinen zijn de komende jaren extra inspan-
ningen nodig. Het betreft kennis en innovatie, verbeteringen in het inves-
teringsklimaat (vooral voor het MKB), energie en meer en betere banen.
Lidstaten zullen zich meer moeten richten op het activeren van mensen,
zoals het geven van begeleiding naar werk voor jonge werkzoekenden
binnen 100 dagen en het brengen van een balans tussen flexibiliteit en
zekerheid in sociale zekerheids- en arbeidsvoorwaardenregelingen. Tot
slot wees Commissaris Spidla op het belang van de gelijke behandeling
man/vrouw. De avond voorafgaand aan de Raad heeft overleg plaatsge-
vonden met de sociale partners over de Lissabonstrategie en de EP stem-
ming over de dienstenrichtlijn.

In een bijna volledige tafelronde bleek een zeer brede instemming met de
focus op implementatie. Geen beloften alleen, maar daden op nationaal
niveau. Europa moet werk maken van het scheppen van nieuwe banen,
het verhogen van de vaardigheden van de beroepsbevolking en het geven
van gelijke kansen aan alle groepen die nu nog ondervertegenwoordigd
zijn op de arbeidsmarkt.

Het key message paper van de Raad WSB ten behoeve van de
Voorjaarstop, gezamenlijk voorbereid door het sociaal beschermings-
comité (SPC) en het werkgelegenheidscomité (EMCO), werd ongewijzigd
omarmd. De Voorzitter van het EMCO benadrukte dat de werkgelegen-
heidsrichtsnoeren dit jaar ongewijzigd moeten blijven. De Voorzitter van
het SPC wees op de nieuwe procedure en werkmethode die in zijn comité
is afgesproken om hervormingen op sociaal terrein ook te laten bijdragen
aan de Lissabondoelstellingen. De gezamenlijke Verslagen Werkgelegen-
heid en Sociale insluiting en Bescherming werden door de Raad aange-
nomen. Enkele lidstaten, waaronder Nederland, riepen de Commissie op
in 2007 weer landenspecifieke aanbevelingen uit te werken. De Raad nam
de gezamenlijke opinie van het SPC en economisch beleidscomité (EPC)
eveneens aan en steunde daarmee het voorstel de open coördinatie-
procedures van insluiting, pensioenen en gezondheidsdiensten de
komende jaren te stroomlijnen. De nieuwe werkmethode verbetert de
interactie met de Lissabonagenda en moet de coördinatielast beperken.

Vele Ministers benadrukte de belangrijke rol die sociale partners spelen in
de implementatie van de Lissabondoelstellingen. Diverse lidstaten lichtten
toe welke afspraken op nationaal niveau zijn gemaakt die de betrokken-
heid van sociale partners bij de implementatie hebben versterkt. Diverse
lidstaten wezen er in dit verband op dat in de eigen hervormingsplannen
veel aandacht is gegeven aan de combinatie beroeps- en gezinsleven.
Vooral jonge vrouwen met kinderen participeren nog te weinig. Investe-
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ringen in kinderopvang en mogelijkheden voor verlof zijn overeenge-
komen om deze vrouwen ook een kans te geven. Commissaris Spidla
maakte melding van een mededeling die de Commissie nog voor de
zomer zal presenteren over de gevolgen van de vergrijzing. Een aantal
lidstaten wees op het belang van een Genderpact, welke regeringsleiders
tijdens hun zitting eind maart overeen moeten komen.

Voorts benadrukte een groot aantal lidstaten dat investeren in groei en
werkgelegenheid moet samengaan met het garanderen van een hoog
niveau van sociale insluiting en samenhang. Europa moet serieus werk
maken van de doelstelling armoede in Europa, vooral ook onder kinderen,
uit te roeien. De prioriteit die de Commissie, samen met het Oostenrijkse
Voorzitterschap legt op het thema «flexicurity», ook een onderwerp van de
informele Raad WSB eind januari, kreeg alom waardering. Het flexibili-
seren van de arbeidsmarkt, moet samengaan met het bieden van zeker-
heid. Sociaal beleid vormt in vele opzichten een productieve factor, en
deze moet in het proces van Lissabon voor het voetlicht (blijven) komen.
Zij die niet langer actief zijn, moeten het recht hebben op gelijke toegang
tot zorg- en pensioenvoorzieningen. In een vergrijzende samenleving
vraagt de betaalbaarheid van deze voorzieningen om extra aandacht.

Ook Nederland heeft de boodschappen in het key message paper van de
Raad WSB volledig ondersteund. De focus in de Lissabonstrategie moet
nu liggen op de implementatie van voornemens uit de nationale
hervormingsprogramma’s. De geïntegreerde richtsnoeren moeten dit jaar
onveranderd blijven en nieuwe voorstellen, zoals de 100 dagen waar-
binnen jonge werkzoekenden een traject richting werk moeten krijgen,
kunnen beter op nationaal niveau uitgewerkt worden. Op dat niveau kan
maatwerk geleverd worden. Op EU-niveau moet de aandacht liggen op
het delen van ervaringen en het van elkaar leren. Komend jaar zullen op
basis van de nieuwe plannen in het najaar, de landenspecifieke aanbeve-
lingen weer ingezet moeten worden, om de druk op lidstaten te behouden
daad bij woord te voegen. Nederland steunde de nieuwe samenwerkings-
procedure op het terrein van sociale insluiting. Deze zal de sociale
dimensie van de Lissabonstrategie verder in moeten vullen. Nederland
rekent erop dat de nieuwe procedures de coördinatielast aanmerkelijk zal
verlichten.

Het Voorzitterschap concludeerde grote eensgezindheid bij lidstaten over
de sleutelboodschappen van de Raad WSB aan de Voorjaarstop. Het debat
toonde aan dat de ambities op het terrein van arbeidsmarkt en sociaal
beleid hoog zijn, en dat lidstaten de komende jaren voor de taak staan
deze ambities waar te maken. De focus in de Lissabonstrategie moet nu
liggen op implementatie en uitvoering. De geïntegreerde richtsnoeren
moeten ongewijzigd blijven. Het Voorzitterschap zal de boodschappen aan
de Voorzitter van de Europese Raad overbrengen.

Werkprogramma van het Comité voor de werkgelegenheid 2006

De Raad nam kennis van het werkprogramma van de EMCO en de daar-
onder ressorterende werkgroepen. Het werkprogramma werd mondeling
toegelicht door de Voorzitter.

Werkprogramma van het Comité voor sociale bescherming 2006

De Raad nam kennis van het werkprogramma van het SPC en de daar-
onder ressorterende werkgroepen. Het werkprogramma werd mondeling
toegelicht door de Voorzitter.
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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de
toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen (Diverse wijzigingen 2005)

De Raad stemde in met de algemene oriëntatie in afwachting van de
adviezen van het EP en het Europees Sociaal Comité.

Verslag over de werking van de overgangsmaatregelen van het
Toetredingsverdrag van 2003

Commissaris Spidla presenteerde kort het rapport, waarin hij de goede
ervaringen in landen zonder maatregelen benadrukte: migratiestromen
zijn beperkt en er treedt geen verdringing op. Hierna vroeg een groot
aantal delegaties het woord.
Spanje en Portugal kondigden aan dat zij per 1 mei a.s. het vrij verkeer
van werknemers voor de acht nieuwe lidstaten gaan toepassen.
Finland zei een dergelijk voorstel aan het parlement te hebben voor-
gelegd.
Een aantal nieuwe lidstaten hield een pleidooi voor het vrij verkeer van
werknemers, dat zij in het kader plaatsten van Lissabon, de groei van de
economie, de interne markt en de vier vrijheden. Het uitwisselen van
betere gegevens, controle, het optreden tegen illegale arbeid, en derge-
lijke zijn belangrijke aspecten die in dit verband verder moeten worden
uitgewerkt.
Duitsland gaf aan door te gaan met de maatregelen. Deze zijn onder
andere nodig door de geografische ligging en de hoge werkloosheid in de
nieuwe Bundesländer.
Denemarken verwacht dat de – overigens liberaal ingevulde – overgangs-
maatregel zal worden voorgezet en geleidelijk afgebouwd zal worden. De
overgangsmaatregel dient vooral als toets op de arbeidsvoorwaarden.
België maakte melding van het besluit van de regering voorlopig door te
gaan met de maatregelen. Wel wordt het makkelijker werknemers te
werven voor beroepen waaraan een tekort is. Meer informatie en regi-
stratie is nodig.
Frankrijk gaf aan binnenkort met een standpunt te komen. Beraad is nog
gaande. Er is een positieve houding. Sociale partners hebben aangegeven
voor stapsgewijze afschaffing van de maatregelen te zijn.
Nederland zei dat deze maand de regering zich beraadt en dat in april met
het parlement wordt gesproken. Het Nederlandse Ecorys-rapport vormt de
basis voor de besluitvorming. Het Commissierapport zal worden
meegewogen in het standpunt. Een goede controle op en handhaving van
de regels is hoe dan ook van groot belang, waarvoor steun voor het bila-
teraal uitwisselen van informatie met andere lidstaten essentieel is.
Oostenrijk gaf aan ook door te gaan met de maatregelen (geografische
ligging en beperkte opvangmogelijkheden de komende jaren). Wel wordt
gedacht aan een geleidelijke afbouw.
Als laatste zei ook Griekenland dat men vermoedelijk zal doorgaan met
maatregelen in het kader van het overgangsregime. Op 13 april valt het
definitieve besluit. Afsluitend riep Commissaris Spidla op tot het per 1 mei
a.s. afschaffen van de maatregelen.

Voorts presenteerde Commissaris Spidla kort de Mededeling van de
Commissie inzake haar «routekaart» voor gendergelijkheid. Het betreft de
marsroute voor de periode tot 2010. De Commissie heeft de volgende zes
prioriteiten:
– Gelijke economische onafhankelijkheid voor vrouwen als mannen
– Een goede balans tussen werk, privé en gezin
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– Gelijke bijdragen van vrouwen en mannen in besluitvorming (politiek,
economisch, wetenschap)

– Maatregelen om geweld tegen vrouwen en vrouwenmokkel te redu-
ceren

– Het verminderen van gender stereotypen in onderwijs, cultuur,
arbeidsmarkt en de media.

– Promoten van gendergelijkheid buiten de EU-landen

Tenslotte gaf de Commissaris een korte presentatie van het voorstel voor
een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van
het Europees Fonds voor mondialisering (het zgn. globaliseringsfonds).
Het voorstel komt voort uit de beraadslagingen op de Europese Raad van
december 2005. De Commissaris gaf aan dat er strenge criteria zijn voor
de toepassing van het fonds. Frankrijk sprak waardering uit voor het voor-
stel en vond dat dit dossier op de agenda van deze Raad moest blijven.
Malta stipte aan dat globalisering ook voordelen heeft en dat elke Lidstaat
voor het fonds in aanmerking moet kunnen komen. Zweden benadrukte
dat het fonds aanvullend is en alleen bij belangrijke veranderingen toege-
past mag worden op een strikte en neutrale wijze. De Commissaris
beaamde het aanvullende karakter van het fonds voor herstructurering. Er
moet snel kunnen worden ingegrepen in extreme situaties.

Het Voorzitterschap besloot de vergadering met het verstrekken van infor-
matie over de door het voorzitterschap belegde conferenties:
– «Demographic Challenges – Family needs partnership» (Wenen,

2–4 februari 2006)
– «Innovations in Labour Market Policies: New Challenges in Times of

Globalisation« (Wenen, 16–17 februari 2006)
– «Joint Action of Member States against Harmful Traditional Practices»

(Brussel, 25 januari 2006)
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