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Afkortingen  
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EWC   European Work Council 

IGM   IG Metall 
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(Voor afkortingen afzonderlijke EIFs zie deel 1.1.)  
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0. Inleiding en probleemstelling  

Vanaf het begin van de jaren negentig won de Europese Unie (EU) aan macht en bevoegdheden, en werden de 

laatste barrières naar een werkelijk geïntegreerde markt geslecht. In 1999 werd dit werk bekroond met een 

eigen munt, die vanaf 2002 uit de automaten rolde. De Europese vakbondsfederaties, tandeloze organisaties 

die ontstonden in de luwte van het Europese project, kwamen dankzij deze heropleving van de integratie tot 

bloei.   

Sinds eind 2007 wordt het supranationale project echter gedestabiliseerd door een opeenvolging van 

ontwrichtende crises. Op de klaplong die de financiële wereld eind 2007 trof volgde een voortdurende 

budgettaire annex ‘euro’-crisis en een aanzwellende sociaaleconomische malaise. Eindeloze summitry wist 

deze dijkbreuk vooralsnog slechts te vertragen, en de problematische verhoudingen tussen schuldenaars en 

hun (Duitse) geldschieters zorgen voor groeiende politieke wrijving. Het lijkt er steeds meer op dat de Unie zal 

moeten kiezen tussen diepere integratie en een onzekere afgrond.  

Wat zijn de gevolgen van deze crisis voor de Europese vakbondsorganisaties, wiens syndicale integratie zich 

vooral heeft afgespeeld in meer voortvarende tijden? Zijn in deze bonden dezelfde spanningen terug te vinden 

als tussen de lidstaten? Spat hun internationalistische droom, die de voorbije jaren na een eeuw retoriek 

voorzichtig vorm kreeg, opnieuw uiteen? In dit werkstuk zullen we deze  vragen proberen te beantwoorden.  

We kunnen ons echter niet richten op het volledige spectrum van inter-syndicale coöperatie binnen Europa. 

Hoewel sommige van de bilaterale/regionale/informele verbanden die bonden met elkaar aangaan  

kortstondig aan bod komen, zullen wij ons concentreren op de ontwikkeling van de Europese vakbondskoepels. 

Meer bepaald richten wij ons op de sectorale federaties (EIFs
1
), die ten dele opereren onder de vleugels van 

confederatie ETUC
2
. De EIFs waren de voorbije vijftien jaar veel dynamischer dan ETUC en de kans dat zij zich 

verder ontwikkelen is groter dan op cross-sectoraal niveau. Ze zijn homogener, staan dichter bij de praktische 

werking van hun leden en hebben i.t.t ETUC nooit een symbiotische verhouding met  de Commissie gehad. 

M.a.w, ze hebben zich meer ‘bottom-up’ ontwikkeld en bieden een realistischer perspectief op intensere 

‘syndicale integratie’ (Platzer, 2010). Er is bovendien veel minder over hen gepubliceerd dan over ETUC, zowel 

empirisch als theoretisch. Omdat het waarschijnlijker is dat andere auteurs zich over de gevolgen van de crisis 

voor ETUC zullen ontfermen, vullen we zo al bij voorbaat een leemte.  

Dit werkstuk is als volgt opgebouwd:  

Om te onderzoeken hoe de Europese sectorale federaties getroffen worden door de financieel-economische 

crisis die begon eind 2007 (verder: ‘crisis’)  en haar politieke repercussies moeten we vooreerst de balans 

opmaken van het traject dat zij reeds hebben afgelegd. In het eerste deel bespreken we daarom wat de 

Europese federaties zijn, wat hun takenpakket is en welke moeilijkheden hen parten spelen. Zo maken we 

duidelijk wat bedoeld wordt met de ‘ontwikkeling’ van deze organisaties.  

Vervolgens moeten we deze evolutie kunnen verklaren: onder welke omstandigheden ontwikkelt de Europese 

vakbond zich, welke factoren spelen een rol in het stimuleren/remmen van syndicale integratie? We 

construeren uit verschillende bronnen een analythisch raamwerk dat ons toe staat deze vragen te 

beantwoorden.  

Verder  vragen we ons af waarom de crisis gevolgen zou hebben voor de federaties: hoe grijpt ze in op de 

factoren die volgens onze theorie relevant zijn voor de uitbouw van de Europese vakbond? We onderbouwen 

hiermee enkele hypothesen over de potentiële gevolgen van de crisis.  

                                                                 
1 European Industry Federations, soms ook wel ’ETUFs’, European Trade Union Federations  
2 European Trade Union Confederation, in Nederlandse teksten soms EVV, Europees Vak Verbond. Zie bijlage 1 voor een korte geschiedenis 
van deze organisatie.   
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Tot slot toetsen we deze hypothesen op basis van twee case-studies, die worden onderzocht aan de hand van 

interviews met sleutelfiguren uit de Europese secretariaten. De hier gebruikte methode wordt verantwoord in 

deel vier, case studies.  

De meerwaarde van deze studie is in de eerste plaats descriptief: er zijn nog geen publicaties over de gevolgen 

van de crisis op de sectorale federaties. Dit werkstuk biedt een eerste blik. We hopen dat deze studie ook 

theoretisch iets aan de literatuur toevoegt: we proberen een werkzaam analytisch kader te construeren dat 

gebruikt kan worden om het denken over deze organisaties te structureren. Het onderzoek in dit veld is vaak 

eerder descriptief. Weuropeaniseringe hopen een  aanzet te geven tot meer verklarend werk, dat dan later 

misschien gecombineerd kan worden met enkele bestaande typologieën.  

De bredere relevantie betreft het onderzoek naar europeanisering van belangengroepen. Hoe overwinnen ze 

deze diversiteit, welke factoren spelen een rol in de ontwikkeling van secretariaten te Brussel? Onrechtstreeks 

zeggen de moeilijkheden van de Europese bonden om te coöpereren ook iets over het grotere 

integratieverhaal van de EU, zeker indien dit gekaderd wordt in studies als die van Fritz Scharpf, over ‘joint-

decision traps’ waarin sterk heterogene groepen samen beslissingen moeten maken. De spanningen tussen een 

‘logic of unity’ en een ‘logic of diversity’ (infra) zijn ook hier aanwezig. Hoewel we hier verder niet op in gaan, 

leert het verhaal van de Europese vakbond ons dus ook iets over de EU.  
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 1. De Europese ‘vakbond’: Ontwikkeling, structuren, actie, balans 

Dit eerste onderdeel zal schetsen wat het ‘ontwikkelingspeil’ (zie ‘deel 1.4, balans’ voor een typologie) van de 

Europese sectorale federaties was aan de vooravond van de crisis
3
. Welke instrumenten hebben zij gecreëerd, 

hoe functioneren ze, wat zijn de problemen? We zullen niet ingaan op de historiek van afzonderlijke EIFs, maar 

de evolutie van deze organisaties illustreren aan de hand van de voornaamste ‘actiesferen’ waarin zij ageren. 

Dit laat toe om zowel hun ontwikkeling als hun actuele werking te bespreken.  

We bespreken eerst wat de EIFs zijn, en hoe ze zijn opgebouwd.  

1.1. ORGANEN EN BESLUITVORMING VAN DE EIFS 

EIFs zijn de Europese vakbondsfederaties op sectoraal niveau. Ze worden door de Europese Commissie erkend 

en geconsulteerd onder de procedures van art. 154 VWEU. Ze zijn allen lid van ETUC, in wiens organen ze 

zetelen en stemrecht hebben (Eurofound, 2010). Tot 16 mei 2012 waren er 12 EIFs; ETUF:TCL, EMF en EMCEF 

(*) zijn toen samengesmolten tot IndustriAll. We zullen deze organisaties hier nog steeds afzonderlijk 

bespreken.  

 

 
Bron: Eurofound, 2010 

 

 

Zowat alle federaties hebben, naast het Secretariaat, een (vier/vijf-jaarlijkse) Congres dat in principe alle grote 

beslissingen neemt, en een Executive Committee voor de dagelijkse besluitvorming. Verder zijn er gewoonlijk 

                                                                 
3 Opmerking: geen enkele van de in dit deel besproken artikels maakt melding van de crisis, uitgezonderd Glassner & Pochet (2011) en 
Platzer (2010). Er zijn vooralsnog geen artikels verschenen die de gevolgen van de crisis op de EIFs bespreken.  
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sectorale comités die het werk in de Europese sociale dialoog opvolgen, en gespecialiseerde comités voor de 

European Work Councils, cao-coördinatie (zie infra), e.d.  

Voor een uitgebreide bespreking van deze organen en de interne besluitvorming verwijzen we naar bijlage 2.  

1.2. MIDDELEN EN PERSONEEL 

 

De financiële en personele middelen van de federaties verschillen sterk, maar in alle sectoren zijn ze relatief 

beperkt in verhouding tot hun ledenbestand en takenpakket. De voorbije vijftien jaar zijn alle EIFs gegroeid, 

maar zeker in vergelijking met uitgebouwde sectorale bonden op nationaal niveau blijven ze relatief armlastig 

en pover bemand. Ze zijn vaak in meer of mindere mate afhankelijk van fondsen verstrekt door de Commissie. 

De grootste EIF, de EMF, beschikte in 2009 slechts over een 22-koppig secretariaat. ETUF-TCL redde zich met 

vier personeelsleden (Müller, Platzer & Rüb, 2010). 

1.3. INSTRUMENTEN  

 

Platzer(2010) onderscheidt drie manieren waarop Europese vakbondsfederaties de belangen van hun leden 

kunnen verdedigen: governance by, with en without government.  Respectievelijk: door te lobbyen voor 

gunstige regelgeving, door in gesprek te treden met de Commissie in tal val overlegorganen, of door te 

onderhandelen met de werkgevers en/of de cao-politiek van het eigen ledenbestand te coördineren.  

Al deze facetten van de sectorale werking komen aan bod. We bespreken achtereenvolgens de sociale dialoog, 

het werk in de European Work Councilcs (EWCs), cao-coördinatie, en Europese lobby/mobilisatie-activiteit. 

1.3.1. SECTORALE SOCIALE DIALOOG 

 

De sectorale sociale dialoog (SSD) kent een lange voorgeschiedenis in sommige sectoren, die hier niet 

besproken zal worden (zie m.n Dufressne, 2006). In 1998 voerde de Europese Commissie (EC) een hervorming 

door die de dialoog zijn huidige vorm gaf. Voortaan hadden de gesprekken binnen de Sectoral Social Dialogue 

Committees (SSDCs) een dubbele functie: enerzijds worden de sociale  partners
4
 geraadpleegd door de 

Europese instellingen (de voornaamste functie van de pre-1998 comités), anderzijds moeten hun gesprekken 

leiden tot autonome, bilaterale gesprekken annex akkoorden (Leonard, Perin, & Pochet, 2009; Keller & Weber, 

2011).  

Dit supranationale initiatief zorgde vooral voor een toename in het aantal betrokken sectoren (er was reeds 

vóór 1998 een sterke toename in de activiteit van de sectorale organen) (Degryse & Pochet, 2011), het aantal 

SSDCs zwol aan tot de grofweg 40 die vandaag actief zijn. Ook nationale sleutelsectoren (o.m metaal, 

ziekenhuizen, gas, auto-industrie) hebben sindsdien druppelsgewijs SSDCs opgericht (Pochet et al, 2009; EC, 

2010). De studie annex brochure van de EC (2010) meldt dat het proces vandaag driekwart van de Europese 

werknemers omvat en zo’n zes miljoen ondernemingen
5
.  

Over het algemeen won de SSD sinds de eeuwwisseling aan dynamiek, hoewel er sterke verschillen zijn tussen 

sectoren (Degryse & Pochet, 2011; Leonard, 2008). Lange tijd was de voornaamste functie van de SSD om 

                                                                 
4 Op het Europees niveau zijn er drie cross-sectorale werkgeversfederaties: 'BussinessEurope' (het voormalige UNICE),  de “European 
Association of Craft and Small- and Medium-Sized Enterprises” (UEAPME) en het  'European Centre of Enterprises with Public Participation 
and of Enterprises of General Economic Interest” (CEEP). Op sectoraal niveau is de vertegenwoordiging erg verscheiden. De meeste 
sectoren hebben één erkende federatie (in o.m horeca, de bouw, de chemische industrie, ziekenhuizen,...), soms  zijn er  drie of meer (in 
o.m luchtvaart, mijnbouw, audovisuele diensten,...), anderen vertegenwoordigen verschillende groepen tegelijkertijd (Eurofound, 2012).  
5 Dit cijfer moet genuanceerd worden: het betreft een schatting van de hoeveelheid werknemers actief in een bepaalde sector, geen 
weergave van de werkelijke dekkingsgraad van Europese teksten en akkoorden. Deze ligt vanwege de twijfelachtige implementatie lager, 
met sterke verschillen tussen landen en sectoren (Weber & Keller, 2011).  
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gezamenlijk te lobbyen bij de EU-instellingen (zie m.n de Boer, Benedictus & van der Meer, 2005) en nog 

steeds worden bovenal ‘joint-opinions’ geproduceerd. Sinds 2003 is er echter een lichte verschuiving naar 

akkoorden die moeten worden geïmplementeerd door de sociale partners zelf (Degryse & Pochet, 2011). In de 

SSD zijn ondertussen ook meer akkoorden in richtlijnen gegoten(6) dan in de crossindustriële dialoog(3), 

hoewel slechts één van deze (in SSDC haartooi) een werkelijke autonoom akkoord was
6
 (ibid). 

Desondanks blijft de regulatorische rol van de comités erg beperkt, en onder verschillende auteurs is er grote 

scepsis over de mogelijkheid, zelfs op langere termijn, van ‘Europese cao’s’ (o.a Keller, 2005; Platzer, 2010). 

Streeck (1998) had zelfs een eerder vijandige evaluatie; door sociale thema’s van de gewone 

besluitvormingsarena
7
 te verschuiven naar een forum waarin conflictueuze en intern heterogene organisaties 

unaniem akkoorden moeten sluiten, wilden de lidstaten volgens hem vooral een ambitieuze Europese sociale 

agenda stuiten. Anderen menen dat zo’n nationale maatstaf tot overmatig negatieve conclusies leidt, zie o.m 

Voss (2011, p.48): “[those] who evaluate the outcomes of [SD] in terms of participation, joint understanding and 

the potential to influence social Europe, the outcomes are quite remarkable”.  

 

1.3.1.1.   HORIZONTALE EN VERTICALE COÖRDINATIEPROBLEMEN 

 

Het uitblijven van ‘Europese CAO’s’ wordt veroorzaakt door horizontale en verticale barriëres.  

 

Het horizontale coördinatieprobleem omvat het conflict tussen werkgevers en –nemers: er speelt zich een  

‘game about the game’ (Leonard, 2008) af over de doelstellingen van de dialoog. Vakbondsafgevaardigden 

pleiten gewoonlijk voor meer bindende teksten, werkgevers verzetten zich daartegen (Dolvik, 1997; Leonard, 

2008). Vaak ontberen de werkgeversfederaties een bindend mandaat, en zowat allemaal  beschouwen ze de 

dialoog als een bijkomend lobbyinstrument (de Boer et al, 2005; Leonard, 2008). Hierdoor wordt er in de 

comités enkel gesproken over onderwerpen waar geen zware nationale conflicten rond bestaan en die beide 

partijen op Europees niveau willen behandelen (Weber & Keller, 2011)
8
.  

 

Een voor deze studie belangrijker mankement is het verticale coördinatiedeficit. Uit onderzoek naar 

participatie aan de dialoog van nationale bonden en hun implementatie van Europese ‘akkoorden’ is gebleken 

dat diverse hordes van ‘verticale’ aard zijn. We gaan in op deze gebreken omdat ze illustratief zijn voor de 

problemen waar alle facetten van de Europese vakbondswerking mee kampen: gebrek aan 

sanctiemogelijkheden, nationale diversiteit, gebrekkige intra-nationale coördinatie en een tekort aan middelen. 

 

Een belangrijk probleem is de moeizame nationale implementatie van Europese teksten. De Europese 

federaties hebben namelijk weinig of geen instrumenten om compliance af te dwingen, waardoor ze steeds 

afhankelijk zijn van ‘morele’ dwang (Keller, 2005; Weber & Keller, 2011; Kirton-Darling & Clauwaert, 2003). De 

autonomie der nationale bonden blijft ongeschonden. Enkel in materie waarin ze nationaal zwak staan blijken 

ze bereid een sterke rol voor de federaties te accepteren en zelfs te steunen. In sectoren waar het EU-beleid 

van groot belang is (bv. post, telecommunicatie, landbouw) of de markt geëuropeaniseerd is, is het mandaat 

van de Europese organisaties dan ook sterker (Pochet et al, 2009).  Desalniettemin  blijft het ‘interne’ mandaat 

van de EIFs onderontwikkeld en is er geen sprake van sancties die verder gaan dan naming en (interne) 

shaming (Kirton-Darling & Clauwaert, 2003). Implementatie hangt hierdoor grotendeels af van binnenlandse 

dynamieken. De capaciteit en bereidheid van nationale bonden om teksten te implementeren varieert echter 

sterk, niet in het minst omdat sommige bonden in eigen land erg zwak staan (Weber, 2010; Pochet et al, 2009). 

Hoewel sommige auteurs het implementatiedeficit nuanceren (Pochet et al, 2009
9
), wordt doorgaans 

                                                                 
6 Ergo: een akkoord afgesloten na onderhandelingen die niet op  initiatief van de Commissie werden gevoerd.  
7 Waar stemming bij gekwalificeerde meerderheid na het verdrag van Maastricht aan een opmars bezig was 
8 Sowieso blijft het hele proces overigens afhankelijk van de Commissie. Zonder haar logistieke steun en sporadisch dreigen met shadow of 
the law zou dialoog niet enkel substantie missen maar onmogelijk zijn; iets wat benadrukt wordt in elke publicatie van Dolvik (1997) tot 
Weber & Keller (2011). 
9 Die wijst op informele processen die druk zetten op nationale spelers 
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aangenomen dat de praktische impact van de ‘autonome’ dialoog hierdoor zwak is (de Boer et al, 2005; Weber 

& Keller, 2011).   

Deze gebrekkige nationale omzetting wordt mede veroorzaakt door een ‘intra-organisatorisch 

coördinatieprobleem’ binnen nationale bonden. De ‘level of awareness’ van de SSD (Leonard, 2008) is vaak 

zeer beperkt; doorgaans zijn slechts een handvol mensen aan de syndicale top annex enkele medewerkers op 

de hoogte van bepaalde sectoriële comités of de SSD.  Door deze povere nationale coördinatie van het 

Europese werk is het vaak zeer moeilijk om informatie los te krijgen van de nationale leden, laat staan om 

implementatiedeficits te controleren of te sanctioneren. (Weber, 2010; Leonard, 2008). Dit is niet enkel te 

wijten aan desinteresse: de meeste bonden hechten wel degelijk waarde aan de dialoog (Voss et al, 2011), zelfs 

als deze slechts dient om informele contacten te leggen en te lobbyen. Vakbonden ontberen echter vaak de 

nodige (personele) middelen om het Europese niveau op te volgen, en nationale thema’s krijgen voorrang 

(Weber, 2010; Leonard, 2008; Kirton-Darling & Clauwaert, 2003). De EIFs spelen hierin zelf een belangrijke 

rol:  

Indien deze actief hun leden betrekken en nuttige informatie delen zullen de filialen meer participeren. 

Omgekeerd zijn de EIFs natuurlijk afhankelijk van de input van hun ledenbestand (Weber, 2010).   

Het laatste probleem dat de algehele werking van de sectorale dialoog bemoeilijkt is nationale diversiteit. Ten 

eerste zal een sector niet noodzakelijk in elke lidstaat dezelfde activiteiten omvatten, gezien de sectorale 

perimeters in elk land gevormd zijn door historische en socio-economische factoren (Leonard & Perin, 2011; 

Pond, 2005). Ten tweede ageren de nationale bonden in zeer verschillende omgevingen. De syndicalisatie- en 

dekkingsgraad varieert  enorm van land tot land, maar belangrijker nog: ook het niveau waarop onderhandeld 

wordt. In de meeste landen is het sectorale niveau dominant, maar bijvoorbeeld in Oost-Europa of het VK is het 

bedrijfsniveau belangrijker (ibid). Niet alleen de omschrijving van de sector verschilt dus, ook de rol die 

sectorale federaties spelen. Hoewel dit niet  per se een obstakel vormt, maakt het het wel moeilijker voor 

Europese actoren “*...+to define common ground across countries: how to represent national affiliates coming 

from 27 countries, speaking different languages, and discussing diverse realities from heterogeneous 

positions?” (Pochet et al , 2009).  

 

Toch is de SSD een belangrijk instrument voor de EIFs.  Zelfs ‘zachte’ onderhandelingen hebben steeds een 

intern onderhandeld mandaat nodig, en hierdoor wordt de vertegenwoordigende rol van de EIFs versterkt 

(Platzer, 2010). Hoewel de regulatorische functie beperkt blijft, heeft de SSD wel meerwaarde: ze biedt een 

brandpunt waar zich activiteiten rond kunnen ontwikkelen, en de middelen die de EC voorziet om de dialoog te 

smeren –premies, vertalingen, reisonkosten, geld voor studies- worden aangewend om de banden met hun 

leden aan te halen (ibid).  

Recapitulerend: de sociale dialoog biedt kansen maar blijft onderontwikkeld, mede door het verticaal 

coördinatiedeficit dat veroorzaakt wordt door diversiteit, beperkte middelen, beperkte aandacht en nationale 

autonomie. Toch hebben de EIFs hier een erkende rol, die sterker is al naargelang de sector en het thema.  

1.3.2. EUROPEAN WORK COUNCILS 

 

Een ander ‘euro-corporatistisch’ (Traxler et al, 2008) instrument dat de voorbije vijftien jaar tot wasdom kwam 

zijn de European Work Councilcs (EWCs).   

De oprichting van EWCs is (formeel
10

) mogelijk sinds de EWC-richtlijn van 1994. EWCs bieden werknemers van 

multinationale Europese bedrijven
11

 de mogelijkheid om ‘geconsulteerd’ en ‘geïnformeerd’
12

 te worden door 

                                                                 
10 Voor 1994 waren reeds enkele informele EWCs opgericht (Waddington, 2011). 
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het management. De precieze functie en samenstelling  van EWCs kan worden bepaald door onderhandelingen 

in daartoe op te richten transnationale organen
13

. Zonder onderhandeld akkoord krijgen EWCs slechts de 

basisfuncties voorgeschreven door de richtlijn (Eurofound, 2012).   

 

In 2009 werd de EWC richtlijn, na lange onderhandelingen tussen de sociale partners en tot tevredenheid van 

ETUC (Picard, 2010), hervormd
14

. Er werd een grotere rol voorzien voor vakbonden en er werden sancties 

ingesteld voor lidstaten die de richtlijn niet correct toepassen (Eurofound, 2012). In totaal hebben zo’n 18 

miljoen werknemers via vertegenwoordigers in EWCs toegang tot informatie en consultatie van het 

management. Vooral de metaal-, chemische en voedselsector hebben EWCs opgericht; bovenal in bedrijven 

met hun thuisbasis in Noord-West-Europa
15

 (Jagodzinski, 2011).  

1.3.2.1.  ROL EIFS 

 

De richtlijn uit 1994 bood EIFs zowel kansen als uitdagingen. EWCs vormden potentieel een belangrijk 

antwoord op de groeiende macht van multinationale bedrijven (multinational corporations, MNCs), door 

werknemers uit afzonderlijke landen terug in contact te brengen met een getransnationaliseerd management, 

maar de richtlijn voorzag  geen formele rol voor vakbonden. Er dreigde een ontkoppeling van EWCs en de 

bredere vakbeweging omdat werknemers vooral een Europese bedrijfsidentiteit zouden ontwikkelen 

(Waddington, 2011; Müller et al, 2010). De EIFs leverden daarom zware inspanningen om deze organen aan 

zich te binden (ibid). Deze proactiviteit versterkte hun zichtbaarheid en status tegenover zowel de eigen filialen 

als het management van MNCs. Nationale vakbonden lieten zelfs voor het eerst toe dat EIFs onderhandelingen 

voerden binnen MNCs (Müller et al, 2010).    

Al snel veroorzaakte de sterke groei van het aantal EWCs echter  ‘overstretch’, de EIFs ontbeerden de middelen 

om zelf direct betrokken te blijven. De meesten besloten daarom om een ‘centraal gecoördineerde 

decentralisering’ (Müller et al, 2010) te initiëren, waarbij het EWC-beleid centraal wordt vastgelegd
16

 terwijl 

implementatie door nationale filialen gebeurt (ibid; Waddington, 2011). Concreet wordt binnen de EIF een 

vertegenwoordiger gekozen
17

 die het beleid van de federatie, bestaande uit minima en richtlijnen, moet 

implementeren. De EIFs voorzien ook informatie en checklists (ibid).  

De  EMF heeft hier een pioniersrol. Ze heeft een ontwikkelde modus operandi, met o.m 10 principes die haar 

filialen moeten huldigen bij transnationale herstructureringen (ibid, Pulignano, 2010). Omdat sommige EWCs 

hun consultatierol overstijgen en ‘European Framework Agreements’ sluiten, hebben de EIFs verschillende 

methoden ontwikkeld om ook deze onderhandelingen onder hun vleugels te brengen (ibid).  Wederom is de 

EMF voortrekker, met (sinds 2006) een verregaande,  bindende mandateringsprocedure (Müller et al, 2010).  

De betrokken nationale filialen leggen samen een onderhandelingsmandaat vast (case-by-case), en moeten elk 

voorstel goedkeuren; ze  verbinden zich expliciet tot implementatie van het finale akkoord. De daadwerkelijke 

implementatie hangt echter af van nationale dynamieken (zo zijn de Duitse en Scandinavische bonden minder 

geneigd autonomie af te staan, en zijn ze minder gewend dat vakbonden het voortouw nemen in 

bedrijfsraden). Andere EIFs zoals EMCEF en EPSU hebben deze procedure overgenomen,  maar vanwege de 

grote sectorale  verschillen in beschikbare middelen en het belang van MNCs is het nog onzeker of de 

verregaande onderhandelingsrol van de EMF door alle EIFs zal worden overgenomen (ibid).  

                                                                                                                                                                                                        
11 Een bedrijf valt onder de richtlijn als het 1000 werknemers tewerkstelt binnen de Unie, waarvan minstens 150 werknemers in elk van 
tenminste  twee lidstaten. Ca 1/3 van de bedrijven die onder de richtlijn vallen hebben ook daadwerkelijk EWCs opgericht; de directie of 
100 werknemers moeten nl beslissen/vragen om de EWC op te richten.  (Eurofound, 2012) 
12 Twee begrippen die in de oorspronkelijke richtlijn niet verder uitgediept werden, wat in het functioneren van de EWCs voor talloze 
conflicten zorgde (Jagodzinski, 2011).  
13 Zogeheten Special Negotiating Bodies 
14 Begin 2012 van kracht 
15 Duitsland, het VK, Frankrijk, Nederland, Zweden en België 
16 In EWC comités samengesteld door nationale vertegenwoordigers en de EWC verantwoordelijke van de EIF 
17 Uit het land waar de MNC zijn hoofdzetel heeft 
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1.3.2.2.  BEPERKINGEN 

 

Net als bij de SSD  blijven de ‘horizontale’ mogelijkheden van het Europese instrument beperkt, de werkgevers 

zijn zelden geneigd om veel aandacht te besteden aan de raden. ‘EWCs are essentially institutions of 

information exchange rather than consultation *…+’ (Waddington, 2011, p.28), en de kwaliteit van de 

beschikbare informatie & consultatie is vaak ondermaats (ibid; ETUI, 2012).  Hoewel sommigen melden dat de 

EIFs in staat zijn om ambitieuzere agenda’s door te drukken (Waddington, 2011; Marginson, 2009) blijven ook 

EWCs dus (overwegend) ‘softe’ instrumenten met een ‘experimenteel karakter’ (Marginson, 2009).   

Ten tweede is wederom de inzet van nationale filialen essentieel, met eenzelfde coördinatieproblemen tot 

gevolg. Afgevaardigden hebben vooral een nationale identiteit (Waddington, 2011), er is “a general lack of 

understanding or awareness among lay trade union members of trade union strategy” (Hann, 2011, p.537) 

waardoor ze te weinig terugkoppelen naar het Europese niveau en strategische coördinatie wordt bemoeilijkt 

(ibid). Wederom is dit niet enkel vanwege desinteresse, maar ook te wijten aan het zware dubbele 

nationale/europese takenpakket van EWC-coördinators, onervarenheid, een gebrek aan middelen en de 

voorrang van nationale issues (Hann, 2011). Ook het behoud van nationale autonomie speelt natuurlijk een rol. 

“Many national unions are also loath to cede political authority to the [EIFs] regarding the appointment of 

EWC coordinators and much prefer that a full-time officer drawn from within their own ranks is appointed, as 

such an appointee allows greater political control from within the national union” (Waddington, 2011, p.28). 

 Toch erkennen verschillende auteurs dat het belang van de EWCs (m.n in sectoren als metaal) groeiende is. De 

mandaatprocedure van EMF is daarin een belangrijke stap (Müller et al, 2010; Marginson, 2009). Optimistische 

waarnemer Marginson  meende hier dat  ‘ *…+Transnational collective bargaining in Europe may be on the 

threshold of becoming more like its national and local counterparts, in terms of both substantive content and 

the conventions governing implementation “(2009, p.73).   

1.3.3 COÖRDINATIE VAN COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN 

 

Twee grote lacunes van beide voorgaande ‘Euro-corporatistische’ arrangementen is dat zij afhankelijk zijn van 

onwillige werkgevers, en  zich niet over lonen ontfermen (Traxler et al, 2008). De autonome cao-coördinatie 

(CAOC) van de EIFs (m.n de EMF) is in beide opzichten veelbelovender (ibid).  

1.3.3.1.  WAAROM CAO-COÖRDINATIE?  

 

CAOC dient om ‘whipsawing’, waarbij arbeiders uit verschillende landen tegen elkaar worden uitgespeeld, 

tegen te gaan binnen de Europese eengemaakte markt (zie ‘deel 2, Analytisch Kader’ voor meer)
18

. In 

tegenstelling tot de SSD is dit een proces dat volledig door de vakbonden gedreven wordt (Platzer, 2010). 

Werkgevers hebben geen belang bij transnationale onderhandelingen gezien zij (m.n multinationals) landelijke 

en regionale divergentie kunnen uitbuiten om, dreigend met delokalisatie, concessies af te dwingen (zie o.m 

Traxler et al, 2008; Marginson & Sisson, 2004).  

Er heeft zich een web van bilaterale, regionale, informele en Europese netwerken gevormd van bonden die hun 

onderhandelingen op verschillende wijzen coördineren. Deze initiatieven kunnen worden opgedeeld in ‘top-

down’ en ‘bottom-up’ initiatieven, hoewel deze niveaus verstrengeld zijn (Dufressne & Mermet, 2002; Glassner 

& Pochet, 2011).    

                                                                 
18 Zie voor verdere uitleg analytisch kader  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2338.2011.00654.x/full#b33
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Ten eerste is er de ‘decentrale’ (of ‘bilaterale’) route waarbij nationale vakbonden zelf het transnationale heft 

in handen nemen. Prominentste regionale voorbeeld is het Doorn-initiatief, andere initiatieven zijn vaak eerder 

ad-hoc. Deze regionale en bilaterale initiatieven staan niet los van ETUC en de EIFs mede omdat de EIFs hen 

actief in de Europese werking proberen te integreren
19

(Dufressne & Mermet, 2002; Müller et al, 2010). Van 

groot belang zijn de regionale netwerken in de metaalsector. Hoewel de steun van de nationale bonden (vooral 

van IG Metall, spil van deze structuren) van cruciaal belang was voor de oprichting van de netwerken, hebben 

de EMF en in het algemeen de EIFs een sterke coördinerende rol door het voorzien van financiële, 

organisatorische en personele middelen. De coördinatienetwerken zijn dan ook het resultaat van zowel 

bottom-up als top-down inspanningen (Glassner & Pochet, 2011, Pulignano, 2010).   

Ten tweede is er het ‘top-down’ proces dat uitgaat van de EIFs en ETUC. De EIFs (niet ETUC) spelen hier eerste 

viool omdat whipsawing vooral een intra-sectoraal probleem is, omdat zij vanwege hun grotere homogeniteit 

beter tot CAOC in staat zijn, en omdat dit toelaat strategieën te hanteren op maat van de sector (Glassner & 

Pochet, 2011; Marginson & Traxler, 2005). Hun rol bestaat uit het formuleren van gemeenschappelijke 

doelstellingen, de creatie van coördinatie-instrumenten voor collectieve onderhandelingen (zoals de 

loonrichtlijn, WCR
20

, van de EMF), het creëren van formele structuren en instrumenten (Eucoban, CAOC-

congressen, Europese CAOC-comités) voor het coördineren, monitoren en evalueren van de implementatie van 

gemeenschappelijke doelstellingen  (Müller et al, 2010; Glassner & Pochet, 2011). De meeste EIFs hebben op 

zijn minst een uitgebouwde rol voor informatiedeling, het promoten van transnationale coördinatie en het 

stimuleren van inter-vakbondsrelaties (Glassner & Pochet, 2011; Müller et al, 2010).  

We leggen hier kort de strategie van de EMF uit, gezien deze fungeert als lichtend voorbeeld. 

1.3.3.2.  CAO-COÖRDINATIE: MECHANISMEN EN STRUCTUREN 

 

Voortbouwend op een transnationale traditie die teruggaat tot de EGKS startte de metaalfederatie  medio 

jaren 1990 met een nieuw coördinatie-initiatief (zie o.m Schulten, 2001, Pulignano, 2010, Marginson & Sisson, 

2004).  Haar strategie bestaat uit twee pijlers. De eerste is een Europese richtlijn voor nationale collectieve 

onderhandelingen(ibid). Deze richtlijn werd voor het eerst vastgelegd in een resolutie, ‘Collective Bargaining 

with the Euro’ (1998), die stipuleerde dat onderhandelaars minimaal moeten streven naar een loonsverhoging 

gelijk aan de producitiviteitsverhoging plus inflatie. De precieze invulling wordt overgelaten aan nationale 

onderhandelaars (ibid). Deze formule houdt rekening met variabele economische omstandigheden terwijl ze 

toch ‘undercutting’  stuit (ibid). De tweede zuil is de politieke strategie van de EMF,  die bestaat uit het 

formuleren van kwalitatieve minima alsmede specifieke eisen. Sinds 2005 probeert ze deze te coördineren via 

de zogeheten ‘Common Demands (CD)’ waarbij alle filialen  in hun onderhandelingen een gezamenlijke, op 

Europees niveau afgesproken eis opnemen. De eerste CD, omtrent training, werd gelanceerd in 2005, en na 

een positieve evaluatie gevolgd door een tweede CD in 2009 (EMF, n.d).  

 

De EMF is afhankelijk van nationale bonden voor de daadwerkelijke implementatie van haar standaarden, en 

hier spelen de regionale netwerken een belangrijke rol. Het netwerk Noord-Rijn Westfalen, België en 

Nederland is het actiefst, daar hebben vertegenwoordigers van de EMF zelfs af en toe deelgenomen aan 

nationale onderhandelingen (Glassner & Pochet, 2011, Pulignano, 2010). Om de implementatie van haar 

doelstellingen te controleren startte de EMF met EUCOB@, een netwerk voor het delen van (multi)nationale 

cao-informatie, herstructureringen en algemene socio-economische thema’s. In 2006 werd EUCOB@ 

geïntegreerd met gelijkaardige initiatieven van ETUF:CL en EMCEF (tot EUCOB@N)
21

 (Pulignano, 2010; Müller 

et al, 2010).  

 

                                                                 
19 Ook omdat ze vrezen dat anders multilaterale arrangementen ontstaan die ze niet kunnen controleren (Müller et al, 2010).  
20 Wage Coordination Rule 
21 Dit was mede nodig vanwege de cross-sectorale aard van sommige MNCs.  
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Geïnspireerd door de inspanningen van de EMF en aangespoord door ETUC op het congres van Helsinki (1999), 

startten ook de andere EIFs met coördinatiemechanismen (Dufresne & Mermet, 2002). Slechts een minderheid 

van de kleinere federaties (EuroCop, ETUCE) heeft in het geheel geen activiteit ondernomen in dit domein , 

binnen UNI-Europa hangt het van sub-sector tot sub-sector af (Müller et al, 2010)
22

.   

  

Voor meer uitleg over de coördinatie-initiatieven van andere federaties verwijzen we naar bijlage drie.  

1.3.3.3.  EVALUATIE 

 

Doorgaans besluit men dat de richtlijnen van ‘politieke’ aard blijven, met weinig praktische gevolgen (zie o.m 

Hoffman & Hoffman, 2009; Glassner & Pochet, 2011; Traxler et al, 2008; Jakopovich, 2010). Net als in de EWCs 

en de SSD steunt de CAOC-strategie op de bereidheid en middelen der nationale leden. Hun autonomie blijft 

ongeschonden; zij hebben zich slechts vrijwillig verbonden aan een Europese raamwerk. Wie de CAOC richtlijn 

negeert moet slechts ‘peer-pressure’ vrezen (ibid).   

 

Maar zelfs indien zij gemotiveerd zijn om de richtlijn na te streven ligt een plethora aan nationale en Europese 

problemen op de loer. Ten eerste is ook de onderhandelingsmacht van nationale bonden aan het afkalven. De 

dalende dekkingsgraad in bepaalde landen (m.n Duitsland) vanwege eroderende sectorale CB beperkt ook de 

coördinatiemogelijkheden op transnationaal niveau (Traxler et al, 2008). Zwakke en gedecentraliseerde 

structuren (vooral aanwezig in Oost-Europa en VK) beperken de invloed van bonden op het 

loonvormingsproces. De inspanningen van EIFs zijn gericht op het sectorale niveau en behoeven derhalve ook 

nationale sectorale instellingen om ze te implementeren. Indien deze afwezig of zwak zijn bemoeilijkt dat de 

coördinatie
23

 (Schulten, 2001; Glassner & Pochet, 2011). Vanwege de variabele duur van veel akkoorden, of 

omdat de precieze loonsverhogingen (al dan niet na een sectoraal akkoord) op bedrijfsniveau onderhandeld 

worden, wordt ook het verzamelen van informatie een zware klus. Dataverzameling en analyse overstijgt de 

capaciteit van veel EIFs, en berust daarom wederom in sterke mate op de goodwill van filialen (Glassner & 

Pochet, 2011, Traxler et al, 2008).  

Gezien deze coördinatie het hart van de syndicale werking raakt komt hier het duidelijkst de spanning tussen 

nationale en Europese doelstellingen bovendrijven: cao-coördinatie is bovenal noodzakelijk tussen bonden die 

in wezen concurrent zijn van elkaar, met alle collectieve-actie problemen van dien. Schulten (2001) 

benadrukt dat dit dilemma tussen korte-en langetermijnbelangen enkel opgelost kan worden door 

toegenomen vertrouwen en solidariteit. Volgens Müller et al (2010)  verklaart dit de inspanningen van EIFs 

inzake de uitbouw van communicatiemechanismen, netwerken, conferenties, informatiedeling etc.: dit is een 

doelbewuste tactiek om een ‘Europees bewustzijn’ te kweken, controle in te bouwen, en de ‘moral 

commitment’ te versterken  (zie ‘deel 2, Analytisch Kader’ voor meer).   

De EMF erkende zelf dat er zware afwijkingen van haar regel plaatsvonden, maar  besloot dat de politieke 

impact belangrijk was geweest; ‘*It+ has established ‘a moral claim, that no negotiation is a national issue alone’ 

(EMF, 2002 in Traxler et al, 2008). Dit blijkt ook uit bevindingen over de CAOC strategieën in de metaalsector: 

“bargainers generally take account of the rule, but fail to meet it when employers and governments put strong 

pressure upon them” (Traxler et al, 2008, p.219). Verschillende auteurs benadrukken daarom dat de 

regelmatige contacten en uitwisseling wel degelijk een realistische mogelijkheid tot effectieve coördinatie 

openen (o.m Bieler, 2006; Jakopovich, 2010; Gajewska, 2009). 

 

 

                                                                 
22 Papier heeft bijvoorbeeld wél gevorderde cao-initiatieven genomen (Cooke, 2005) 
23 Deze mismatch tussen de Europese strategie en de situatie in een aantal landen bracht interne spanningen met zich mee; sommige 

bonden bekritiseerden de EMF-methode omdat deze teveel op de werkwijze van IG Metall geënt zou zijn (Schulten, 2001).  
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1.3.4. LOBBYEN, MOBILISEREN, NETWERKEN 

  

Tot slot fungeren de EIFs als lobbyist, sommigen (EPSU, ETF, EFBWW) actiever dan anderen (Greenwood, 

2011). Weinig onderzoek richt zich specifiek op de EIFs, veelal worden deze besproken in ETUC’s schaduw. 

Hoewel de EIFs zich niet zomaar koppelen aan ETUCs strategie en eigen doelstellingen nastreven (Goudriaan, 

Interview, 2012), is hun strategie inderdaad wel grotendeels gelijkaardig.   

Lange tijd  was ETUC’s strategie sterk gericht op de Commissie, wat tot aantijgingen van ‘Eurocorporatisme’ en 

principaal-agent perikelen met haar ledenbestand leidde (Hyman, 2005). Hoewel ETUC, ook toen de Commissie  

na (ex-vakbondsman) Delors met Barrosso in meer neoliberale richting evolueerde, hier bondgenoten 

behield
24

, is de voorbije jaren vooral de band met het Europees parlement belangrijker geworden. Hier  bood 

een centrum-linkse meerderheid tot 2009 een gewillig oor.  O.m via de syndicale intergroep heeft de Europese 

vakbeweging  vandaag een uitgebreid netwerk binnen het EP
25

 (Greenwood, 2011; Goudriaan, Interview, 

2012). 

 

Doorgaans zullen de Europese koepels zelf  het lobbywerk op zich nemen, maar soms moeten nationale 

bonden hun Europarlementsleden en/of regering aanschrijven. Er is hierbij geen formele  maar wel een 

natuurlijke taakverdeling: filialen focussen op hun MEPs, de (con)federatie(s) op sleutelfiguren. De nationale 

bonden komen regelmatig samen en proberen hun inspanningen op elkaar af te stemmen en taken te 

verdelen. Binnen ETUC gebeurt dit o.m in ad-hoc werkgroepen waar informatie en standpunten gedeeld 

worden (Kovacs, 2008). 

Vanaf 2001 begon de Europese vakbeweging zich te ontworstelen aan haar inkapseling door de Commissie, en 

evolueerde ze naar een meer onafhankelijke strategie. Het institutionele lobbywerk werd sindsdien aangevuld 

en versterkt door massamobilisatie. Via protesten met soms meer dan honderdduizend deelnemers inzake 

algemene Europese thema’s (bijv. Bolkenstein), maar ook met meer sectorale initiatieven, zoals met de  

opmerkelijke strijd tegen havenrichtlijn (Greenwood, 2011). Het bekendste voorbeeld van eurosyndicale 

mobilisatie waren de acties tegen de dienstenrichtlijn. ETUC organiseerde toen twee massamobilisaties, eentje 

met meer dan 75 000 participanten in 2005. Hier speelde bijvoorbeeld ook de EFBWW een belangrijke rol, met 

een combinatie van lobbywerk op EU niveau en mobilisatie door nationale leden. Onder meer EPSU heeft 

daarnaast een strategie ontwikkeld waarin ze aansluiting zoekt met andere sociale bewegingen om gezamenlijk 

acties te ondernemen (Bieler, 2011).  Omdat  de bonden in sterk verschillende juridische en culturele contexten 

actie voeren
26

 was een laatste innovatie van de EMF belangrijk: Europese ‘actiedagen’, waarbij elk land zelf 

kiest welke actie ondernomen wordt; deze strategie laat toe om op Europees en nationaal niveau druk uit te 

oefenen op een manier die aangepast is aan de nationale context (Samyn, interview, 2012).  

Ondanks een handvol prominente successen blijft de invloed van de federaties eerder beperkt. Ten eerste 

komt dit door wat Jessop (aangehaald in Bieler, 2011) de ‘structurele selectiviteit’ van het Europese niveau 

noemt.  De EU is weinig ontvankelijk voor de eisen van syndicalisten: binnen de Commissie zijn meer 

neoliberale directoraten-generaal machtiger, en ook het EP is de voorbije jaren naar rechts opgeschoven 

(Bieler, 2011, Kovacs, 2008). Zowat alle overwinningen van de federaties zijn dan ook eerder defensief van 

aard, de Europese bonden slagen er zelden in om zelf de agenda te bepalen (Kovacs, 2008). Volgens o.m 

Hyman (2005) en Bieler (2011) zullen de Europese bonden er beter in moeten slagen om ‘the force of 

argument’ te koppelen aan de ‘argument of force’ (Turnbull, 2007 in Bieler, 2011): hun mobilisatie-kracht 

versterken en concessies afdwingen. Het meest succesvolle voorbeeld zijn de acties van de havenbonden die 

                                                                 
24 Vooral in DG Employment, Social Affairs & Equal Opportunities & DG Education & Culture 
25 Haar grootste bondgenoot is de groep van United Left/Nordic Green Left (GUE/NGL), verder hangt het vooral van de ideologische 
voorkeur van individuele MEPs af (Kovacs, 2008).  
26 De regels inzake (politieke) stakingen verschillen sterk van land tot land (en zijn in tal van staten relatief restrictief), alsook de syndicale & 
maatschappelijke houding t.o.v bepaalde actievormen (ruwweg: geweldlozer in Noord-Europa)(Platzer, 2010).  
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via gecoördineerde stakingen en betogingen de liberalisering van de havendiensten voorkwamen (Bieler, 

2011).   

Hier speelt echter, ten tweede, opnieuw het verticale deficit op. Kovacs (2008) vat samen: “Due to a lack of 

adequate funding, insufficient legal and intellectual manpower, a restricted negotiating mandate and the 

inability to oblige its members to implement a common strategy, the ETUC has only limited capacity to organize 

a successful campaign. In addition, the heterogeneous concerns inside the trade union movement often hinder 

adoption of a common position and therefore prevent a clear-cut Europe-wide lobbying strategy” (Kovacs, 

2008, p.14).   

 

1.3.5 Balans  

 

“*Through+ coordinated bargaining, social dialogue, lobbying supranational institutions, and the formation of 

international alliances, not just with other trade unions but wider social movements, several EIFs have emerged 

as independent actors in recent years’  (Bieler, 2006, p.220).  

De Europese federaties hebben de voorbije vijftien jaar nieuwe structuren ontwikkeld, hun middelen verhoogd, 

nieuwe leden geworven, samenwerkingsverbanden geconsolideerd, en hun slagkracht versterkt, hoewel de 

autonomie van de nationale bonden nog steeds relatief onaangetast blijft. Sancties zijn nog steeds ‘moreel’, en 

enkel in de mandateringsprocedure voor EWCs van EMF/EMCEF/EPSU is er werkelijk sprake van een delegatie 

van substantiële onderhandelingsbevoegdheid.   

 

Müller et al (2010) stelden een ideaaltypische typologie
27

 (‘functionele profielen’) op voor EIFs en Global Union 

Federations
28

, waarin zij hun blik op deze organisaties wat trachten te systematiseren.  De meerderheid van de 

Europese federaties heeft zich volgens hen ontwikkeld van forum tot coördinatieplatform, en vertoont in 

bepaalde gebieden eigenschappen van associative governance (EWC-mandateringsprocedure 

EPSU/EMCEF/EMF). Deze algemene tendens is niet op alle EIFs van toepassing. Zo blijven vooral ‘occupational 

unions’ zoals ETUCE en EUROCOP sterk onderontwikkeld in vergelijking met EMF, de EFBWW of EPSU (Müller 

et al, 2010).  

                                                                 
27 Ze verbinden deze niet met een uitgewerkt theoretisch kader dat verplaatsingen op de functionele ladder verklaart of wilt voorspellen.  
28 De mondiale sectorale tegenhangers van EIFs.  
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Bron: Müller, Platzer & Rüb, 2010. 

Hoewel de ‘verticale integratie’ beperkt bleef was er wel degelijk een gestage toename in de bindende kracht 

van gemaakte beslissingen en de bereidheid van leden om zich te ‘laten coördineren’. De communicatie is 

geïntensifieerd, er is enkele malen massaal gemobiliseerd rond een gezamenlijke strategie, en het werk in de 

EWCs en de SSD is (tot op zekere hoogte en met grote sectorale verschillen) tastbaarder geworden (Müller et 

al, 2010). Toch blijven er in alle dimensies van hun werk problemen van verticale coördinatie. Dit kwam naar 

boven in de gebrekkige participatie aan de sociale dialogen, de soms moeizame uitwisseling van informatie, en 

de gebrekkige organisatie van het Europese werk binnen de nationale filialen. Effectieve samenwerking werd 

bovendien afgeremd door de grote heterogeniteit, waardoor strategische overeenstemming bemoeilijkt 

wordt, cao-initiatieven moeilijker te verwezenlijken zijn,  en het netwerken en samenwerken op tal van 

praktische manieren wordt gehinderd (taal, mobilisatiecultuur, sectorale afbakening, …).   

Steunend op deze bevindingen stellen we dat er inzake de ‘ontwikkeling’ van de Europese federaties, een 

begrip dat zelden afgebakend wordt, moet gekeken worden naar twee facetten:  

Ten eerste is er de ontwikkeling van een (formele) institutionele architectuur: organen, 

besluitvormingsmechanismen, mandaten,…. Hier vallen samenwerkingsverbanden zoals de WCR onder, de rol 

van de federaties in de sociale dialoog, hun takenpakket binnen de EWCs en de creatie van structuren voor 

informatie-overdracht (Eucoban, epsucob,…). Hier wordt ook op gefocust in het schema van Müller et al.  

Daarnaast is er echter ook de ‘inzet’ van de nationale bonden binnen de bestaande werking, de mate waarin zij 

behalve formele instellingen op poten zetten ook ‘informele’ middelen investeren. Hier gaat het om deelname 

aan lobby-activiteiten, mee mobiliseren, het daadwerkelijk delen van informatie, aanwezig zijn in Brussel, 

implementatie van akkoorden uit de SSD, het voorzien van middelen en personeel om de Europese werking te 

steunen, e.d.  

Hoewel deze twee natuurlijk niet helemaal los van elkaar gezien kunnen worden is het volgens ons toch 

belangrijk om dit onderscheid te maken.  Een versterking van de Europese organisaties betekent, zoals we in 

dit deel hebben aangetoond, niet noodzakelijk dat hun onderhandelingsmandaat binnen de EWCs of de sociale 

dialoog versterkt wordt, maar kan ook inhouden dat de uitwisseling van informatie veel beter gaat, dat 
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akkoorden uit de SSD daadwerkelijk geïmplementeerd worden, dat nationale bonden gezamenlijk Europese 

doelen nastreven door in eigen land druk uit te oefenen op nationale ministers, etcetera. Op papier kan er wel 

zoiets als cao-coördinatie plaatsvinden of kunnen sectorale akkoorden gesloten worden, maar indien de 

nationale bonden zich niet aan de afspraken houden blijven deze arrangementen lege dozen. Dit geldt zeker 

ook voor informatiedeling, lobby-activiteiten, mobilisatie,… steevast zijn de federaties afhankelijk van de inzet 

van hun ledenbestand. Ook Müller et al (2010) menen dat de slagkracht van EIFs in sterke mate afhangt van de 

mate waarin deze bereid zijn om eigen middelen te spenderen aan het ondersteunen van de Europese werking.  

In het volgende luik zullen we een theoretisch kader ontwikkelen dat kan verklaren waarom Europese 

vakbondsorganisaties onder bepaalde omstandigheden bloeien dan wel verwelken: waarom worden deze 

structuren überhaupt uitgebouwd, en welke zijn de centripetale/centrifugale krachten? Dit kader gebruiken we 

vervolgens om de potentiële gevolgen van de voortdurende crisis van 2008 te onderzoeken.  

In het laatste onderdeel kijken wat de daadwerkelijke gevolgen van de crisis zijn in twee case-studies. Onze 

vraagstelling zal zich hier laten leiden door de twee facetten die we zonet onderscheiden hebben: welke zijn de 

‘formele’ ontwikkelingen, wat is de ‘informele’ respons?   

2. Analytisch Kader 

 

Theoretische literatuur over de Europese bonden is relatief schaars. De meeste bijdragen zijn eerder empirisch, 

en ze spitsen zich vaak toe op ETUC of deelgebieden als de sectorale dialoog en EWCs. We bespreken eerst een 

van de weinige auteurs die zich theoretisch heeft ontfermd over de ontwikkeling van de sectorale federaties, 

Andreas Bieler, om de gebreken in zijn kader te gebruiken als opstap naar een meer eclectisch raamwerk 

gebaseerd op het werk van Jan-Erik Dolvik.     

 

2.1. BIELER 

Bieler is het bekendst vanwege zijn werk rond de europeanisatie van nationale bonden (zie o.m 2006, 2007), 

maar hij heeft zijn theorie in gewijzigde vorm ook toegepast op de EIFs.  

Hij werkt steeds vanuit een neogramsciaanse kader dat productieverhoudingen centraal zet. Kort samengevat 

stelt hij, net als Van Apeldoorn (2002), dat de dichotomie arbeid-kapitaal vanwege transnationalisering van de 

economie doorsneden wordt door een nieuw onderscheid tussen transnationale sociale krachten en nationale 

sociale krachten. Sociale krachten (werkgevers-werknemers) uit de eerste groep zullen sterker neigen naar 

steun voor regionale integratie en coöperatie, gezien het slechten van o.m handelsbarrières hun belangen 

dient. Nationale sociale krachten blijven echter min of meer afhankelijk van statelijke subsidies en afscherming 

waardoor zij afkerig staan t.o.v ontwikkelingen die de nationale autonomie ondermijnen. Beide tendensen 

gelden zowel voor arbeid als kapitaal, hoewel hun motivatie verschilt. Arbeiders uit transnationale bedrijven 

zullen positiever staan t.o.v EMU omdat dit het welzijn van hun bedrijf ten goede komt, maar ook sneller 

bereid zijn internationaal te coöpereren om zo de macht van hun werkgevers terug in te snoeren. In verband 

met de Europese bonden voegt Bieler hier ook het beleid van de Unie toe: niet enkel EIFs uit transnationale 

producties, maar ook EIFs uitintern sectoren  waarvoor de EU van regulatorisch belang is zullen zich sterker 

ontwikkelen.  

Bieler erkent dat sociale krachten niet in een vacuüm opereren maar ingebed zijn in een institutionele context. 

Steunend op het werk van Jessop en Zilterner stelt hij dat de strategie van bonden zal afhangen van hun 

toegang tot de besluitvorming (de ‘strategische selectiviteit’ van het besluitvormingsniveau dat ze willen 

beïnvloeden, Jessop 2002 in Bieler, 2006) : vakbonden zullen sneller coöpereren op het Europese niveau indien 

zij geloven dat ze op deze manier invloed kunnen uitoefenen. Hoewel deze  toegang vanwege de beperkingen 

van de SD en de algemene ‘neoliberalisering’ van de Europese besluitvorming structureel beperkt blijft, sluit dit 
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toch Europese actie niet uit: vakbonden kunnen ‘strategisch handelen’ en ondanks de neoliberale selectiviteit 

van de EU invloed uitoefenen, o.m via autonome coördinatie (bijv. EMF) en allianties met sociale bewegingen 

(vb.EPSU).  

De uitbouw van de EMF is dus te wijten aan de europeanisering van de metaalnijverheid, haar strategie van 

cao-coördinatie spruit voort uit de zwakheid van de SSD. EPSU’s groei correleert met het belang van de EU voor 

publieke diensten (liberalisering etc.), haar coalities met sociale bewegingen zijn een antwoord op beperkte 

toegang tot de besluitvorming.   

Een mogelijke kritiek op Bieler’s theorie is dat ze niet verklaart waarom gelijkaardige EIFs zich ongelijk 

ontwikkelen. Hij geeft zelf het zwakkere broertje EMCEF aan als tegenvoorbeeld (Chemie is volgens Bieler een 

zeer getransnationaliseerde sector), maar biedt geen verklaring voor haar onderontwikkeling. Hij beperkt zich 

tot een verwerping van economisch determinisme: “the production structure itself creates only the possibility 

of action, it does not determine it” (2005, p.478), maar dat nuanceert zijn hypothesen zonder er veel aan toe te 

voegen. Bovenal lijkt hij de rol van de nationale filialen en het probleem van heterogeniteit te onderschatten.  

In Bielers werk is het ‘de EMF’ die besloot om te coördineren omdat ‘de EMF’ inzag dat dit noodzakelijk was 

binnen EMU. Hij haalt aan dat diversiteit volgens velen een van de grootste obstakels voor Europese 

coördinatie vormt, maar beperkt zich tot de opmerking dat de WCR van de EMF voldoende flexibiliteit toestaat 

om zulke heterogeniteit te omzeilen.   

Om te komen tot een model dat de ontwikkeling van de EIFs wat beter kan vatten richten we ons tot de 

literatuur over ETUC  en internationale vakbondscoöperatie in het algemeen. Met name Dolvik’s benadering 

(1997, 1999) erkent beter de complexiteit van ETUC’s ontwikkeling. Hij formuleerde echter geen theorie met 

toetsbare hypothesen zoals Bieler
29

, maar eerder een analytisch raamwerk dat aandacht heeft voor 

verschillende facetten. Hij bouwde dit op vanuit verschillende invalshoeken, die hij niet beschouwde als 

“wederzijds exclusieve theoretische assumpties maar als brede, complementaire analytische oriëntaties” (ibid).  

We zullen zijn benadering en de grote lijnen van zijn werk overnemen en aanvullen met inzichten van andere 

auteurs. We zullen met name meer aandacht hebben voor de specifieke ontwikkeling van de sectorale 

federaties, onder meer door terug te koppelen naar de empirische literatuur over de EIFs.   

2.2. DOLVIK  

De fundamentele dynamiek die volgens Dolvik (en anderen; zie voor vergelijkbare ideeën o.m. Ebbinghaus & 

Visser, 1997, ‘logic of diversity’ versus ‘logic of unity’) ten grondslag lag  aan de ontwikkeling van ETUC was het 

conflict tussen de ‘logic of influence (LOI) en de ‘logic of membership (LOM). Enerzijds maakt europeanisering 

het steeds meer noodzakelijk dat de bonden samenwerken door met één stem te lobbyen, actie te voeren, te 

onderhandelen met bedrijven, hun onderhandelingsbeleid op elkaar afstemmen,... zich kortom te richten op 

het Europese niveau. Anderzijds blijven hun hang naar nationale kanalen en  hun enorme onderlinge 

verschillen zorgen dat hun belangen (zeker op de korte termijn) uit elkaar lopen en dat overeenstemming 

moeilijk blijft.  

Deze simpele dynamiek wordt gestuurd door vier groepen factoren, die de ontwikkeling van ETUC hebben 

vormgeven
30

:  

The challenge (‘push’): Europese economische en politieke integratie zorgt voor een structurele wijziging in de 

omgeving waarin vakbonden opereren. Om verloren (economische dan wel politieke) invloed te heroveren 

moeten zij zich op Europees niveau organiseren.  

                                                                 
29 Hoewel verschillende elementen uit Bielers werk wel zullen terugkeren.  
30 Dolvik zelf verbindt de concepten van LOI/LOM niet expliciet met deze vier factoren, maar noemt de LOI/LOM verhouding wel de 
fundamentele dynamiek, terwijl de vier factoren de ontwikkeling volgens hem gestuurd hebben. Hij legt in elk van de vier onderdelen ook 
regelmatig de band naar LOI/LOM, maar naait beide stukken dus niet direct aan elkaar. Die brug leggen we zelf.  
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The opportunities (‘pull’): de ontwikkeling van een ‘sociale-dimensie complex’ op Europees niveau moedigt 

europeanisering van de vakbonden aan: dit toont dat bonden invloed kunnen uitoefenen op EU-

ontwikkelingen.  

The hurdles: een cocktail van factoren werpt structurele barrières op voor syndicale integratie: economische en 

institutionele diversiteit , onwillige werkgevers, en beperkte Europese bevoegdheden inzake sociaal beleid.   

De organisatorische capaciteit:  factoren als leiderschap en de capaciteit om breuklijnen te overstijgen, de 

constructie van identiteiten en leerprocessen zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke 

strategieën.  

We gebruiken deze categorieën als leidraad, en vullen Dolvik’s werk aan met vergelijkbare ideeën van andere 

auteurs, meer recente bronnen, en specifieke literatuur over de sectorale federaties.  

2.2.1. Push   

De fundamentele onderliggende dynamiek van Europese vakbondscoöperatie is economische en politieke 

integratie (Marginson & Sisson, 2004; Dolvik, 1997; Gajewska, 2009; Bieler, 2006; Abott, 2011 ).  

2.2.1.1.‘ECONOMISCHE’ PUSH: MARKTINTEGRATIE 

 

Economische integratie heeft tot een voor vakbonden gevaarlijke asymmetrie geleid: de markt is 

geëuropeaniseerd, arbeidsverhoudingen en sociaal beleid blijven nationaal. Hierdoor kan het meer mobiele 

kapitaal eerder statische actoren als werknemers (of de welvaartsstaten, zie Scharpf 1997) bedreigen met 

delokalisering naar gunstiger oorden (de ‘exit option of capital’), om zo de eigen onderhandelingshefboom te 

versterken. Deze analyse gaat op voor tal van industrieën in de gemondialiseerde economie (zie o.m Evans, 

2010; Bieler & Lindberg, 2010), maar is bij uitstek van toepassing op de Europese markt, waar de barrières voor 

grensoverschrijdend economisch/financieel verkeer en delokalisering veel sterker gekrompen zijn dan elders 

(zie o.m Traxler et al, 2008; Bieler, 2006; Glassner & Pochet, 2011; Marginson & Sisson, 2004; Schulten, 2001). 

 Binnen de eurozone wordt deze druk nog opgedreven omdat de mogelijkheid van competitieve munt-

devaluatie verdwijnt, en vanwege de grotere vergelijkbaarheid van lonen en arbeidsvoorwaarden   (Marginson 

& Traxler, 2005). De druk op lonen als concurrentieel instrument wordt hierdoor nog verhoogd. Met de 

uitbreiding naar Oost-Europa werd bovendien de socio-economische divergentie binnen Europa versterkt, de 

introductie van een grote groep weinig veeleisende arbeidskrachten verzwakte nogmaals de 

onderhandelingshefboom van vakbonden  

Economische integratie heeft de verhoudingen tussen arbeid en kapitaal dus doen kantelen in het voordeel van 

deze laatste. Conclusie van deze ‘push’ analyse is steevast dat ‘whipsawing’ en neerwaartse concurrentie enkel 

voorkomen kunnen worden via supranationale sociale herregulering, via Europese cao’s, en/of via coördinatie 

van nationale onderhandelingen. “Through the cross-national coordination of bargaining the aim is to 

overcome this asymmetry and mitigate the pressures on labour standards”( Pulignano, 2010, p.6). Omdat het 

gezien de enorme Europese diversiteit onwaarschijnlijk is dat er Europese cao’s zullen worden afgesloten met 

gefedereerde werkgevers, moeten de vakbonden de verschillende nationale onderhandelingsrondes 

coördineren opdat het bereik van hun beleid wél gelijk is aan de transnationale schaal van de markt.  

Behalve de ‘sociale’ functie (lonen en arbeidsvoorwaarden vrijwaren) van cao-coördinatie zou deze binnen de 

eurozone nog een ‘economische functie’ hebben: via transnationale coördinatie macro-economische 

doelstellingen als prijsstabiliteit en stabiele  werkgelegenheid vrijwaren. Dit houdt gecoördineerde 

loonmoderatie in om inflatie te bestrijden, zonder dat deze overhelt naar ‘concession bargaining’ of lonen die 

onder de productiviteitsstijging liggen. Hoewel loonmoderatie niet in het primaire belang is van vakbonden 

zouden ze dit moeten opnemen als onderdeel van hun algehele strategie, omdat inflatoire tendensen de 
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belangen van arbeiders schaadt . “Due to the high degree of European economic integration the economic 

function of coordination (like its social counterpart) needs to be performed on a transnational scale. Otherwise, 

there is a risk of wage moderation becoming converted into wage restraint” (Traxler & Mermet, 2003, p.231 ; 

zie ook Glassner & Pochet, 2011) Deze functie was (voor de crisis, zie infra) naar de achtergrond verschoven 

door de deflatoire neiging van het orthodoxe monetaire beleid van de ECB (Traxler & Marginson, 2005).  

 

Uit deze ‘functionele’ druk volgt de voorspelling dat bonden hun beleid zullen supra-nationaliseren, in 

navolging van wat op nationaal niveau gebeurd is in de overgang van lokale vakorganisaties naar nationale 

confederaties. Deze analyse sluit aan bij de vaak geciteerde stelling van Commons dat “the industrial relations 

system follows developments in the market“ (Commons, 1909 in Dolvik, 1997, p.32).  

Een concurrerende visie zegt echter dat  dit besef van economische interdependentie op de lange termijn 

wordt doorkruist door de meer onmiddellijke belangen van vakbonden. In plaats van (internationale/Europese) 

‘klasse-solidariteit’ voorspellen auteurs als Rhodes (2000) en Streeck (1999) daarom 

(nationale/bedrijfsgebonden) ‘competitieve’ of ‘productieve’ solidariteit (ibid): vakbonden sluiten coalities 

(pacten) met ‘hun’ werkgevers en de nationale staat om samen te strijden in het internationale 

concurrentiespel. De onmiddellijke voordelen van dit pactisme zouden zorgen dat grensoverschrijdende 

coöperatie uitblijft (Rhodes, 2000).  

Volgens Gajewska (2009) en Hyman (1994 in Dolvik, 1997)  kunnen we daarom geen voorspellingen doen op 

basis van deze tegenstrijdige structurele factoren. Bernaciak en Cooke tonen echter aan dat deze processen 

wel te verzoenen vallen. Het werk van Bernaciak (2010) toont aan dat coöperatie ook zal plaatsvinden in 

moeilijke cases
31

 indien beide partners directe concurrenten van elkaar zijn. De bijdrage van Cooke (2005) 

toont aan dat coöperatie op de lange termijn mogelijk is indien we dit proces zien als een ‘iterated game’.  Op 

termijn zal er een collectieve achteruitgang plaatsvinden indien alle bonden aan ‘undercutting’ doen, een 

strategie die niet rationeel is indien de spelers in staat zijn om een coördinerende strategie te construeren die 

voor alle spelers gunstig is: doorheen de verschillende ‘ronden’ zullen vakbonden leren dat korte-termijn 

concurrentie nadelig is, en zal hun bereidheid om deel te nemen aan vormen van coöperatie toenemen
32

.  Dat 

de bonden in wezen concurrenten zijn van elkaar is daarbij geen beletsel
33

, zolang ze maar in staat zijn om op 

de lange termijn te coöpereren.  Zoals Gajewska (2009) opmerkt geldt dit vooral voor sectorale/nationale 

bonden, in veel mindere mate voor afzonderlijke bedrijven. Zeker in gevallen waarin werknemers bedreigd 

worden door sluiting hebben zij weinig baat bij samenwerking op de lange termijn, en is er weinig ruimte voor 

de constructie van coöperatieve relaties. Daarom is decentralisering een belangrijk gevaar voor de federaties, 

die zich richten op de sectorale structuren. Zie ook Traxler & Marginson: “When resting on ‘hardship clauses’, 

even an organised approach to decentralisation erodes rather than supports  effective  vertical  coordination  of  

transnational  bargaining  goals (2005, p.430).  

Cooke (2005) geeft impliciet
34

 ook aan waarom deze  coöperatie gepaard zou moeten gaan met een zekere 

mate van institutionele ontwikkeling: de nood aan monitoring en tit-for-tat strategieën om het free-rider 

probleem aan te pakken. Omdat afzonderlijke bonden de kosten van controle niet kunnen dragen (zeker niet 

op sectoraal niveau) moeten zij methoden ontwikkelen om gedeelde normen af te spreken over welk gedrag 

verwacht wordt, en omtrent welke de gevolgen van dissidentie zijn. De literatuur over delegatietheorieën 

vermeldt echter nog een andere oplossing (zie o.m Orbie, 2009): delegatie naar een agent, die kan surveilleren 

en eventueel sanctioneren. Deze elementen wijzen allen op de manier waarop de CAOC zich binnen enkele EIFs 

                                                                 
31 M.n tussen Duitse en Poolse bonden in de auto-industrie; ergo: in gevallen tussen spelers die economisch sterk verschillen, in een sector 
die mobiel en hypercompetitief is. 
32 Ook Bieler benadrukte dat het zowel de mate als de duur van  blootstelling aan transnationalisering van belang zijn (2006). 
33 Meer algemeen sluit dit aan een citaat aangehaald door Hyman (2005): Competitiveness is a constraint, but it is not our goal – 
(Canadian Auto Workers c.f Panitch, 2000). Ook Glassner (2012) merkte op dat het feit dat bonden concurrent zijn van elkaar volgens de 
bonden zélf op zich geen probleem vormt in de uitbouw van sectorale samenwerkingsverbanden.  
34 Zijn artikel, dat vooral over MNCs handelde, maakte slechts zijdelings melding van de ‘institutionele’ ontwikkelingen op Europees 
sectoraal niveau, de EMF werd bijvoorbeeld niet genoemd.  
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(tot op zekere hoogte) heeft ontwikkeld (WCR, naming & shaming) en bieden een verklaring voor waarom 

functionele druk precies tot ontwikkeling van formele structuren zou kunnen leiden, en niet enkel tot 

netwerken en informele afspraken.  

Voorwaarde is natuurlijk dat de baten van langetermijncoöperatie groter moeten zijn dan de kosten. Hiervoor 

is het noodzakelijk dat er een zekere mate van homogeniteit is (Cooke, 2005; Sadowski, Ludewig & Turk, 2003). 

Deze voornaamste drempel naar Europese coöperatie wordt verder besproken in het deel ‘horden’.  

2.1.1.2. Politieke push: supranationaal beleid 

 

De tweede structurele incentive voor syndicale integratie is de groeiende relevantie van het Europese beleid, 

en de verwachting dat het Europese niveau verder zal supranationaliseren: “*…+ we have seen that the main 

trigger of integrative union efforts has been the anticipation of political leaps of European integration” 

(Dolvik, 1999, p.85).  

Dit sluit aan bij de neofunctionalistische these dat een wijziging in de locus van de politieke macht ook zou 

leiden tot een europeanisatie van belangengroepen (zie Orbie, 2009).  Volgens Abott (2011, 2007) vormt ETUC 

een voorbeeld van zo’n neofunctionalistisch ontwikkelingstraject, maar Dolvik (1997) nuanceert dit (lineaire) 

verhaal; volgens hem was het vooral de verwachting dat een significante sociale herregulering zou plaatsvinden 

op Europees niveau die ETUC’s integratie dreef, met een pendule-beweging tot gevolg: hoop en syndicale 

integratie gevolgd door desillusie en stagnatie.  

 

Vanuit deze optiek is de onderontwikkeling van ETUC dus niets meer dan een weerspiegeling van de beperkte 

europeanisering van m.n sociaal beleid. O.m. Bieler (2006) merkt echter op dat in bepaalde sectoren de 

Europese besluitvorming wel degelijk van groot belang is. Volgens Turnbull (2010) zullen bonden uit sectoren 

waar het supranationale beleid zwaar doorweegt (zeker indien de EU privatisering/liberalisering stuwt) sterker 

neigen naar coöperatie, zelfs indien een echt Europees sociaal beleid onderontwikkeld blijft. Gekara (2010) 

illustreert dit met een verregaand voorbeeld: een belangrijke factor die aanleiding gaf tot de transnationale 

fusie tussen Britse en Nederlandse havenbonden (NAUTILUS) was hun verlangen om gezamenlijk sterker te 

wegen op het Europese beleid, dat steeds belangrijker werd.  Een omvattende sociale dimensie is op sectoraal 

niveau dus minder doorslaggevend, specifiek relevant beleid kan volstaan
35

.  

2.1.1.3.  SECTORALE VERSCHEIDENHEID 

 

Een ‘grand theory’ die deze structurele processen verenigt is die van Karl Polanyi (1944, in o.m Gajewska, 2009; 

Evans, 2010). Zijn werk is populair bij sommige auteurs in de Europese/internationale vakbondsliteratuur . 

Volgens Polanyi zal er steeds een ‘double movement’ plaatsvinden: deregulering en uitbreiding van de markt 

(op alle domeinen) gekoppeld met verregaande commodificatie van (o.m) arbeid, zal een ‘zelfbeschermende’ 

reflex uitlokken van de maatschappij, en een ‘counter-movement’ op gang brengen die zal proberen om de 

markt terug te dringen in een ‘great transformation’. Polanyi zag fascisme, communisme en de sociaal-

democratie als zulke bewegingen, die allen het bereik van de markt wisten in te perken. Het is een 

aantrekkelijke theorie, maar haar voorspellende waarde voor internationaal syndicalisme is onzeker, gezien 

protectionisme en xenofobie even goed een zelfbeschermende reflex kunnen zijn (zie o.m Höpfner & Schäfer, 

2011).  

                                                                 
35 Bovendien, als het Europese beleid relevanter wordt groeit ook de incentive voor de werkgevers om te coöpereren in de Europese 
dialoog en zo samen problemen aan te pakken of de Commissie te beïnvloeden. In de telecommunicatie-industrie vormde het 
liberaliseringsbeleid van de EU bijvoorbeeld een sterke incentive voor samenwerking tussen de sociale partners  (Leisink, 2002 in Turnbull, 
2010). Dit wordt verder besproken in het onderdeel ‘pull’  
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Meer bepaald zijn er sectorale verschillen van belang. Het voornaamste verschil bevindt zich tussen eerder 

statische sectoren waar productie en consumptie fysiek moeilijk te scheiden vallen, en meer mobiele sectoren 

waar productie en arbeid verplaatst kunnen worden naar andere contreien. In het eerste geval is politieke 

transnationale coördinatie in principe voldoende en kan samenwerking zich beperken tot informatiedeling en 

georganiseerde actie om gunstige regelgeving te bekomen: hier is vooral de politieke ontwikkeling van belang 

(EPSU, EFBWW, ETUCE,...). In het andere geval zijn instrumenten als looncoördinatie vereist om de gevaren van 

whispawing het hoofd te bieden (EMF, ETUF:TCL, EMCEF,...) (Marginson & Traxler, 2005). 

2.2.2. ‘HORDEN’ 

 

Behalve deze structurele verschuivingen die in principe europeanisering stuwen zijn er echter ook verschillende 

variabelen met een centripetaal effect. Ebbinghaus & Visser (1997, zie ook Dolvik, 1999) benadrukten dat de 

voornaamste remmen op ETUC’s ontwikkeling niet extern (onwillige werkgevers, gebrekkig Europees sociaal 

beleid,...) maar intern zijn. Net als tal van andere auteurs wijzen zij op het centrale probleem van moeilijk te 

verzoenen (institutionele/economische/culturele/linguïstische/...) heterogeniteit en het feit dat bonden nog 

steeds ingebed zitten in nationale structuren, waardoor transnationale coöperatie sterk bemoeilijkt wordt.  

We voegen hier het element ‘middelen’ aan toe. Het werk van Beyers & Kerremans (infra) leert ons immers dat 

dit een belangrijke, remmende factor op Europeanisering kan zijn, onafhankelijk van de andere factoren.  

2.2.2.1.  HETEROGENITEIT  

 

De talloze en aanzienlijke verschillen tussen nationale bonden worden vaak genoemd als belangrijkste obstakel 

voor sterkere Europese coöperatie. Sadowski, Ludewig & Turk (2003) hebben deze factor in een theoretisch 

kader gegoten dat aansluit bij het rationalistisch model van Cooke. Zij maken gebruik van de ‘club-theorie’ uit 

de economische wetenschap.  Net als Cooke (2005) stellen zij dat coördinatie moet benaderd worden vanuit 

een kosten-baten analyse: “A club theorist would expect unions to consider not only the gains from economies 

of scale, reductions in transaction costs and increased union power, before they organize on a pan-European 

level, but also the costs caused by increased organizational heterogeneity and stronger differences in 

preferences “ (2003, p.13). Grotere heterogeniteit maakt eensgezindheid moeilijker, waardoor de 

transactiekosten van europeanisering vergroten en de baten van coöperatie verkleinen. Hoewel er binnen de 

EU inderdaad een verdieping van de economische interdependentie plaatsvindt zal dit volgens hen niet tot 

centralisering van de syndicale structuren leiden: de EU is geen ‘optimale onderhandelingsruimte’ omdat de 

sociaal-economische verschillen te groot zijn.   

Deze ‘logic of membership’  bemoeilijkt niet enkel cao/ewc-coördinatie maar ook ‘politieke’ coördinatie. 

Hoewel de diversiteits-horde hier kleiner is (Ebbinghaus & Visser, 1997), zal ze toenemen naarmate de 

Europese bonden aan macht winnen en het Europees beleid relevanter wordt. Als Europese acties substantiële 

gevolgen hebben voor nationale bonden worden conflicten over strategie en doelstellingen veel relevanter, en 

dus mogelijk scherper (ibid). Paradoxaal genoeg kan een versterking van het Europese beleid dus ook leiden tot 

conflict en desintegratie indien de belangen van bonden te zeer divergeren. Dan zullen bonden verkiezen om 

via hun nationale overheid (of via hun eigen kantoor in Brussel) te ageren, niet gezamenlijk
36

. 

In verband met de sectoren moet deze factor enigszins genuanceerd worden. Volgens Dolvik waren 

intersectorale conflicten bínnen de nationale confederaties (bv IGM vs DGB; of transnationale vs nationale 

sectoren) een belangrijke bron van problemen voor ETUC, een issue dat in zekere mate (maar niet helemaal) 

                                                                 
36 Deze diversiteit zorgt ook in de dagelijkse werking voor verhoogde transactiekosten. Een voorbeeld zijn de inspanningen die het vergt om 
taalbarrières te overwinnen. Een van de redenen dat de coöperatieve structuren in de internationale luchtvaartindustrie zo goed 
functioneren is dat de lingua franca hier Engels is, niet in het minst omdat de zware financiële last van tolken wegvalt (Blyton, Martinez-
Lucio, McGurk, & Turnbull, 2001). Ook de vele problemen die aan bod kwamen in het deel over de sectorale dialoog, (o.m. m.b.t sectorale 
scheidingslijnen) illustreren de kosten van interne verschillen 
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wegvalt in de meeste EIFs. Bovendien wees onderzoek van Bechter, Brendl & Meardi (2011) uit dat de 

‘binnenlandse’ intersectorale diversiteit groter is dan de intrasectorale verscheidenheid doorheen Europa, 

zeker wat transnationale sectoren betreft. Voor de nationale productiesectoren geldt dat ‘nationale’ modellen 

hier persistenter zijn (ibid), wat een bijkomende verklaring voor hun trager integratie-traject is. Ook Sadowski 

et al (2003) erkenden dat sommige transnationale sectoren meer gevorderde coördinatiemechanismen hebben 

ontwikkeld vanwege de combinatie van hogere baten (sterkere competitie) en lagere kosten (grotere 

homogeniteit).   

2.2.2.2.  NATIONALE TOEGANG  

 

De tweede belangrijke hinderpaal is de inbedding van vakbonden in nationale structuren. Hier keren we terug 

naar Bieler, wiens belangrijkste werk de europeanisering van individuele, nationale bonden betreft (zie m.n 

2006). Op nationaal niveau houdt hij (net als o.m Dolvik, 1999; Rhodes, 2000; Marginson & Schulten, 2004) 

rekening met het historisch-institutionalistische inzicht dat vakbonden neigen naar inertie, en steeds zullen 

verkiezen om met gekende partners en volgens geijkte procedures te onderhandelen zolang deze kanalen open 

en bereidwillig blijven: “National ‘social partnership’ schemes generally limit the will and resources for union 

integration at the transnational level” (Jakopovich, 2011, p.70) Over het algemeen wordt de ‘bekering’ van het 

Britse TUC naar Europese coöperatie en integratie eind jaren 1980 in dit licht geduid: onder Thatcher slibden al 

hun nationale kanalen toe. Omgekeerd bewijst de blijvende terughoudendheid van Zweedse bonden uit 

transnationale sectoren dat een coöperatieve staat de hang naar Europese samenwerking sterk kan afremmen 

(Bieler, 2008; zie ook Hyman, 2005).   

Een belangrijk gevolg is dat het vaak zwakkere vakbonden zijn (en bonden uit zwakke lidstaten) die roepen om 

meer coöperatie terwijl potentiële trekpaarden op stal blijven. Traditioneel zijn de zuidelijke bonden 

federalistisch terwijl Scandinaviërs op de rem blijven staan (Dolvik, 1997, Hyman, 2005). Dit leidt tot een 

paradox die al door Buda werd opgemerkt: “As long as extensive networks of national labour relations still 

exists, the conditions for extending them to include a European dimension are more favorable, but there is less 

interest, particularly in the member states with strong trade union” (1998, p.36). Volgens Gajewska (2009) is 

het daarom belangrijk dat we kijken naar de reactie van de meest dominante en terughoudende actoren op 

marktintegratie. Als zij bereid zijn tot coöperatie kunnen we aannemen dat er sterke krachten zijn die dit 

proces stuwen, en dat de Europese samenwerking zal versnellen.    

Een verwant element is de ‘verticale kloof’ binnen vakbonden als het over Europese materie gaat. Vakbonden 

zijn doorgaans democratische organisaties waar, de ijzeren wet der oligarchie ten spijt, steeds een zekere mate 

van verantwoording moet worden afgelegd aan het ledenbestand . Gezien de meeste lagere echelons minder 

in contact komen met de internationale werking en vaak een meer nationale/lokale instelling hebben dan de 

syndicale elite zet dit een limiet op de Europese inzet van deze laatste (Turner, 1996). Volgens Gajewska (2009) 

moet de verticale kloof tussen lagere en hogere echelons echter niet overdreven worden: deze hindert zelden 

coördinatie op Europees niveau
37

. Enkel indien het bedrijfsniveau een grote mate van autonomie heeft kan dit 

transnationale coöperatie sterk beïnvloeden, m.n in EWCs. Mogelijk zijn bonden dan ondanks sterke 

sectorale/nationale banden tóch niet in staat om ‘competitieve solidariteit’ tegen te gaan (ibid). Dit is een van 

de redenen waarom decentralisering een groot probleem is voor sectorale samenwerkingsverbanden, zie infra.  

2.2.2.3.MIDDELEN 

 

Een belangrijk element dat tot op zekere hoogte los staat van de vorige factoren (en niet apart aan bod kwam 

bij Dolvik) is de hoeveelheid middelen die een bond tot haar beschikking heeft. De ‘critical resource 

dependency theory’ van Beyers & Kerremans (2007) stelt onder meer dat hoe meer een organisatie afhankelijk 

                                                                 
37 Hyman (2010a) toonde aan dat tal van nationale bonden een meer coöperatieve of eurofiele houding hebben aangenomen ondanks een 
tegensputterend, overwegend eurosceptisch ledenbestand  
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is van niet-substitueerbare lokale bronnen
38

 voor haar werking (wat in sterke mate geldt voor vakbonden), hoe 

meer zij zal moeten investeren in deze lokale structuren en hoe moeizamer europeanisatie zal plaatsvinden. 

Gezien vakbonden al decennia kampen met afnemende middelen zorgt dit voor een structurele knip op 

Europese uitgaven: "cross-border partnerships [..]would require unions to reallocate [..] already limited 

budgets [and key personnel]”  (Cooke,  2005, p. 340).   

Als bonden keuzes moeten maken zullen zij opteren voor onmiddellijke nationale doelstellingen, zélfs indien ze 

Europese coöperatie belangrijk achten: hun overleving hangt af van lokale structuren. Hoewel zij dan nog 

steeds een principiële steun voor coöperatie kunnen handhaven, zal hun financiële/personele/andere bijdrage 

wellicht afnemen. Dit betekende bijvoorbeeld al vóór de crisis dat terughoudende Scandinavische bonden 

meer tijd en middelen besteedden aan ETUCE dan enkele enthousiaste Oost-Europese organisaties (Rüdig, 

interview, 2012).  

De Europese bonden zullen steeds afhankelijk blijven van de middelen (in de brede zin) van hun leden (Müller 

et al, 2010).  Indien deze niet in staat zijn om naar Brussel te komen, Europese acties te organiseren, cao-

informatie te verzamelen en door te spelen, de Europese berichten te vertalen etc, worden de Europese 

instrumenten een lege doos. Dit verklaart ten dele waarom bijvoorbeeld ETUF:TCL zo onderontwikkeld bleef 

t.o.v de EMF. Hoewel de textielfederatie op papier veel van dezelfde instrumenten en taken had als de EMF, 

ontbeerde ze de middelen om deze daadwerkelijk uit te voeren met haar vierkoppige secretariaat. De 

textielindustrie verdwijnt en haar ledenbestand heeft weinig grondstoffen op overschot (Samyn, interview, 

2012).    

Hoewel de meeste bonden weinig toeschietelijk zijn met hun middelen, zélfs indien ze in wezen sterk genoeg 

zijn om de Europese structuren meer te steunen, zijn voor sommigen de eigen financiën simpelweg te 

beperkt
39

.  

2.2.3. Pull  

Volgens Martin & Ross (1999) was de ontwikkelingssprong van ETUC in de jaren 1990 een ‘raadsel’, omdat de 

verdeeldheid en inertie der Europese bonden nog steeds aanzienlijk waren. Dat er desondanks vooruitgang 

werd geboekt schreven zij in zekere mate toe aan de hernomen integratie, maar bovenal aan de incentives 

geboden door Europese instellingen met een belang in het stimuleren van syndicale europeanisering. Zoals we 

zagen nam ook Bieler (2006) dit op in zijn theorie, met het concept van ‘strategische selectiviteit’. Dolvik noemt 

dit de ‘pull’ factor: de ontwikkeling van wat hij het ‘sociale-dimensie complex’ doopte, stimuleerde actief de 

ontwikkeling van de confederatie. Deze ‘pull’ kwam vooral vanuit de Commissie-Delors, die ETUC voorzag van 

geld, instrumenten en erkenning (m.n in de sociale dialoog). Hierdoor kreeg ETUC een ‘gate-keeper’ functie. 

Voortaan was zij de bevoorrechte gesprekspartner van de Commissie en de werkgeversfederaties.  Hierdoor 

werd haar interne legitimiteit vergroot, en werd de rol van het secretariaat als autonome spreekbuis en 

onderhandelaar versterkt (Dolvik, 1997).  

De initiatieven van Delors en het Europees Parlement overtuigden de nationale bonden bovenal dat het 

Europese niveau kansen biedt (Dolvik, 1997). Zoals Anner et al (2006, p.9) opmerken i.v.m internationale 

vakbonscoöperatie: “Competitive threats are not the only factors shaping labour transnationalism; 

opportunities also play an important role.” Zij verwijzen naar het werk van Tarrow (2001,1994) die sprak van 

‘political opportunity structures’: het betreft niet enkel financiële bijstand,  maar een geheel van middelen, 

instrumenten en toegangspoorten die voor de perceptie zorgden dat ‘the Community was not only a threat, 

but could also represent an opportunity for labour’ (Dolvik, 1999, p.69).   

Deze ‘pull’ factoren bleven echter structureel beperkt vanwege de zwakke statelijkheid van de EU en de ‘lege 

stoel politiek’ van de Europese werkgevers (Ebbinghaus & Visser, 1997): “[D]ue to the skewed European 

                                                                 
38 Personeel, leden uit lokale/nationale bedrijven, etc.  
39 Bijvoorbeekd: de bijdrage van Roemenië aan EMF is uitzonderlijk 30c/lid i.p.v. 50c/lid.  (EMF, 2011) 



27 
 

‘opportunity structure’ of the ETUC, incentives for further Europeanisation have been partial and ambiguous. 

The decisive field of EU economic governance has remained insulated from access by social interest groups. 

[Ergo] the unions have had strong incentives to continue concentrating on national policy arenas, a fact 

reinforced by the refusal of employers to establish as autonomous interlocutors at European level*..+” (Martin & 

Ross, 1999, p.324).   

Deze conclusie gaat niet helemaal op voor de EIFs, die volgens o.m Martin & Ross een ander traject aflegden 

dan ETUC. Hoewel ook zij financiële steun ontvingen (en daar vandaag nog steeds in belangrijke mate van 

afhankelijk zijn) geldt toch dat de “European trade union at the sectoral level has been strengthened by growing 

support by the EIF’s member unions and their own assertiveness rather than the ETUC-Commission 

interaction” (1999, p.326).  Zoals we zagen zijn de ‘pull forces’ op sectoraal niveau altijd al zwak geweest 

(Bieler, 2006) waardoor o.m EMF en EPSU naar andere, autonome instrumenten grepen om toch invloed uit te 

oefenen. Hier kunnen we opnieuw Anner et al (2006, p.10) aanhalen: “some of the sources of leverage [..] also 

provide industrial leverage, which can, supplement or replace ‘political’ opportunities as avenues for political 

influence ”.  

 Het lijkt desondanks evident dat bonden die vooral rekenen op governance ‘with’ of ‘by’ government 

(lobbywerk private/publieke diensten) ook wat politieke successen moeten behalen om hun ontwikkeling te 

stimuleren, zelfs indien dit vooral defensieve overwinningen zijn. Turnbull (2010) wijst impliciet op een 

zelfversterkende tendens: volgens hem is de nationale oriëntatie van de vakbonden versterkt door de zwakte 

van de Europese sectorale federaties Ook Dolvik meende dat “a fundamental reason for the modest progress of 

ETUC integration has thus been that organized labour has lacked the necessary power resources to influence 

the strategic parameters of European integration “ (1997, p.35)
40

. Een potentiële cirkelbeweging dus, gezien 

vakbewegingen zelden een luisterend oor vinden zonder georganiseerde campagnes en gezamenlijke actie.  

2.2.4. ORGANISATORISCHE CAPACITEIT  

 

Externe factoren (push-pull) bieden kansen en uitdagingen die Europese coöperatie al dan niet aanmoedigen, 

diversiteit en de hang naar nationale autonomie zwakken dit proces af. Twee laatste elementen zorgen dat 

deze breuklijnen overstegen kunnen worden
41

 om gezamenlijke doelstellingen na te streven; leiderschap en 

‘identiteit’.   

2.2.4.1.  LEIDERSCHAP 

 

Een cruciaal element voor het overkomen van de collectieve actie-problemen van ETUC was volgens Dolvik 

leiderschap. Er was echter geen stabiele machtsconstellatie, zoals de Frans-Duitse as in de EU, die de teugels in 

handen hield. Hierdoor bleef de interne coalitievorming vaak onvoorspelbaar en volatiel (Dolvik, 1997). Enkel 

eind jaren 1990 was er een sterke impuls voor meer integratie toen een interne coalitie ontstond tussen de 

zuidelijke landen, de Benelux en Duitsland, terwijl op hetzelfde moment de TUC haar oppositie milderde en 

Europese coöperatie begon te steunen. Deze evolutie werd gestuit toen de DGB (onder druk van IGM) een 

coalitie sloot met de traditioneel terughoudende Scandinavische landen, waardoor ETUC’s ontwikkeling terug 

werd afgeremd. In organisatietheoretische termen valt ETUC’s ontwikkeling daarom nog het best te passen in 

‘garbage can’ of ‘muddeling through’ modellen (Dolvik, 1997). “This does not mean that purposeful action and 

                                                                 
40 Dit sluit aan bij een voorspelling van Leonard & Perin (2011) inzake de sociale dialoog: als de dialoog sterk is zijn de bonden bereid om 
meer middelen, aandacht en bevoegdheden te investeren, indien ze zwak is leidt dit tot desinteresse; met ‘vicious’ dan wel ‘virtuous 
circles’ tot gevolg. 
41 “[T]he capacity to ‘overcome the conundrum of cross-national diversity and to solve the quandary of supranational associability’” 
(Ebbinghaus & Visser 94 in Dolvik, 1997, p.38).  
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strategic leadership are not possible, [...]  but external triggers will have to be strong to overcome affiliate 

inertia and diversity” (Ibid, p.30).  

Over de omstandigheden waarin een bepaalde bond een leidersrol op zich zou nemen weidt Dolvik niet verder 

uit. Met het hier boven geplaatste citaat in gedachte kunnen we echter aansluiting zoeken bij de these van 

Bieler: als de nationale kanalen van bonden toeslibben wenden ze zich tot Europese coöperatie. Indien een 

machtige bond in eigen land op een zijspoor belandt kunnen we dus verwachten dat deze binnen de Europese 

organisatie een actievere rol zal spelen en nieuwe initiatieven zal steunen.  Zoals het voorbeeld van Dolvik al 

aantoonde zullen vooral de Duitse bonden vervolgens in staat zijn om daadwerkelijk een sleutelrol te spelen: 

zij  domineren zowat alle federaties met hun enorme hoeveelheid leden (zelfs als ligt de syndicalisatiegraad 

niet bijster hoog, rond 20%),  en hun ligging binnen Europa ’s economische motor. Zelfs indien Duitsland op de 

een of andere manier gepasseerd zou kunnen worden, merkt Turner terecht op dat “an ETUC team without the 

enthusiastic participation of its most heavy hitters [,Germany,] is not likely to contend for great influence 

within the European Union” (Turner, 1996, p.4). Dit gaat zonder twijfel op voor de sectorale federaties. In de 

EMF vertegenwoordigt  IG Metall (IGM) bijvoorbeeld 23% van de stemmen (Samyn, interview, 2012) en speelt 

ze een cruciale rol in cao-coördinatie (zie supra).   

2.2.4.2.  VERTROUWEN, IDENTITEIT EN LEERPROCESSEN  

  

Een laatste element dat volgens Dolvik een rol speelde was ‘identiteit. De ontwikkeling van ETUC was niet enkel 

een praktische respons op Europese integratie: ook de overtuiging dat deze respons om zowel functionele als 

ideologische, internationalistische redenen noodzakelijk was, vormde intern een belangrijke drijvende factor 

(Dolvik, 1997). Hij verwijst hierbij naar het werk van Scharpf, die in zijn studie van ‘joint-decision traps’ schreef 

dat:. ”Perceptions of common identity, common fate, or common vulnerabilities might help to bring about an 

orientation towards common (as opposed to separate) interests, values, or norms. (Scharpf, 1988, p.261).  Joint-

decision traps zouden zo kunnen worden overwonnen zonder dat belangen echt moeten convergeren. Zoals dit 

citaat aangeeft kan ‘identiteit’ worden opengetrokken naar het gevoel van een gedeeld lot, een 

gemeenschappelijk doel, gemeenschappelijke zwaktes, die samen zorgen dat breuklijnen overstegen worden 

om een gezamenlijk project te steunen. Een verwante component, die sterk benadrukt wordt in de literatuur 

over Europese vakbondscoördinatie, is vertrouwen:  “*…+integration will become ever more necessary as the 

Europeanisation of politics, economies and society progresses, and it becomes ever more possible as the mutual 

trust between trade unions grows”  (Hoffman & Jacobi, 2007, p.12, zie ook Gajewska, 2009; Müller et al, 2010; 

Schulten, 2001; Cooke, 2005).  

Deze informele component van transnationale actie  is in het bijzonder benadrukt en onderzocht (in bilaterale 

casussen en ETUC) door Gajewska (2009). Zij theoretiseerde over de manier waarop bonden op transnationaal 

niveau naar elkaar toegroeien.  

Enerzijds heeft het lidmaatschap op zich effect door een proces van ‘opwaartse socialisering’ (ibid). Bonden 

nemen actief deel aan de internationale werking omdat dit hun invloed binnen de organisatie verhoogt, en 

omdat zij wederkerigheid willen versterken . Dit leidt op termijn tot een (in de constructivistische terminologie) 

‘logic of appropriateness’ (Orbie, 2009) : los van onmiddelijk eigenbelang voelen ze zich verplicht om, als lid van 

de transnationale organisatie, hun duit in het zakje te doen  (Gajewska, 2009).  

Maar ook andere interactieprocessen zijn van groot belang.  Bonden zitten niet vastgetekend aan heterogene 

belangen, maar kunnen door argumentatie en deliberatie trachten hun breuklijnen te overbruggen. Gajewska 

benadrukt steeds dat het probleem van heterogeniteit daarom niet overschat mag worden, verschillen  kunnen 

gemanaged worden en zijn niet onoverkomelijk: “The role of unity is important, but one should ask how much 

unity is needed to maintain cooperation” (ibid, p.115). Bovendien zorgt het proces van interactie dat betrokken 



29 
 

actoren gedeelde belangen en identiteiten ontdekken en elkaar leren vertrouwen (ibid, zie ook Dolvik, 1997
42

). 

Conflicten tussen belangen kunnen daarom ook een tijdelijk karakter hebben, met op de korte termijn minder 

coöperatie zonder dat de samenwerking wordt opgeblazen (ibid). Zoals Müller et al (2010) opmerken is daarom 

ook de ‘maturiteit’ van de EIFs van belang: bonden moeten elkaar leren kennen om problemen op te lossen, te 

leren coöpereren, elkaar te vertrouwen,... . Gezamenlijke actie speelt hierin een belangrijke rol, en heeft een 

‘transformationeel’ effect: de ervaring van collectieve actie voedt identificatie met gedeelde doelstellingen 

(emotioneel/sociaal aspect) (Gajewska, 2009). Dit leerproces heeft steeds een rationele zijde: succes maakt 

toekomstige Europese samenwerking aantrekkelijker, als een partner ‘free-ride’ of als de samenwerking 

negatief beoordeeld wordt kan dit tot terugtrekking leiden (ibid, zie ook Cooke, 2005 voor een gelijkaardig 

argument in de context van samenwerking binnen MNCs). 

 Gajewska benadrukt dat de leerprocessen er in de eerste plaats voor zorgen dat bonden beseffen dat zij de 

belangen van hun ledenbestand enkel/beter kunnen dienen met transnationale/Europese coöperatie, maar 

erkent net als Dolvik (die net als haar van mening was dat de belangendimensie het belangrijkst was) de zuiver 

ideologische component: “central forces of  the ETUC have been guided by a strong commitment to the idea of 

European unification and international albour solidarity” (Dolvik, 1997, p.378).  

Zowel Dolvik als Gajewska benadrukken tot slot de mogelijkheid van ‘critical junctures’. Bepaalde, cruciale 

gebeurtenissen kunnen zorgen dat het wereldbeeld van bonden wijzigt en dat zij transnationale coöperatie als 

noodzakelijk gaan beschouwen om hun problemen het hoofd te bieden. Zulke gebeurtenissen zorgen dat 

bonden van hun ingesleten nationale pad afwijken en contact zoeken met anderen om oplossingen te 

bedenken . Als voorbeeld geeft Gajewska de arresten van het Hof van Justitie inzake Viking en Laval, die 

zorgden dat Zweedse bonden plots hun interdependentie inzagen en contact zochten met de Letse bonden, 

hoewel ze in eerste instantie een nationale oplossing zochten. Een ander voorbeeld is de Bolkensteinrichtlijn 

die voor pan-Europese mobilisatie zorgde, waarbij de breuklijnen tussen Oost en West naar de achtergrond 

verschoven.  

Al deze factoren zijn moeilijk te meten en nog moeilijker te voorspellen, Gajewska zelf zegt dat het onmogelijk 

valt te voorspellen of een gebeurtenis een ‘critical juncture’ zal blijken te zijn: het gaat hier om de perceptie 

van de (grote hoeveelheid) betrokken actoren. Ook de ontwikkeling van een gezamenlijke identiteit of het 

gevoel van een gezamenlijk lot zijn relatief ongrijpbaar. Hoewel er methoden en theorieën zijn die zich over 

deze vraagstukken buigen, zou het een apart werkstuk vergen om de ontwikkeling van zulke sentimenten in de 

context van de crisis te onderzoeken. Net als bij de factor leiderschap zullen we dus vooral steunen op de 

inschatting van de secretariaten: hebben deze bijvoorbeeld het gevoel dat er sprake is van nieuwe solidariteit, 

en waaraan is dit volgens hen te wijten?  We trachten dus niet om zulke ontwikkelingen afzonderlijk te 

verklaren, maar houden rekening met de potentiële rol van ‘subjectieve’ factoren als solidariteit en gedeeld 

leed die kunnen zorgen dat ‘objectieve’ belangenverschillen overbrugd worden.   

  

                                                                 
42 “An important element of changes in the ETUC has been the evolution of learning and a growing identification with common European 
interests among broader circles of national trade unionists” (Dolvik, 1997, p.40 ).  
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2.3. Synthese : Analytisch Kader  

 

Er is één fundamentele dynamiek die de ontwikkeling van Europese vakbondsorganisaties stuurt, de ‘logic of 

membership’ versus de ‘logic of influence’. De balans tussen deze twee wordt bepaald door vier groepen 

factoren.   

 

 

 

Gevolgen van de crisis voor de ontwikkeling van de EIFs  

In het volgende onderdeel zullen we dit theoretisch raamwerk gebruiken om hypothesen te ontwikkelen over 

de mogelijke gevolgen van de crisis voor de Europese vakbonden. Op welke wijze grijpen de economische 

ontwikkelingen, en het politieke antwoord  op de voortdurende malaise, in op de factoren die zojuist aan bod 

kwamen?  

Dit betekent dat we niet vertrekken van een bepaalde, afgebakende omschrijving van ‘de crisis’, om vervolgens 

te kijken hoe deze ingrijpt op deze factoren. Er wordt geopteerd voor de omgekeerde, meer exploratieve weg: 
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we laten ons raamwerk bepalen welke facetten van de economische/politieke crisis relevant zijn; welke 

hebben potentieel gevolgen voor de variabelen uit onze theorie? 

We stellen ons dus telkens de vraag: op welke wijze wijzigt de crisis  een factor die volgens ons raamwerk 

relevant is voor de ontwikkeling van de sectorale federaties? En, welke gevolgen zal de wijziging van deze 

variabele hebben voor de ontwikkeling van de EIFs? In deel ‘3.4 Hypothesen’ maken we de balans op, en zulen 

we uit deze analyse hypothesen formuleren over hoe de LoI/LoM-dynamiek is gewijzigd, en welk effect dit zal 

hebben op de EIFs.   

In het laatste onderdeel worden deze hypothesen dan getoetst aan de hand van twee case-studies.  

3. Hoe werk de crisis in op de werking van de EIFs – Een hypothese  

 

Op basis van ons theoretisch raamwerk willen we een hypothese opbouwen over wat de gevolgen van de crisis 

zouden kunnen zijn voor de Europese vakbonden.   

 

Vooreerst zullen we kijken hoe de push-factoren gewijzigd zijn. Heeft de crisis nood aan coördinatie 

(sociale/economische functie) versterkt? Zo ja: dan verwachten we dat deze structurele verschuiving tot 

nieuwe initiatieven zal leiden om deze uitdaging het hoofd te bieden. We onderzoeken ook of de crisis heeft 

gezorgd dat de locus van de politieke macht verder verschuift naar Europa. Indien dit zo is , dan zou dit tot een 

versterking van de Europese federaties moeten leiden in de vorm van verhoogde participatie aan de werking, 

nieuwe manieren om samen actie te voeren, e.d.  

Vervolgens onderzoeken we of de ‘horden’ zijn toegenomen. Is, ten eerste,  de socio-economische dispariteit 

tussen de bonden toegenomen? Zo ja, dan verhoogt dit de kosten van cao-coördinatie, en maakt het ook 

politieke eensgezindheid moeilijker. Dit zou verhinderen dat nieuwe cao-instrumenten worden uitgebouwd en 

dat de aandacht voor bestaande instrumenten verslapt, en er toe leiden dat het voeren van gezamenlijke, 

substantiële campagnes moeizamer verloopt. Ten tweede wordt onderzocht of er sterke verschillen zijn in de 

politieke thuissituatie van de bonden. Hoe wordt hun land bijvoorbeeld getroffen door de nieuwe economic-

governance constructie? Breuken zullen opnieuw substantiële, gezamenlijke actie verhinderen. Ten derde 

kijken we naar het sociaal overleg in de lidstaten, om te onderzoeken of de traditionele nationale kanalen van 

de bonden nog functioneren. Indien ‘pactisme’ de dominante reactie is op de crisis zullen we wellicht een 

renationalisering van de bonden zien. We kijken hier ook naar de machtspositie van sleutelfiguur Duitsland. 

Hoe is de machtspositie van de Duitse bonden getroffen door de crisis? Ten vierde moeten we een blik werpen 

op de ‘middelen’ van nationale vakbonden. Indien deze afnemen zal dit negatieve repercussies hebben voor 

hun aanwezigheid en deelname aan het Europese werk.  

Tot slot kijken we naar de ‘pull’ factor. Is de Europese ‘opportunity structure’ ontvankelijker geworden voor de 

eisen van Europese vakorganisaties, of net niet? We kijken naar het discours van de Commissie, en of de 

bonden hun stempel hebben kunnen drukken op de besluitvorming. We onderzoeken ook of de sociale dialoog 

functioneerde, omdat dit een van hun  centrale toegangswegen tot de besluitvorming is en omdat de 

secretariaten hier een ‘gatekeeper’ rol vervullen. Indien de opportunity structure zich heeft gesloten 

verwachten we dat de aantrekkingskracht van actie via de Europese secretariaten afneemt, en een versterkte 

nationale oriëntatie. Opnieuw verwachten we vervolgens gebrek aan nieuwe initiatieven en dalende 

participatie.  

Omdat we geen factoren hebben onderscheiden die voorspellingen over de factoren identiteit en leiderschap 

mogelijk maken, zullen we deze in dit onderdeel niet apart bespreken. Wel komen ze aan bod in onze 

hypothese, en wordt er rekening mee gehouden tijdens de case-studies. Er wordt enkel, zoals hier boven reeds 

aangestipt, wat extra aandacht geschonken aan de Duitse bonden omdat we er van uitgaan dat deze het 

grootste leiderschapspotentieel hebben.   
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3.1. Push 

 

Ten eerste zullen we kijken naar hoe de push-factoren gewijzigd zijn.  

3.1.1. ECONOMISCHE PUSH: HERNIEUWDE NOOD AAN CAO-COÖRDINATIE  

 

Heeft de crisisde  nood aan cao-coördinatie (sociale/economische functie) versterkt?  

3.1.1.1.  SOCIALE FUNCTIE 

 

De voornaamste reden voor cao-coördinatie ligt in de noodzaak om een sociale ‘race to the bottom’ tegen te 

gaan binnen de eengemaakte markt (sociale functie). Volgens verschillende auteurs is de druk op lonen en 

arbeidsvoorwaarden tijdens de crisis versterkt, en is intensere transnationale coördinatie noodzakelijk om dit 

toegenomen gevaar op concession bargaining het hoofd te bieden.  

Vooral in de industriële sectoren (m.n automobiel en textiel) vond in 2008-2009 een zware crisis plaats, met 

pas vanaf 2010 aarzelend herstel. In veel landen leidde dit tot een analoge duik in lonen en werkgelegenheid. 

Hoewel er in veel landen een herwaardering van de sociale dialoog plaatsvond, was dit vooral een reactie op 

een plotse en diepe inzinking, geen permantent gegeven (Glassner & Keune, 2010). Vaak was er sprake van 

‘concession bargaining’, en de machtspositie van de bonden erodeerde. O.m het gebruik van openingsclausules 

(vooral in Duitsland) zorgde voor meer onderhandelingsflexibiliteit (om te zorgen dat op bedrijfsniveau 

crisiscoalities konden worden gesmeed), maar houdt ook het gevaar in van een permanente, ongeorganiseerde 

decentralisering (Marginson, 2010; Glassner & Keune, 2010).   

Om te zorgen dat zulke afwijkingen tijdelijk blijven, en beperkt tot bedrijven in zwaar weer, is de transnationale 

coördinatie van cao-beleid noodzakelijk; anders volgen loonconcurrentie en een erosie van 

arbeidsvoorwaarden (Glassner & Keune, 2010). Marginson (2010) merkt op dat de bonden na de crisis moeten 

zorgen dat ‘ pain sharing’ omslaat in ‘gain sharing’ zodra de economie aantrekt. Om dit te kunnen doen is het 

volgens o.m Glassner noodzakelijk dat de bonden “*…+intensify the coordination of collective bargaining policies 

across borders in order to counter the pressure on wages and working conditions that is expected to continue 

even once the output crisis has been overcome”  (Glassner, 2010a, zie ook Häcker, 2011 of Glassner & Pochet, 

2011).  

 

3.1.1.2.  ECONOMISCHE FUNCTIE   

 

Cao-coördinatie was volgens sommige auteurs niet alleen noodzakelijk om sociale erosie tegen te gaan, maar 

ook om macro-economische doelstellingen te ondersteunen binnen de eengemaakte markt. Hoe is deze factor 

geëvolueerd?  

Veel analyses wijzen met de vinger naar divergerende unit-labour-costs (ULC) als een belangrijke oorzaak van 

de macro-economische onevenwichten binnen de eurozone, die in 2010 leidden tot de voortdurende ‘Euro’- 

crisis. Moderatie in Duitsland  wakkerde handels-onevenwichten aan die aan de basis liggen van de huidige 

schuldencrisis (zie o.m Pusch, 2012). Om te zorgen dat deze Europese divergentie binnen de perken blijft, en 

om zulke concurrentiële onevenwichten tegen te gaan is meer macro-economische coördinatie nodig. Lonen 

spelen hier een belangrijke rol. De vakbonden moeten/kunnen zorgen dat de nominale lonen stijgen in 

verhouding tot productiviteit en “‘a sustainable rate of inflation’,  in order to avoid growing inequalities within 

countries, growing imbalances between them, and also the threat of a deflationary spiral across the whole euro 

area” (Glassner & Watt, 2010).  
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De ‘economische’ functie van transnationale coördinatie, die wegens het deflatoire beleid van de ECB vóór de 

crisis minder in beeld kwam (Marginson & Traxler, 2005) treedt dus terug op de voorgrond; de federaties 

moeten (vooral op sectoraal niveau, Glassner & Pochet, 2011) bestaande initiatieven verder uitbouwen en 

nieuwe opstarten in sectoren waarin nog maar weinig beweging zit (zie Häcker, 2011, Busch, 2010,  Glassner, 

2010a, Glassner & Pochet 2011, Watt, 2010).   

3.1.1.3.  BEHOUD AUTONOMIE  

 

Een geheel nieuw argument voor CAOC vloeit voort uit de nieuwe European Economic Governance (EEG) 

architectuur. Dit argument hoort eigenlijk thuis in het deel over de politieke verschuivingen, maar we nemen het 

hier al op omdat het cao-coördinatie treft.  

 

 Verschillende auteurs (Hacker, 2011; Pusch, 2012; Watt, 2010; Urban, 2012) argumenteren dat er sowieso 

getimmerd zal worden aan looncoördinatie in de eurozone, zeker indien de eurocrisis aanhoudt, omdat de 

interne onevenwichten (ten dele veroorzaakt door ULC divergentie) onhoudbaar zijn. De bonden moeten 

daarom zorgen dat zij zelf het roer in handen houden om hun autonomie te vrijwaren. Tenzij de bonden hun 

bestaande comités versterken en verdiepen om een ‘more comprehensive, rigorous and also more forward-

looking monitoring ‘ manier van loonzetting in de eurozone te verzekeren (Watt, 2010) dreigen volgens o.m 

Häcker en Watt ‘top-down’ maatregelen die ingrijpen op de nominale loonzetting, en/of opgelegde deflatoire 

maatregelen in deficitlanden. “*…+ trade unions themselves need to establish a European coordination 

mechanism. Otherwise, there is a serious danger of EU policy committees assuming top-down governance of 

wage policy and its subsumption among the exigencies of macroeconomic planning” (Häcker, 2011, p.15 ).  

Vooral het Euro-Plus Pact wordt als een eerste stap in deze richting gezien. Hacker (via e-mail, 2012) gaf aan 

dat dit een proces is dat zich op de middellange termijn zal afspelen (vooral als de eurocrisis aanhoudt), maar 

dat de bonden nú moeten anticiperen door al stappen te zetten.  

 

De structurele noodzaak aan cao-coördinatie lijkt dus op zowel de korte als lange termijn versterkt. Glassner & 

Pochet (2011, zie ook Watt, 2010) menen dat de crisis zou kunnen zorgen dat cao-initiatieven, die voordien op 

beperkte aandacht van nationale bonden konden rekenen, veel meer op de voorgrond treden.   

 

3.1.2. POLITIEKE PUSH 

 

Heeft de crisis gezorgd dat de locus van de politieke macht verder verschuift naar Europa?  

 

De crisis toont aan dat EMU niet houdbaar is zonder economische en financiële sturing. Aarzelend werden 

belangrijke stappen gezet naar meer Europese coördinatie. In de Europese ‘periferie’ werd direct 

geïntervenieerd. Over het algemeen bestaan de oplossingen uit een gestage versterking van het Stability & 

Growth Pact,  en een langzame evolutie naar meer economische coördinatie. In de Europese ‘periferie’ komt 

hier nog directe inmenging van de ‘Troika’ bij, waar we in het onderdeel ‘Horden’ wat meer over zeggen.  

 De  verschillende relevante maatregelen en akkoorden, zoals het sixpack, het Euro-Plus pact e.a, worden hier 

(wegens plaatsgebrek) niet besproken, zie hiervoor bijlage vier.  

Over het algemeen lijken auteurs er van overtuigd dat, als de eurozone blijft bestaan,  nieuwe vormen van 

budgettaire en economische coördinatie zullen (moeten) worden ontwikkeld (Pusch, 2012, Häcker, 2011). 

“*…T+he guidelines with regard to our living standards are set in Brussels *…+ The member states’ room to 

manoeuvre is becoming increasingly restricted” (Sterkel, 2011, p.15). De sociaal-economische significantie van 

het Europese niveau zal hierdoor verder toenemen, en derhalve in principe ook de rol van de federaties.  

Deze noodzaak tot Europese actie wordt nog versterkt door de overwegend ‘rechtse’ inslag van de economic-

governance voorstellen die vandaag worden uitgewerkt. Hoewel de bonden steeds voor meer politieke 
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integratie gepleit hebben kunnen zij zich niet verzoenen met de vorm en inhoud van het huidige systeem. Het 

is daarom prioritair dat de federaties EEG ‘labour-friendlier’ maken (Glassner & Watt, 2010). Dit argument sluit 

aan bij de stelling van Turnbull (2010) dat het Europese beleid vooral relevant is voor bonden en tot 

samenwerking leidt indien het gericht is op privatisering en liberalisering.  

3.1.3. TUSSENBESLUIT   

 

De crisis versterkt de nood aan Europese coöperatie. Enerzijds om de oude reden van loonmoderatie en 

concession bargaining, anderzijds ook om twee relatief nieuwe redenen: het vermijden van macro-

economische onevenwichten, en het anticiperen op toekomstige aantasting van de nationale 

onderhandelingsautonomie. “Need for wage bargaining coordination to counter wage restraint & macro-

economic imbalances increased” (Glassner, 2012, powerpoint).    

Ook de nood aan Europese politieke vertegenwoordiging is versterkt. Zeker in de eurozone kunnen de 

nationale bonden verwachten dat de evolutie naar diepere integratie zich nog geruime tijd zal verderzetten 

indien de muntunie niet in elkaar stort.  

Ergo: ‘push’ factoren en daarmee de ‘logic of influence’ zijn versterkt, wat tot een versterking van de Europese 

organisaties zou kunnen leiden.  

 

3.2. HORDEN: HETEROGENITEIT EN KRIMPENDE MIDDELEN 

 

De ‘logic of influence’ is versterkt. Maar zijn ook de ‘horden’ toegenomen? 

 

3.2.1. HETEROGENE GEVOLGEN FINANCIËLE, ECONOMISCHE EN SCHULDENCRISIS 

 

Is de socio-economische dispariteit tussen de bonden toegenomen? Zo ja, dan verhoogt dit de kosten van cao-

coördinatie, en maakt het ook politieke eensgezindheid moeilijker.  

Zowel de aanvang, de kracht als het (eventuele) einde van de recessie verschilden sterk (EC, 2011a). Ierland en 

de Baltische staten werden het eerst getroffen, Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Slovakije en Polen als laatst. 

De zwaarste krimp vond plaats  in de Baltische staten, terwijl het BNP nauwelijks viel in Polen en beperkt afnam 

in Frankrijk. Tegen het einde van 2009 beterden de economische vooruitzichten in veel landen, behalve in 

Griekenland, Zweden, Cyprus, Letland en Roemenië (ETUI, 2011; EC, 2011a). Tot vandaag blijven de Baltische 

staten, de ‘GIPS
43

’, Slovenië, Hongarije en Denemarken worstelen, met vooral in de GIPS-landen ernstige en 

schijnbaar uitzichtloze problemen. Dit terwijl de output in Polen en Zweden  terug op het niveau van voor de 

crisis is (ETUI, 2012). Prominentste outlier is het ‘Duitse Mirakel’, waar de werkloosheid dankzij 

‘crisicorporatisme’ (Urban, 2012) ondanks een scherpe duik in de productie nauwelijks toenam, en dat sinds 

2010 aan een opzienbarend herstel begon (EC, 2011b).    

Eenzelfde situatie in de arbeidsmarkt: “the labour market situation in the euro area and the EU exhibits an 

unprecedented degree of diversity”(EC2011b, p.11). Ontslagen vielen vooral in de Baltische staten, de GIPS, 

Bulgarije, Denemarken, Slovakije en het VK, terwijl de arbeidsmarkt in m.n Duitsland stabiel bleef. 

Werkloosheidscijfers in de GIPS blijven klimmen terwijl Duitsland een historisch  laagtepunt noteert (7% in 

2010) dat wellicht nog zal verbeteren (ibid).  

                                                                 
43 Griekenland, Italië, Portugal, Spanje,  
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Deze uiteenlopende gevolgen van de crisis resulteren in een breuk tussen de economische  ‘kern’ en 

‘periferie’ (EC, 2011b). De trend van lange-termijn economische convergentie in Europa viel stil in 2010 (ETUI, 

2012). In landen als Hongarije, Griekenland en Spanje ligt een depressie op de loer, terwijl m.n Duitsland en 

Zweden in topvorm zijn en hun sociaal model gelegitimeerd zien (Lehndorff, 2012). Asymmetrische ingrepen 

om de competitiviteit van de GIPS te herstellen  zorgen dat deze tegenstellingen zullen aanhouden  of verder 

verdiepen (ETUI, 2012). 

3.2.2. Politieke divergentie 

 

Een belangrijke, bijkomende bron van heterogeniteit is wellicht de uiteenlopende politieke situatie waarin 

nationale bonden zich bevinden. Hun thuisstaten worden sterk verschillend getroffen door de EEG-structuren.  

Hoewel ook kernlanden getroffen worden door de EEG-voorstellen zijn de GIPS-landen veel directer en 

ingrijpender geconfronteerd met nieuwe vormen van Europese interventie.  Volgens Scharpf (2011) worden 

EMU-landen die beroep doen op Europese reddingsfondsen onder een vorm van ‘receivership’ geplaatst; hun 

beleidsvoering wordt dan gedomineerd door actoren uit de de EU en het IMF: “European and IMF authorities 

will define the criteria to be treated as conditionalitiy; the commission will analyze financial and economic 

problems, define the policy choices that are required, monitor compliance and evaluatie progress or failure. In 

cases of disagreement, the bargaining power of the national government will be minimal – except that it might 

still threaten to commit political suicide or to reconsider the ‘bankruptcy-cum-devaluation  option” (Scharpf, 

2011, p.30). Behalve deze interventies via de Memoranda speelde ECB een belangrijke rol in Spanje en Italië. 

De haastige invoering van een beperking op deficits in Spaanse grondwet onder druk van de ECB  (die laatst in 

1978 en 1992 was gewijzigd) wordt door Meardi de tot dan toe belangrijkste ingreep van de EU op statelijke 

tradities genoemd (Meardi, 2011), en ook in Italië zette de ECB druk op de overheid om ze tot economische en 

constitutionele hervormingen te brengen (ibid).  

Vanwege de grotendeels intergouvernementele drijfkracht achter veel hervormingen is het verlies aan 

soevereiniteit en controle ongelijk verspreid:  “if one is a citizen of a country other than France or Germany 

(where new governments can be elected) what remaining power does one have to influence the decisions 

imposed by these two countries?” (Degryse & Pochet, 2011, p.3). Zelfs indien bonden uit de GIPS over het oor 

van hun overheden zouden beschikken zouden deze dus niet in staat zijn om sterk te wegen op een beleid dat 

door de dominante Europese actoren wordt opgelegd, waardoor hun nood aan Europese actie veel groter is 

dan in de noordelijke bonden die door Troika’s noch EEG echt getroffen worden
44

.   

 

Steeds moet ook worden onthouden dat EEG bovenal (maar niet uitsluitend, zie EPP & FC) van toepassing is op 

de eurozone. Belangrijke spelers als Groot-Brittannië, Denemarken en Zweden zullen minder getroffen worden 

door de nieuwe controlemechanismen.  

Een element dat Europese coöperatie potentieel nóg meer compliceert is het intra-nationale conflict tussen 

vakbonden. Ter illustratie:  In Italië ging de crisis gepaard met zware spanningen tussen de vakbonden. CISL
45

 

en UIL tekenden akkoorden waar het machtige CGIL zich tegen verzette. Pas op 28 juni 2011 werd een 

tripartiet akkoord getekend door alle bonden, maar nog steeds met felle tegenstand van FIOM, CGIL’s 

metaalvakbond. Onder druk van de ECB werd eind augustus een nieuwe hervorming doorgevoerd die op 

tegenstand van alle bonden kon rekenen, maar van een gecoördineerd verzet was geen sprake (Meardi, 2011). 

                                                                 
44

 Vooral publicaties m.b.t de zuidelijke staten roepen op tot Europese solidariteit, zie o.m  i.v.m Spanje en Portugal: vakbonden zijn wel 

degelijk nog in staat zijn om te mobiliseren, maar moeten hun acties coördineren op regionaal en Europees niveau om  de koers van het 

beleid te sturen (Lima & Artiles, 2011). I.v.m Griekenland: “[..] there is a need for new hegemonic socio-political blocs at the national level, 

along with coordinated action at the European level, if alternatives to  the current neoliberal project for Europe are to become credible 

“(Karamessini, 2012, p.13).   
45 Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori  / Unione Italiana del Lavoro / Confederazione Generale Italiana del Lavoro/ 
Federazione Italiana Operai Metallurgici / Landsorganisationen 
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In Ierland waren er scheurtjes tussen de bonden. Ten eerste tussen de vakbonden uit de publieke sector en de 

private sector, waarbij de eerste proactiever en militanter waren maar aan populariteit verloren. Ten tweede 

binnen de bonden, met afscheuringen van sommige subsectoren zuid en een grote groep die tegen het Croke 

Park akkoord
46

 stemde (Doherty, 2011). Ook in Zweden was er conflict: zes machtige bonden verzetten zich 

(met, een opzienbarend precedent, steun van ETUC) tegen de beslissing van confederatie LO om de ratificatie 

van het Euro-Plus Pact te steunen. Het was de eerste maal dat bonden zich zo openlijk tegen LO verzetten 

(Kullander & Broman, 2012). Dit compliceert Europese solidariteitsacties voor een bepaald land, en zorgt dat 

het vinden van een Europese respons nog moeilijker wordt. Of dezelfde problemen zich voordoen binnen 

sectoren is echter niet duidelijk.  

3.2.3. SOCIAAL OVERLEG: CONFLICT EN CRISISCORPORATISME 

 

We kijken naar het sociaal overleg in de lidstaten, om te onderzoeken of de traditionele nationale kanalen van 

de bonden nog functioneren. Indien ‘pactisme’ de dominante reactie is op de crisis zullen we wellicht een 

renationalisering van de bonden zien. Ook versnelde decentralisering zou een zwaar probleem vormen voor het 

in stand houden van sectorale samenwerkingsverbanden. We onderzoeken tevens de machtspositie van 

sleutelfiguur Duitsland. Hoe is de positie van de Duitse bonden getroffen door de crisis? Indien het sociaal 

overleg in elk land anders functioneerde is dit bovendien een bijkomende bron van heterogeniteit.  

Hoewel in heel Europa bij het uitbreken van de crisis in eerste instantie een herwaardering van de tripartite 

dialoog plaatsvond (Hyman, 2010b; Glassner & Keune, 2010), waren er belangrijke inter-nationale en sectorale 

verschillen.  De verschillen in het sociaal overleg, dat in noord en zuid op sterk uiteenlopende wijzen 

functioneerde, vergroten dus andermaal de diversiteit van de situatie waarin nationale bonden vertoeven. 

Sectoraal gezien was de krimp het zwaarst in industriële sectoren en de bouw,  maar het waren ook deze 

sectoren die het meest op steun konden rekenen (via Kurzarbeit en varianten) van overheden, zeker in 2008-

2010 (Marginson & Keune, 2010). Volgens Carley & Marginson (in EC, 2011a) gebeurde dit vooral in  acht 

landen: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland en Zweden. Zoals Bernaciak (2010) 

(in navolging van Bieler) opmerkt zou deze her-nationalisering van het industrieel beleid kunnen zorgen dat 

nationale ‘windows of opportunity’ weer opengaan en bonden hun transnationale coöperatie verwaarlozen. 

Akkoorden bleven echter uit of waren uitermate conflictueus in Spanje, Portugal, Griekenland en 

verschillende Oost-Europese landen. In Spanje vond bijvoorbeeld een radicale ommezwaai plaats na mei 2010, 

met ingrijpende wijzigingen in collectieve onderhandelingen, het promoten van decentralisering naar 

bedrijfsniveau en loonmatiging e.a. (Banyuls & Recio, 2012), terwijl in Griekenland het sociaal overleg de facto 

is ontmanteld (Karamessini, 2012). In de industriële sectoren vond ook een versnelling van het 

decentraliseringsproces plaats, met name ook in Duitsland (zie supra) waar bedrijven via crisiscorporatistische 

arrangemementen tijdelijke uitzonderingen verkregen op sectorale akkoorden, een toegenomen autonomie 

van het bedrijfsniveau die in de praktijk mogelijk niet zo makkelijk terug te draaien valt (Glassner & Keune, 

2010).  

Vanaf medio 2010 werd de publieke sector het voornaamste doelwit van overheden die hun budgettaire 

situatie wilden verbeteren (Glassner, 2010b; Watt & Theodoropoulou, 2011). Vooral via wervingsstops en soms 

verregaande loonsverlagingen (ibid). Deze besparingspolitiek werd doorgevoerd in heel Europa, maar er is 

sterke variatie in de grootte van de austerity packages. De zwaarste slagen vielen in Hongarije, Letland, 

Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje; m.n de landen met een acute schuldencrisis die 

bijstandsprogramma’s afsloten met EU/IMF  (Theodoroupoulou & Watt, 2011). In de kernlanden wordt sinds 

2010 vooral in het VK zwaar gesneden in de publieke diensten (Grimshaw & Rubery, 2012), maar over het 

algemeen bleven de besparingen hier milder. In Duitsland bijvoorbeeld nam de overheidsschuld slechts matig 

                                                                 
46 Waarin de publieke sector bonden loon behielden maar akkoord gingen met verregaande hervormingen.  
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toe en  bleven de openbare diensten (ondanks aangekondigde besparingen) relatief ongeschonden (Lehndorf, 

2012). De Duitse welvaartstaat heeft de crisis goed doorstaan (Meardi ,2011).   

Hoewel de onderhandelingsvrijheid van vakbonden in deze sectoren vaak al voor de crisis beperkt was, was 

doorgaans op zijn minst sprake van informeel overleg tussen de sociale partners (Glassner, 2010b). Vooral 

vanaf 2010 werden in heel de EU geijkte onderhandelingsprocedures echter aan de kant geschoven; 

maatregelen werden unilateraal of zonder substantiële dialoog doorgevoerd (ibid; Theodoropoulou & 

Watt,2011). Dit betekende in enkele landen een breuk met de praktijk van vrije onderhandelingen 

(IR,P,ES,IT,UK), maar ook in landen waar de staat traditioneel een dominantere rol had (Centraal & Oost-

Europa) werden de eisen en aanbevelingen van de bonden volledig genegeerd (Glassner, 2010b ). Ook in 

Duitsland was er niet dezelfde mate van sociale concertatie in de publieke sector als in de industriële sectoren 

(Urban, 2012).   

Deze maatregelen gingen bijna overal gepaard met protest en stakingen in de traditioneel sterk gesyndiceerde 

publieke sector. Enkel in o.m Oostenrijk, Finland, Polen en Zweden bleef het protest bij demonstraties 

(Vandaele, 2011).   Zelfs in landen met traditioneel sterke bonden is de machtsverschuiving tussen de partners 

echter onmiskenbaar en hebben collectieve onderhandelingen aan relevantie ingeboet (Glassner, 2010b).  

Enkel de respons van de Scandinavische landen was veeleer succesvol, zij wisten besparingsplannen vaak 

significant te stuiten (Mäkipää, 2011).  

Een opmerkelijke omwenteling vond plaats in Duitsland, waar de vakbonden na jaren van marginalisering plots 

terug een belangrijke rol kregen (Urban, 2012; Bispinck, 2011). Hoewel de nationale dialoog beperkt bleef was 

er vooral op (sub)sectoraal niveau sprake van sterke sociale concertatie (Vaccaro & Heeb, 2011, Urban, 2012). 

Urban (2012) spreekt zelfs van ‘reverse lobbying’ om de toenadering van de conservatieve regering Merkel tot 

de bonden te beschrijven. Dankzij hun rol in het beschermen van Duitse tewerkstelling en het verzekeren van 

sociale stabiliteit nam zowel het politiek als maatschappelijk aanzien van de Duitse bonden toe (Meardi, 2011; 

Urban, 2012; Lehndorf, 2012). Dit gold vooral voor IG Metall, Ver.di werd een meer conflictueuze houding 

verweten (Lehndorf, 2011).   

3.2.4. MIDDELEN 

 

Tot slot kunnen we verwachten dat de crisis het financiële/personele vermogen van de bonden heeft 

aangetast. Bij ontslagen verliezen sectorale bonden leden en derhalve middelen. Dit kan los van een eventuele, 

hernieuwde europeaniseringsdrift zorgen voor een de facto achteruitgang in de capaciteit van de Europese 

federaties: minder nationaal personeel dat feedback kan geven, minder tijd en middelen voor vergaderingen, 

etc .. Wederom zullen de gevolgen het zwaarst zijn voor bonden uit landen waar de tewerkstelling het sterkst is 

gekrompen. Bij gebrek aan publicaties of data omtrent het leden/middelenverlies van sectorale bonden in de 

crisis, werd in de casestudies aan de secretariaten gevraagd om een inschatting te maken van de gevolgen van 

de crisis op de middelen van hun ledenbestand.   

Dit dus een deus-ex machina element: zelfs als alle factoren gunstig zijn voor verdere coöperatie zal dit 

nauwelijks plaatsvinden indien de middelen ontbreken.  

3.2.5. TUSSENBESLUIT 

 

Economische dispariteit, met een ‘mirakel’ in de Europese motor en depressie in het zuiden, vermindert 

wellicht de  capaciteit om aan Europese coördinatie te doen. Temeer omdat de relatief sterke bonden een 

herwaardering van sociaal partnerschap ervoeren, m.n in Duitsland, en door het versnelde 

decentraliseringsproces waardoor de greep van sectorale bonden op hun leden in bedrijven verder is 
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verslapt
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. Deze factoren zouden kunnen zorgen dat Europese antwoorden zowel minder aantrekkelijk als 

levensvatbaar worden, zelfs indien deze op zowel de korte als middellange termijn pertinenter zijn.  

Bovendien is de kijk van vakbonden op EEG wellicht verschillend, gezien de zuidelijke bonden met een in het 

noorden vooralsnog ondenkbare Europese politiek/economische interventie werden geconfronteerd. De reeds 

bestaande neigingen naar -dan wel afkeer van-  radicalisme en coöperatie in respectievelijk zuid en noord 

zullen hierdoor wellicht aansterken, wat weinig hoop op ‘strategische eensgezindheid’ biedt.   De gevolgen van 

deze tendens voor coöperatie binnen de EIFs worden waarschijnlijk verergerd door de intra-nationale strijd en 

de afname van middelen in meer coöperatieve landen.  

Onder deze omstandigheden zou het bijvoorbeeld kunnen dat de sterke bonden meer naar 

bilaterale/unilaterale manieren gaan zoeken om invloed uit te oefenen (bijv. via de eigen overheid of bilaterale 

grensoverschrijdende coöperatie) in plaats van via de EIFs.  

   

3.3. PULL 

 

Wat, tot slot, met de ‘strategische selectiviteit’ van het Europese niveau? We kijken naar het discours van de 

Commissie, en of de bonden hun stempel hebben kunnen drukken op belangrijke dossiers. We onderzoeken ook 

of de sociale dialoog functioneerde, omdat dit een van hun  centrale toegangswegen tot de besluitvorming is en 

omdat de secretariaten hier een ‘gatekeeper’-rol vervullen. Indien de ‘opportunity structure’ zich heeft gesloten 

verwachten we dat de aantrekkingskracht van activiteit via de Europese secretariaten afneemt, en een 

versterkte nationale oriëntatie. 

Volgens verschillende auteurs (ETUI, 2012; Hyman, 2011; Höpfner & Schäfer, 2010a; Barbier, 2011) deemsterde 

de sociale dimensie langzaam weg na het tijdperk Delors. Het Verdrag van Lissabon herbevestigde vervolgens 

de neoliberale imperatieven van het Europese project, en verleende slechts diffuse steun aan sociale 

doelstellingen (ibid).  In Tarrow’s termen: de Europese ‘opportunity-structure’ was reeds voor de crisis 

krimpend.  

Met het uitbreken van de crisis verdwenen ook de laatste restanten retorische inzet voor een sociale dimensie. 

Met name Europe2020
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 (gelanceerd in 2010), werd een grote teleurstelling voor de vakbeweging (Hyman, 

2011; ETUI, 2012 ). De sociale dimensie werd erin gereduceerd tot het gevecht tegen armoede en uitsluiting en 

de SSD kreeg slechts marginale aandacht (Pochet, 2010; Barbier, 2011). 

De sociale dialoog bleek deze pil niet te verzachten. Hoewel de dialoog in sommige sectoren joint opinions 

bleef produceren (EC, 2011a), betwijfelen participanten (volgens Glassner & Pochet, 2011) dat de dialoog een 

meer dan marginale bijdrage leverde (ibid). De breuklijnen tussen de sociale partners resulteerden in een 

weinig ambitieus werkprogramma. In 2010 voorzag Platzer nog de mogelijkheid dat “the aegis of the financial 

and economic crisis, for sectoral industrial-policy crisis management [might] have a certain catalytic effect [for 

employer willingness in SSD’s] (2010, p.6), maar dit scenario lijkt zich niet te hebben voorgedaan. Hoewel de 

crisis het voornaamste discussiepunt betrof in de comités (EC, 2011a) was er nauwelijks substantiële activiteit 

(Schönmann & Clauwaert, 2011). Het lijkt er op dat de sociale partners geneigd zijn om de SSD vooral te 

gebruiken in voortvarende tijden, bij een krimp daalt ook hun (tekstuele) output (ibid). Dit alles mag niet 

verwonderen gezien de Commissie, spil van de dialoog, in EU2020 nauwelijks aandacht besteedde aan SD 

(ibid), wat twijfels doet rijzen over haar werkelijke steun voor dit proces (ETUI, 2011). 

                                                                 
47 (Zie Traxler & Marginson, 2005) 
48 Langetermijnstrategie van de EU, voortbouwend op de Lissabon strategie.  
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Meer algemeen boette de Europese besluitvorming, m.n inzake EEG, tijdens de crisis in aan transparantie en 

democratische legitimiteit, en werd ze in toenemende mate afgeschermd van populaire druk (Scharpf, 2011; 

Becker & Jäger, 2011; Degryse & Pochet, 2011)  “The “strategic selectivity” (Jessop 2002, p.40) would be 

become even more biased in favour of capital. *…+(Cassen 2010, aangehaald in Becker & Jäger, 2011).  “ *…The 

EU has] institutionalized a form of economic governance which is increasingly hierarchical and 

unaccountable*…+” (Hyman, 2011, p.21).  

Het is derhalve niet duidelijk hoe de EIFs via dialoog of lobbywerk zouden kunnen wegen op het gedrag van 

dominante Europese actoren. De voorbije vier jaar bleef hun invloed alvast zeer beperkt.  

3.3.1. TUSSENBESLUIT 

 

Hoewel de nood aan Europese herregulering, en het belang van het Europese beleid, pertinenter is dan ooit 

(Marginson, 2010) lijken de mogelijkheden van vakbondsfederaties om invloed uit te oefenen sterk 

gekrompen. De Commissie heeft een  ideologisch gedreven steun voor ‘structurele hervorming’ omarmd, met 

ook in de komende jaren wellicht een marginalisering van sociaal beleid tot gevolg (Barbier, 2011). Volgens 

Hyman (2011) is het tijd dat de vakbonden zich eindelijk ontdoen van de  illusie dat sociale her-regulering op 

Europees niveau waarschijnlijk is. Hij roept op tot brede mobilisatie, maar mogelijk zorgt deze geslonken 

toegang vooral dat bonden zich verder terugtrekken van het Europese toneel. In Polanyiaanse termen: “As the 

countermovement – social protection against market forces – is not forthcoming [at the EU level, it]  is losing 

ground domestically, losers grow Euro-skeptical and endorse nationalism” (Höpfner & Schafer, 2010b, p.26).   

Dit zou aansluiten bij de dreiging van een ‘vicious circle’ gesignaleerd door Dolvik (1997) en Turnbull (2010) (zie 

supra): verminderde invloed op de besluitvorming zorgt dat de aantrekkingskracht  van gemeenschappelijke 

Europese actie afneemt, met als gevolg dat de invloed van de vakbeweging andermaal afneemt, etcetera.  

3.4. HYPOTHESEN 

 

De ontwikkeling van de EIFs  hebben we omschreven als een toename van de formele en informele 

instrumenten van Europese organisaties: mandaten en middelen. Vervolgens hebben we een theoretisch 

raamwerk uitgebouwd dat hun ontwikkeling verklaart.  

Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe de crisis inwerkt op het traject van de EIFs. Om dit te doen 

stelden we ons de vraag hoe de crisis de variabelen wijzigt die zijn opgenomen in ons theoretisch raamwerk. 

Dit kwam aan bod in de voorgaande titels. In dit laatste onderdeel van hoofdstuk 3 recapituleren we onze 

bevindingen, en formuleren we hypothesen over de gevolgen van deze gewijzigde omstandigheden voor de 

ontwikkeling van  de federaties. In het volgende deel toetsen we deze in twee case-studies. De assumptie is dus 

dat er een algemene dynamiek zal zijn die in elke federatie, sectorale verscheidenheid ten spijt, aanwezig zal 

zijn, zelfs indien deze in elke EIF tot andere resultaten leidt.  

We overlopen de afzonderlijke factoren en hoe de crisis deze gewijzigd heeft, en formuleren dan een 

hypothese. Alvorens we overgaan naar de case-studies, wordt nog kort de beperkte literatuur over de gevolgen 

van de crisis op ETUC’s functioneren overlopen, om al een eerste ‘indicatie’ te krijgen en de hypothese scherp 

te stellen.  

Push: structurele verschuiving 

De functionele noodzaak aan Europese coördinatie is vergroot, politieke én economische ‘push’-factoren zijn 

versterkt. De locus van de politieke macht verschuift, zeker in de eurozone, verder naar het Europese niveau. 

Dit zou de Europese samenwerking moeten versterken: grotere participatie aan lobby-campagnes, meer 

middelen voor het politieke werk, nieuwe manieren om Europese acties te organiseren,... Concurrentiële 
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processen zijn versterkt terwijl ook de nood aan macro-economische coördinatie groter is geworden; de 

bonden zouden hun coöperatiemechanismen moeten versterken om deze uitdagingen het hoofd te bieden.  

 

Pull: opportunity structure 

Centrale spelers in de Europese besluitvorming zijn zowel minder toegankelijk als minder ontvankelijk voor de 

eisen van de Europese vakbeweging. De voorbije vier jaar hebben zij nauwelijks invloed kunnen uitoefenen. 

Door de intergouvernementele besluitvorming kunnen vakbonden uit de kernlanden wellicht beter een meer 

nationale strategie hanteren. Voor hun vermindert de meerwaarde van het partnerschap met perifere landen. 

Bovendien is de sociale dialoog in zowat alle sectoren een instrument zonder meerwaarde gebleken, waardoor 

de ‘gatekeeper’-rol van de EIFs afneemt. 

Horden: diversiteit en nationale autonomie 

De economische verschillen zijn gegroeid, het convergentieproces is stilgevallen en de breuklijn kern/periferie 

is verdiept. Hierdoor zullen met name pogingen tot cao-coördinatie veel moeizamer worden. Omdat de 

bonden in kern/periferie op volstrekt verschillende wijze onderhevig zijn aan Europese maatregelen verschilt 

wellicht ook hun analyse van de crisis, en het benodigde antwoord. Zeker indien de eensgezindheid (zoals 

Ebbinghaus & Visser, 1997 voorspelden) substantieel moet worden en niet zuiver symbolisch  (Welke 

actievormen? Welke doelstellingen? Steun voor Eurobonds e.d?). Bovendien zijn ook bínnen de landen 

conflicten tussen vakbonden, die eensgezind Europees ageren verder bemoeilijken. Deze verschillen zullen niet 

kortstondig zijn en op de lange termijn zorgen dat de sociaaleconomische en politieke context van bonden in 

noord en zuid (en oost en west) drastisch verschilt. Hierdoor vergroten de kosten van Europese samenwerking, 

waardoor deze voor alle betrokkenen minder substantieel en derhalve minder aantrekkelijk wordt.  

In de perifere landen had de crisis ontregelende gevolgen voor de bestaande systemen voor sociale 

concertatie. De invloed van de vakbeweging op de besluitvorming werd hier sterk gemarginaliseerd. In de 

noordelijke landen bleven de bestaande instellingen veeleer ongehavend. In Duitsland kende de vakbeweging 

in het algemeen en IGM in het bijzonder zelfs een opmerkelijke herwaardering. We verwachten daarom dat de 

oude tegenstelling tussen Europees geëngageerde zuidelijke en terughoudende noordelijke bonden verdiept 

zal zijn. We verwachten dat de Duitse bond minder interesse zal hebben voor de Europese werking (minder 

contact, minder participatie, geen substantiële steun voor nieuwe instrumenten,...). Tot slot vond in 

verschillende landen, m.n ook Duitsland, een versnelde decentralisering plaats die sectorale samenwerking op 

termijn bemoeilijkt, en kenden tal van bonden (wellicht) een achteruitgang in hun middelen waardoor zij hun 

participatie aan het Europese werk zullen (moeten) terugschroeven.  

Organisatorische capaciteit: leiderschap en de ideationele component 

Indien we er van uitgaan dat het vakbonden uit de kernlanden zijn die een leiderschapsfunctie kunnen 

vervullen, verwachten we niet dat er kandidaten zijn om met voluntaristisch leiderschap de breuklijnen zullen 

overstijgen. We menen net dat de cruciale Duitse vakbond haar rol zal terugschroeven.   

Het is mogelijk dat de ervaring van gedeeld leed, verontwaardiging om de Europese koers, en aanverwante 

fenomenen zorgen dat de bonden ondanks hun breuklijnen een gedeelde analyse maken van de crisis, net 

zoals ze breuklijnen wisten te overstijgen naar aanleiding van Laval of Bolkenstein.   
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3.4.1. BASISHYPOTHESE 

 

 

Op basis van deze elementen verwachten we dat de federaties eerder zullen neigen naar intern conflict, 

paralyse en erosie dan dat zij de functioneel noodzakelijke stappen zullen zetten om de nieuwe uitdagingen 

het hoofd te bieden. Economische en politieke dispariteit maken ‘strategische eensgezindheid’ en cao-

coördinatie moeilijker, een probleem dat wordt versterkt door het versnelde proces van decentralisering. De 

Europese besluitvorming is bovendien toegankelijk noch ontvankelijk voor de eisen van de Europese 

secretariaten, waardoor de baten van ageren ‘via’ het secretariaat onduidelijker worden.  

 

Een alternatief scenario is dat er op korte termijn wel eensgezindheid bestaat indien de bonden toch een 

gemeenschappelijke analyse van de crisis maken, of als zij aangezet worden tot solidariteit wegens zuiders 

leed.   

 

 

3.4.2. EEN EERSTE INDICATIE: LITERATUUR OVER DE GEVOLGEN VAN DE CRISIS VOOR DE EUROPESE VAKBOND 

 

De weinige literatuur die al verschenen is over de (rol van) de Europese vakbond (ETUC, zelden of nooit de EIFs) 

blijft aan de oppervlakte, maar lijkt in algemene termen deze hypothese te staven. De Europese/internationale 

respons bleef zeer beperkt (Marginson, 2010; Hyman & Gumbrel-Mccormick, 2011; Hyman, 2010b; Kowalsky, 

2011). De reactie van de bonden was er vooral op gericht om bedreigingen voor hun kernleden af te wenden, 

en bleef gericht op nationaal beleid. “Attempts to influence government policy on Europe, and hence crisis 

policy at European level, have remained just as underdeveloped as efforts to coordinate, or indeed network, 

redistribution campaigns across national borders” (Urban, 2012, p.223).  

In deze situatie zal volgens Kowalsky (2011) de toekomst van ETUC afhangen van een klein aantal actieve 

bonden. Aan de ene kant zouden deze een voorhoede kunnen vormen die de Europese strategieën zal 

determineren.  Aan de andere kant zou het gebrek aan interesse in een gedeelde Europese 

vertegenwoordiging van belangen kunnen toenemen en  bilaterale coöperatie versterkt worden – parallel met 

een verzwakking van ETUC. Een laatste mogelijkheid is ‘hibernation’: een passief wachten op betere tijden en 

een tijdelijke terugtrekking uit het Europese werk. Welke richting de bonden uitgaan zal duidelijk worden de 

komende maanden en jaren. 

Toch voorzagen we de mogelijkheid dat de externe druk wel degelijk groot genoeg is om bonden aan te zetten 

tot nieuwe samenwerkingsverbanden of eensgezinde actie. Omdat de ‘functionele’ druk dermate gegroeid is, 

maar mogelijk ook omdat een ervaring van gedeeld leed en solidariteit zorgen dat de rangen zich sluiten,  dat 
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interne en externe obstakels naar de achtergrond verschuiven, en dat de sterke bonden meegaan in een proces 

waarin ze trachten om ondanks de kloven tot nieuwe of hernieuwde vormen van coöperatie te komen. 

[verantwoording] De enige publicatie die een indicatie geeft van de al dan niet solidaire sfeer is een document 

van de Friedrich Ebert Stiftung (Buntenbach et al, 2011) dat opinies van een zevental bonden bevat over de 

crisis en de rol van ETUC.   

We kunnen de bijdragen van de vakbonden (uit NL, DU,TSJ,IE,ZWE,GR,P) samenvatten door de tekst van de 

toenmalige FNV te parafraseren: De voorbije vier jaar waren moeilijk, Europa verloor haar sociaal gezicht, en 

ondanks de slogan ‘on the offensive’ werd ETUC in een hoekje gedrumd. Het Euro-Plus Pact zet de aanval in op 

collectieve onderhandelingssystemen en mikte onterecht op loonkosten. Hoewel deze taak niet makkelijk is 

vanwege de divergente tussen de lidstaten, moeten de bonden opnieuw in het offensief voor een sociaal 

Europa. De verschuiving van budgettaire en economische coördinatie naar Europees niveau zorgt dat voor elke 

nationale vakbond Europese actie, coöperatie en coördinatie meer nodig zijn dan ooit. Nationale bonden en 

ETUC moeten hun krachten bundelen. DGB, CMKOS,  ICTU, ÖGB, scharen zich allen grotendeels achter deze 

analyse. Bij GSEE en UGT wordt sterker de nadruk op mobilisatie gelegd (met vooral bij GSEE meer militante 

retoriek), terwijl de LO (zweden) net ontzettend veel terughoudender is. Geen unanimiteit dus, maar de 

belangrijkste spelers hadden althans (in 2011, in één publicatie van een aan de vakbond gelieerde denktank, op 

een retorisch niveau) dezelfde analyse, en een gelijkaardig project. Hier kunnen we nog eens naar Turner 

verwijzen: “National unions and federations [...] have surprised observers in the past in their ability, at certain 

times and places, to overcome great internal diversity to build cohesive organizations [...] Diversity of structure 

and interest are obstacles that may well be surmountable if and when the commitment of actors to cross-

national collaboration, based on other common interests, becomes substantial” (Turner, 1996, p.5).  

Dat ETUC lange tijd naar de lichtbak bleef staren was, zoals Lehndorf (2011) opmerkt,  dan ook deels omdat de 

crisis relatief onverwachts kwam en zeer intens was en bleef. Hij wees er op dat ETUC wel degelijk 

gemobiliseerd heeft, en dat zij terug in een ‘oppositionele’ rol geraakt zoals tijdens de Bolkensteinrichtlijn. 

Hoewel dit niet per se een uitbreiding van haar takenpakket impliceert, zou het wel betekenen dat de 

tweespalt noord-zuid niet zorgt voor politieke paralyse, en mogelijk voor hernieuwde inzet die na verloop van 

tijd ook een geïnstitutionaliseerde vorm krijgt.  Ook in de sectorale federaties lijkt zo’n scenario niet 

uitgesloten: “A notable development during the crisis has been the apparently increasing propensity of EWCs 

and European- level trade union federations to organise Europe-wide protests [..], and to intervene in national 

cases” (EC, 2011a, p.210). Dit gebeurde het meest actief door de EMF. Ze organiseerde met de EWCs  Europese 

actiedagen tegen Bosch, ArcelorMittal, Siemens, Thysenkrupp, en Opel, alleen al in 2009, met tijdens die 

laatste actie bijvoorbeeld werknemers uit Duitsland, het VK, Spanje, Polen, Nederland, Oostenrijk en Hongarije 

(EC, 2011a). 

Maar zelfs in dit optimistische scenario is er wellicht het probleem van de (in sommige landen mogelijk 

drastisch) gekrompen middelen. Zelfs indien er wel degelijk nieuwe bereidheid is om samen tot actie over te 

gaan of de samenwerking permanent te versterken zullen de eurosyndicale instellingen door deze schaarste 

slechter functioneren: nationale bonden stutten in de eerste plaats hun lokale werking, en hun aanwezigheid in 

Brussel is duur. Kowalsky (adviseur bij ETUC, 2011) stelt inderdaad dat bonden zich ondanks de volgens hem 

pertinente nood aan Europese coöperatie  hebben teruggetrokken uit de Europese werking. Volgens hem was 

dit in belangrijke mate te wijten aan resource overstretch: de bonden moesten in eigen land aan crisis-

management doen, waarop gesneden werd in kostenpost Europa.  
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3.4.3. SCHERPGESTELDE HYPOTHESE: VIER STELLINGEN 

 

Het bovenstaande stelt ons in staat onze basishypothese scherp te stellen.  

1: De participatie van alle bonden aan de Europese werking zal dalen. Enerzijds door krimpende middelen (m.n 

in het zuiden), anderzijds vanwege verminderde belangstelling en de heropening van nationale kanalen 

(noordelijke bonden, m.n Duitsland).  

2: Er zal intern conflict zijn over de te volgen koers, met paralyse tot gevolg. In het bijzonder als het op 

specifieke maatregelen zoals eurobonds en actievoeren aankomt.  

Indien er tóch sprake is van een omgekeerde beweging naar meer formele en informele europeanisering, dan 

zal dit het gevolg zijn van: 

3: Solidariteit: nieuwe, Europese identiteit, bonden overal in het defensief door EEG. Vooral op de korte termijn 

zou dit bijvoorbeeld tot solidariteitsacties kunnen leiden, met meer participatie en verhoogde aandacht. 

  

4: Functionele noodzaak: ook de noordelijke bonden erkennen dat Europa belangrijker is geworden, en 

trachten de breuken met het zuiden te overbruggen. Dit zou tot ontwikkelingen op de langere termijn kunnen 

leiden: de uitbouw van nieuwe formele samenwerkingsverbanden, nieuwe instrumenten. 

 Dit zal zowel blijken uit grotere participatie (informele component, aanwezigheid, middelen, sterkere 

bereidheid tot actie voeren, campagnes coördineren e.d) als nieuwe institutionele ontwikkelingen (formele 

component, bijv. nieuwe manieren om aan cao-coördinatie te doen, informatie uit te wisselen,…).  

Deze hypotheses zullen we toetsen in twee case-studies aan de hand van interviews met hoofdactoren binnen 

EPSU en de EMF.  

4. CASE STUDIES 

4.1. METHODE EN CASES 

4.1.1. KEUZE VOOR EPSU EN DE EMF 

 

De keuze voor de EMF lag voor de hand, als de meest invloedrijke en uitgebouwde federatie. Ze heeft steevast 

een pioniersrol gespeeld, en kan ons daarom een indicatie geven van het traject dat de andere federaties 

zullen afleggen. Ze zal ook de meest dominante actor zijn in de nieuwe federatie, IndustriAll. Een onderzoek 

naar EMCEF of ETUF:TCL zou minder relevant zijn geweest. Een probleem met de EMF als casus is dat ze is 

opgegaan in de nieuwe federatie. Het bleek echter mogelijk om de evoluties binnen de EMF nog steeds 

zelfstandig te bespreken. De interviews werden afgenomen in de aanloop naar de merger. Uit de interviews 

bleek dat zij, als de meest dominante en ‘federalistische’ organisatie,  er ook op rekenen dat ze hun nieuwe 

initiatieven door zullen kunnen zetten. Het voornaamste probleem is dat door de fusie opvolging van de trends 

die hieronder geschetst worden moeilijker wordt. Maar omdat de verschillende sectoren bínnen IndustriAll hun 

autonomie deels zullen behouden wordt ook dit niet onmogelijk
49

.  

Voor EPSU werd gekozen omdat haar ledenbestand sterk verschilt van de EMF, omdat zij de grootste bond is 

die ‘statische’ sectoren vertegenwoordigt, en omdat haar ledenbestand niet in de eerste plaats door de 

economische gevolgen van de crisis getroffen is, maar vooral wordt geconfronteerd met EEG en de 

bezuinigingen.  

                                                                 
49 De fusie lijkt vooral een versnellend effect te hebben gehad op enkele elementen: een versterking van bepaalde facetten zoals WCR en 
Eucoban om te zorgen dat deze ook in nieuwe federatie in deze vorm kunnen worden verdergezet, dus vervroegen omdat ze er van uit 
gaan dat sommige debatten moeilijker zullen worden in nieuwe federatie].  
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Op deze manier worden de belangrijkste bonden bestreken die onmiddellijk geconfronteerd worden met de 

gevolgen van de crisis en wordt de sectorale verscheidenheid geïllustreerd: er is zowel een ‘statische’ als een 

‘mobiele’ sector opgenomen (zie Traxler & Marginson, 2005, supra). Hoewel de situatie in federaties als UNI-

Europa en de EFBWW wellicht verschilt, zullen hier dezelfde dynamieken aan het werk zijn die in deze cases 

geïllustreerd worden.  

4.1.2. INTERVIEWS: METHODE  

 

De gebruikte methode was die van semigestructureerde elite-interviews.  

We kozen er voor om sleutelfiguren uit het secretariaat te interviewen. Het secretariaat is immer het best 

geplaatst om uitspraken te doen over de algemene ontwikkeling binnen de federatie. Zij zijn op de hoogte van 

de geschiedenis van de federatie, kennen de standpunten van hun leden, welke evoluties er zijn, of bonden 

aanwezig zijn, info doorsturen, etcetera. Beide contactpersonen zijn al meer dan 15 jaar actief binnen hun 

Europese organisatie, en voordien als vertegenwoordigers van een nationale bond, en kunnen actuele 

gebeurtenissen dus uitstekend projecteren op de langere termijn.   

De vragenlijsten bevatten voor elke case dezelfde thema’s, maar werden aangepast en aangevuld voor de 

specifieke situatie van de federatie.  

Hierbij werd niet enkel gebruik gemaakt van het hier boven geschetste, algemene beeld, maar werd ook 

gekeken naar congresverslagen en andere rapporten op de websites van de federaties. Deze documenten zijn 

nuttig om een algemeen beeld te krijgen van de federaties, en waren handig in het opstellen van enkele 

gerichte vragen, maar ze zijn weinig bruikbaar om de daadwerkelijke evolutie van de federaties te schetsen. Ze 

hebben, zoals Jan Willem Goudriaan van EPSU stelde,  steevast een optimistische bias. Het is ook om deze 

reden dat we voor interviews hebben gekozen, in plaats van een studie van brochures of persberichten e.d. Op 

deze manier krijgen we een veel beter beeld van de werkelijke, interne situatie in de federaties; geen gepolijste 

indicatie. We zullen niet naar deze documenten verwijzen in de tekst, maar de gebruikte bronnen staan wel in 

de vragenlijsten die te vinden zijn in bijlage vijf.  

 De interviews werden afgenomen in april, mei en juni, tijdens telkens twee sessies voor elke contactpersoon.  

4.2. CASE 1: EMF  

4.2.1. CONTACTPERSOON 

 

We spraken in totaal ongeveer vijf uur met Bart Samyn, adjunct-secretaris generaal  van de EMF. Hij is al sinds 

de vroege jaren negentig actief binnen de Europese vakbond, eerst als lid van de ABVV metaal. Hier was hij 

voor zijn overstap naar de EMF hoofd van het departement collectieve onderhandelingen en sociale zaken.  

De focus van het interview lag op: de verschillen tussen de periode voor en na de crisis; waarom en op welke 

wijze de crisis een kantelpunt vormde; de problemen van een in toenemende mate heterogeen ledenbestand; 

de gevolgen van krimpende nationale middelen in de crisis; en de reactie van de EMF op de nieuwe 

ontwikkelingen.  

Hieronder zullen we eerst ingaan op hoe en waarom de crisis volgens hem een kantelpunt vormde naar 

verdere europeanisering.  
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4.2.2. RENATIONALISERING VAN HET LEDENBESTAND?  

 

We legden Bart Samyn onze hypothese van renationalisering voor: hebben cruciale bonden zich inderdaad 

teruggetrokken achter de eigen grenzen? We vroegen hem ook naar de houding van de nationale bonden 

binnen de EMF: is ook hier de scheiding noord/zuid relevant? En welke rol spelen de Duitse bonden? Hoe is dit 

gewijzigd?  

Voor de crisis (1990-2003-2008): van europeanisering naar renationalisering.  

Samyn erkende dat dit een proces is dat heeft plaatsgevonden, maar niet in 2008 -wél in de periode tussen 

2003-2008: de crisis betekende net een kantelpunt in omgekeerde richting.  

Hoewel er de voorbije tien jaar belangrijke stappen werden gezet met o.m de common demand en de EWC-

mandateringsprocedure van 2006, was het enthousiasme om de Europese werking (vooral i.v.m cao-

coördinatie)  uit te bouwen tussen 2001/ 2003-2008 enigszins weggeëbd. De crisis stuurde deze pendule 

opnieuw in omgekeerde richting.   

Voor 2001-2003: 

De eerste gesprekken over looncoördinatie vonden plaats begin jaren 1990, en waren in belangrijke mate een 

reactie op de nationalistische politiek van een aantal bonden. Voor het eerst gebruikten bedrijven tijdens 

onderhandelingen voorbeelden van moderatie uit buurlanden om concessies te eisen van vakbonden. Dit 

confronteerde hen met hun toegenomen interdependentie:  onderhandelingen in één land hebben gevolgen 

voor de rest van Europa. Belangrijk was dat ook Duitsland, voordien een in zichzelf gekeerde moloch, 

geconfronteerd werd met dezelfde problemen: crisis, herstructureringen, en werkgevers die wezen naar het 

buitenland (m.n Nederland) om concessies af te dwingen
50

. Toen ook Europa’s economische motor besloot dat 

dit op termijn onhoudbaar zou worden werd een Europese respons mogelijk. Tussen 1991 en 1994 werd het 

concept van de looncoördinatie ontwikkeld , en in de periode 1994 tot +/- 2000 waren alle bonden daar erg 

enthousiast over. Dit ging gepaard met grote betrokkenheid en vooruitgang, nieuwe politieke stellingnames 

(de WCR in  1998) en het boeken van zowel ‘statistisch’
51

 als politiek resultaat.    

Belangrijk is dat net als in de andere federaties  de noordelijke landen, en dan met name de Scandinaviërs (in 

het bijzonder Denemarken) steevast terughoudender zijn geweest dan de eerder ‘federalistische’ zuidelijke 

landen (m.n Italië), maar dat ze binnen EMF, veel meer dan elders, toch akkoord zijn gegaan met relatief 

verregaande stappen. De WCR, de common demands, het erkennen van de mogelijkheid van Europese cao’s in 

EMF’s statuten: dit alles was zeker voor hen behoorlijk controversieel maar na enig debat toch acceptabel. 

De periode 2002-2003 was een  kantelmoment. De economie stagneerde en bepaalde landen besloten dat er 

best terug naar nationale oplossingen werd gezocht. Dit was bovenal duidelijk i.v.m IG Metall. De sectorale 

akkoorden in Duitsland waren nog in overeenstemming met de WCR, maar op bedrijfsniveau waren belangrijke 

afwijkingen in grote bedrijven (met grote gevolgen internationaal). IGM verdedigde echter halsstarrig de 

autonomie van het bedrijfsniveau (en was wellicht niet zomaar in staat om hier iets aan te doen).  Deze de 

facto erosie van de WCR zorgde dat het enthousiasme wegebde. Hoewel er nog ontwikkelingen als de common 

demand (2005) en de mandaatprocedure (2006) waren  trad langzaam stagnatie in.  

Vanaf 2008 zwaaide deze pendule opnieuw richting verdere europeanisering. De crisis vormde een 

kantelmoment, zowel op nationaal als Europees niveau. Duitsland is hierbij volgens Samyn een ideaal 

referentiepunt. Het land is met haar 1,2 miljoen leden niet enkel de machtigste actor binnen de EMF, ze  vormt 

ook een goed gemiddelde van de houding in noord en zuid. Op nationaal niveau heeft IGM ondanks de periode 

                                                                 
50 Dit voedt ons argument dat vooral naar Duitsland gekeken moet worden indien we willen kijken of bepaalde bonden een leiderschapsrol 
spelen.  
51 Zie ook Bieler: “The coordination of national wage bargaining started in 1998 and was successful until 2001 “(Bieler 2006, p.185). 
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van ‘crisiscorporatisme’ haar jarenlang immobilisme achter zich gelaten: de jaarlijkse waarschuwingsstakingen 

kennen dubbel zoveel deelnemers, en in tegenstelling tot de periode 2003-2008 spreekt IGM opnieuw van een 

herverdelingspolitiek
52

 en de invoering van een minimumloon. Bovendien: in weerwil van de hernieuwde 

aandacht van de Duitse overheid voor IGM, is de metaalbond na een periode van afgekalfde aandacht opnieuw 

bijzonder actief op Europees niveau. Deze ontwikkeling is illustratief voor de algehele houding van de Europese 

metaalbonden, die samen belangrijke nieuwe ontwikkelingen hebben ondersteund.  

4.2.3. Gevolgen van de crisis voor ontwikkeling  

 

Welke elementen zorgden dat de crisis van 2008 opnieuw voor een kanteling zorgde? We legden Samyn de 

verklaringen uit ons literatuuronderzoek voor: de ‘sociale’, ‘economische’ en ‘autonomie’ argumenten voor 

hernieuwde cao-coördinatie. Spelen deze een rol in de nieuwe betrokkenheid van hun leden? 

Volgens Samyn zijn er twee, vervlochten elementen die voor het hernieuwd europeanisme gezorgd hebben. 

Ten eerste is er de ervaring van gedeeld leed, die voor een nieuwe solidariteit heeft gezorgd. Ten tweede  

heeft de crisis de nationale bonden opnieuw bewust gemaakt van hun interdependentie: “De oude analyse 

waarbij we meer coördinatie nodig hebben en moeten zorgen dat we elkaar niet ondermijnen is meer dan ooit 

correct. Opnieuw geldt dit zowel voor Italië, Zweden als Duitsland”. Dit betekent vooral dat hun oude analyse 

(uit de jaren 1990) opnieuw naar waarde geschat wordt: cao-coördinatie is noodzakelijk om ‘whipsawing’ te 

voorkomen. Op zich heeft de crisis hier weinig aan veranderd, maar ze vestigde wél opnieuw de aandacht op 

het belang van de ‘sociale functie’ van coördinatie: om de sociale afbraak een halt toe te roepen moeten 

bonden transnationaal reageren.  

Volgens Samyn speelden de economische functie en het autonomie-argument een veel marginalere rol. Deze 

argumenten zijn waardevol maar eerder academisch, en spelen geen belangrijke rol in de afwegingen der 

betrokken bonden. In de eerste plaats reageren zij op de verminderde koopkracht en het groeiend sociaal leed. 

Hoogstens heeft het werk van de Commissie rond cao-coördinatie geholpen met het vernieuwen van de 

aandacht. De voorstellen van de Commissie en het Euro-Plus Pact motiveren hen dus niet om de eigen WCR-

arrangementen te versterken. Wel zullen zij actie voeren tegen deze plannen.  

4.2.3.1.‘INSTITUTIONELE’ RESPONS  

 

Hoe vertaalde deze hernieuwde aandacht zich in de EMF? Werden nieuwe initiatieven genomen? We 

concentreerden ons op cao-coördinatie. Waarom heeft EMF een diversificatie van de WCR verworpen? Zijn er 

andere innovaties? Heeft het hernieuwd europeanisme ook een effect op de ‘informele’ werking; is het 

bijvoorbeeld makkelijker om Europese acties te organiseren?  

Inzake cao-coördinatie is zonder grote problemen herbevestigd dat WCR van 1998 geldt als minimumnorm, en 

dat de nationale bonden in principe dus terug naar een herverdelingspolitiek moeten evolueren
53

. Volgens 

Samyn is dit zeker een  indicatie dat er iets gekanteld is, zelfs als deze omslag in de praktijk nog een tijdje 

onzichtbaar zal blijven. In plaats van een renationalisering van de CAO-politiek na de crisis ziet EMF dus net het 

tegenovergestelde. De periode waarin bonden zich terugtrokken uit de Europese samenwerking en als vanouds 

op nationaal niveau hun problemen het hoofd trachtten te bieden is voorbij: men ziet terug in dat nationale 

oplossingen niet volstaan.    

 

Behalve het herbevestigen van de inhoud van de  WCR is er een zeer belangrijke wijziging in de uitvoering  van 

de regel.  Tot nu toe was het duidelijk dat ze uit noodzaak een ex post instrument was: er werd alleen gekeken 

                                                                 
52 Waarbij lonen worden geëist die hoger liggen dan de productiviteitsstijging 
53 De WCR werd wel opnieuw geformuleerd (EMF Congress, 2011), maar dit betrof een technische wijziging zonder inhoudelijke 
repercussies.  
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naar de voorbije onderhandelingsronden, niet vooruitgeblikt. Nu zijn er in de tekst parameters ingebouwd die 

moeten toelaten om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. De EMF zal prognoses en 

richtcijfers produceren  die, rekening houdend met o.m productiviteit en inflatie, aangeven waar bepaalde 

onderhandelingen zouden moeten landen in het komende jaar. Dit moet het gemakkelijker maken om cao’s  op 

termijn meer te gaan sturen vanop Europees niveau.  Deze stap is volgens Samyn zeer belangrijk; ze zou niet 

mogelijk zijn geweest zonder de crisis als katalysator. Zelfs de Scandinavische bonden gingen zonder veel 

problemen akkoord.  

 

Een mogelijke piste die binnen de EMF onderzocht werd, was de invoering van een gediversifieerde WCR
54

, 

met andere richtlijnen voor deficit en surplus landen. De optie werd echter krachtig van tafel geveegd: ten dele 

uit solidariteit, ten dele omdat de WCR ook een politieke functie heeft.  Een tweeledige formule zou tot 

tweespalt leiden.  

4.2.3.2.  POLITIEKE/LOBBY DIMENSIE 

 

Heeft deze kanteling ook ‘op het terrein’ invloed? Is er een nieuwe bereidheid om actie te voeren uit Europese 

solidariteit? Zijn er nieuwe actievormen die ontwikkeld worden (naar een Europese staking?)? Om samen 

lobbycampagnes te voeren? Welke rol speelt de EEG hierin?  

EEG heeft geen specifieke gevolgen voor de metaal sector (i.t.t bijv. de publieke diensten) waardoor de EMF 

zich hier ingeschakeld heeft in de campagnes van ETUC
55

.  Voor de EMF van onmiddellijker belang is dat ze 

,zoals gezegd, verschillende malen actie rond sectorale/bedrijfsthema’s voerden. De EMF heeft de voorbije vier 

jaar zeer actief gemobiliseerd. Ze organiseerden vier  Europese betogingen voor subsectoren en verscheide 

actiedagen. Ze organiseerden ook twee specifieke betogingen voor Arcelor Mittal. Volgens Samyn is de 

bereidheid om Europese solidariteitsacties te organiseren verder gegroeid; hun mobilisaties waren succesvol 

(zelfs in bedrijven die niet in nood verkeren), en volgens Samyn wordt er langzaam opgeschoven naar een op 

Europees niveau gecoördineerde staking.  Hoewel een échte Europese staking vanwege juridische & culturele 

verschillen nog steeds onwaarschijnlijk blijft
56

, kwam de laatste actiedag voor Arcelor Mittal er zeer dichtbij. Op 

7 december werd toen gestaakt in België, Frankrijk en Spanje, terwijl Duitsland, Tsjechië en Polen kozen voor 

betogingen. Het marsorder van de EMF was toen dat er gestaakt moest worden waar dit juridisch mogelijk was. 

Ook Luxemburg heeft toen gestaakt, wat belangrijk is omdat het lange tijd twijfelachtig was of zo’n actie 

wettelijk zou zijn. Omdat de Luxemburgse bonden beslist hadden desnoods illegaal te stakingen heeft de 

regering volgens Samyn ingebonden en niet geprotesteerd. Dat ook in het DuItse Hannover werd betoogd was 

eveneens van groot belang: zij werden niét bedreigd door de herstructureringsplannen van Arcelor. Dat zij 

besloten mee te betogen is bijna even waardevol als indien zij gestaakt zouden hebben.   

Zulke acties leiden er volgens Samyn toe dat het  Europese niveau, zeker in deze bedrijven, mensen dichter en 

dichter nadert. Een groeiende minderheid van het personeel uit deze bedrijven begint dat te merken.  

  

                                                                 
54 Een idee dat ook geopperd werd door Platzer (2010), en o.i mooi zou volgen uit de clubtheoretische voorspellingen van Sadowski et al 
(2003). De EMF lanceerde dit idee echter enkel om het debat aan te zwengelen, het secretariaat noch de bonden wensten deze 
aanpassing.  
55 Samyn benadrukte wel dat deze complementaire rol niet vanzelf spreekt: indien hun standpunt van ETUC zou verschillen zouden zij apart 
actie voeren. 
56 Volgens Samyn tenzij er een ‘catastrofe’ zou plaatsvinden in een van de MNCs, waardoor arbeiders in filialen uit andere landen het werk 
neer zouden kunnen leggen. Op sectoraal niveau blijft het echt nog veel onwaarschijnlijker. 
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4.2.4. HORDEN 

4.2.4.1.  LOGISTIEKE GEVOLGEN VAN DE CRISIS: KRIMPENDE MIDDELEN ANNEX PARTICIPATIE 

 

Zoals gezegd werd de industrie zwaar getroffen. Heeft de crisis gezorgd dat de middelen van het ledenbestand 

van de EMF gekrompen zijn? Heeft dit gezorgd dat de participatie van sommige bonden terugviel? Was gebrek 

aan middelen de voornaamste reden, of speelde desinteresse een rol?  

Samyn bevestigde inderdaad dat de meeste bonden de middelen aan EMF ten dele hebben teruggeschroefd. 

Ten eerste moesten vakbonden in eigen land aan crisismanagement doen waardoor hun personeel minder 

beschikbaar werd voor Europees werk. Ten tweede betekenen ontslagen ledenverlies en een financiële 

aderlating. Ten derde werden bonden vaak getroffen in ‘nevenfinanciële’ domeinen door regeringen die 

vijandig staan t.o.v de vakbeweging.  

Ook in deze sector is Zuid-Europa zwaar toegetakeld. De val van Griekenland heeft EMF als organisatie niet 

zwaar gedeerd (weinig metaalnijverheid), maar de malaise in Spanje en vooral Italië had belangrijke 

repercussies. De altijd al wat afwezige landen uit Oost-Europa (Tsjechië uitgezonderd) trokken zich door de 

crsisis nog verder terug (idem), Maar andere, rijkere landen (Duitland, België, Denemarken, Zweden) kwamen 

in de problemen, waardoor ook deze besparen op Europese werking. Samyn benadrukte herhaaldelijk dat dit 

niets zegt over hun politieke bereidheid maar werd ingegeven door zuivere noodzaak.  

Een treffend voorbeeld is Italië. Dit land had vroeger na Duitsland de grootste metaalnijverheid van Europa, 

maar de krimp heeft lelijk huis gehouden. Vijf jaar geleden telden de drie metaalbonden gezamenlijk nog 

zeshonderdduizend leden (2
e
 na IGM), vandaag is dat de helft. Als de economie terug aantrekt kan deze situatie 

opnieuw verbeteren, maar een volledig herstel is uitgesloten. Dit is  een dubbele klap voor de EMF. Ten eerste 

verliest  ook zij zo driehonderdduizend ledenbijdragen op korte tijd. Ten tweede, en belangrijker, moet 

hierdoor een van de meest actieve en federalistisch gestemde landen haar aanwezigheid in  Brussel
57

 

terugschroeven.  Terwijl Italië vroeger altijd  aanwezig was moeten zij vandaag afwegen of een bijeenkomst al 

dan niet noodzakelijk is. Ze zijn nog op ruwweg 1/3 van de samenkomsten present. Gezien zij moeite hebben 

met het betalen van eigen personeel, is hun vroegere alomtegenwoordigheid niet enkel moeilijker te dragen 

maar ook moeilijker intern te verantwoorden
58

.   

De EMF wordt dus dubbel getroffen: 

Enerzijds  financieel
59

, maar nog belangrijker: het verlies aan input. Zonder participatie en input van leden kan 

het secretariaat niet functioneren. Het is noodzakelijk dat bonden aanwezig zijn om hun leden te 

vertegenwoordigen en het beleid uit te stippelen. Hier kan worden gewezen op de weinig bekende rol van 

Tsjechië. Tsjechië heeft nog steeds een imposante metaalnijverheid (grootste %/capita) met een belangrijke 

bond van 240.000 leden.  Zij zijn niet enkel zelf bijzonder actief in EMF, maar spelen een centraliserende en 

coördinerende rol voor Slovakije, Polen, Slovenië en Hongarije. Deze houden regionale bijeenkomsten, waarna 

de Tsjechen binnen de EMF optreden als informele vertegenwoordigers van landen die zelf niet aanwezig 

kunnen zijn. Indien zulk een land wegvalt vormt dat een groot probleem voor de politieke vertegenwoordiging 

van heel de regio.  

                                                                 
57 Samenkomsten in Brussel vormen de belangrijkste Europese kost voor nationale bonden 
58  Een ander voorbeeld zijn de De Zweedse metaalbonden. Een rechtse regering ontkoppelde werkloosheiduitkering van 

vakbondsbijdragen, waardoor IF Metall bijna onmiddellijk 15% van haar leden verloor (van 95% syndicalisatiegraad), met grote financiële 

repercussies. IF Metall moest hierdoor keuzes  maken in haar uitgaven (ze was als organisatie afgestemd op een groter ledenbestand), en 

om personeel te redden bezuinigen waar kan: o.m in Europese werking. Dit betekent niet dat ze haar ledenbijdragen niet meer betaalt (die 

zijn op zich geen grote last voor een welvarend Scandinavisch land), wel dat ook zij vergaderingen laten passeren. Volgens Samyn betekent 

dit net als bij Italië niet dat zij EMF hebben laten vallen, het is ook een erezaak voor die vakbonden om te tonen dat ze zich nog steeds 

willen inzetten , wel dat zijn hun participatie hebben teruggeschroefd.  
59 Vergeleken met de vorige congresperiode zullen de ledenbijdragen afnemen met 7-8,5%, derhalve zal het jaarlijks inkomen krimpen met 
204.000-248.000€, een totaal van -816- tot  -992.000€ over vier jaar (EMF, 2011b) 
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Er is dus inderdaad in de Europese werking gesnoeid, maar dit gebeurde volgens Samyn bovenal uit pure 

noodzaak. De meeste bonden beseffen volgens hem dat dit op termijn een foute zet is.   

Rationalisatie van slinkende middelen was een crisis-gerelateerde factor die de  fusie met ETUF:TCL en EMCEF 

versneld heeft, hoewel deze overwegingen ook voor 2008 al meespeelden. Ze vermoeden dat de nieuwe 

federatie (IndustriAll) tegen volgend jaar iets meer dan zeven miljoen leden zal hebben i.p.v acht. Hoewel het 

niet de voornaamste redenen was om tot de merger over te gaan, heeft het financiële aspect daarom zeker 

een rol gespeeld.  

4.2.4.2.  PROBLEMEN VAN HETEROGENITEIT EN DECENTRALISERING 

 

Spelen de noord-zuid breuklijnen niet op? En zullen decentralisering en economische dispariteit niet zorgen dat 

cao-coördinatie moeilijker, en derhalve op termijn onaantrekkelijker wordt?  

De crisis heeft dus niet voor ‘politieke’ fragmentatie gezorgd binnen de EMF, maar net voor een hernieuwd 

Europees engagement. Echter, Samyn erkende dat er de facto wel enorme economische verschillen zijn, met 

gevolgen voor de praktische haalbaarheid van de WCR, nog versterkt door het proces van decentralisering dat 

zich verder heeft versneld.  

In de praktijk vond sinds 2008 vooral crisismanagement plaats, hoewel de bonden zoals gezegd opnieuw hun 

engagement t.o.v de WCR versterkt hebben. De bonden zagen zich gedwongen concessies te doen en de 

loonregel werd niet gehuldigd: tewerkstelling had voorrang op lonen. Samyn merkt op dat de praktische 

ommezwaai nog niet heeft plaatsgevonden, en dat het zal duren tot de crisissfeer wegebt alvorens bonden zich 

terug naar de WCR kunnen richten. Volgens hem zal het milderen van de crisis dus zorgen dat de WCR en 

andere EMF instrumenten opnieuw centraler zullen komen te staan in het beleid van de bonden. 

Hij erkende het gevaar dat deze verminderde haalbaarheid van Europese oplossingen, zelfs indien de bonden 

zich er achter scharen, op termijn zou kunnen zorgen voor moedeloosheid, met een vicieuze cirkel van 

verminderde slagkracht, verminderde motivatie, etcetera tot gevolg. Maar op dit moment viel dat volgens hem 

nog niet te voorspellen, en momenteel is de beweging dus nog positief en worden de transnationale banden 

versterkt.  

4.2.5. CONCLUSIE  

 

De gevolgen van de crisis voor EMF zijn dubbelzinnig. Enerzijds werd ze geconfronteerd met een achteruitgang 

in haar middelen. Ze kreeg een financiële tik en voordien actieve organisaties moesten hun aanwezigheid 

rantsoeneren. Indien de crisis aanhoudt of verder verdiept zou dit tot paralyse van de Europese werking 

kunnen leiden; zonder de actieve participatie van bonden die hun ledenbestand vertegenwoordigen (of, zoals 

Tsjechië, een hele regio) kan EMF niet functioneren. Op termijn zou dit ook de ‘socialiserende’ functie van haar 

werking bedreigen. Bonden die afwezig zijn kweken geen Europese solidariteit en zijn evenmin vatbaar voor de 

‘peer-pressure’ die supranationale afspraken moet afdwingen.  

Even belangrijk zijn de toegenomen economische divergentie en het versnelde decentraliseringsproces. 

Hoewel de rangen gesloten blijven en de EMF haar WCR wilt behouden en versterken, zal het de komende 

jaren wellicht moeilijker worden om ze daadwerkelijk te handhaven. Met name decentralisering bedreigt 

Europe coöperatie: zoals o.m Gajewska (2009) opmerkte is het veel moeilijker om afspraken in stand te houden 

op bedrijfsniveau; hoe zwakker de sectorale greep, des te moeizamer verloopt (substantiële) supranationale 

samenwerking. Het is niet zeker dat de bonden energie zullen blijven investeren in deze arrangementen als 

resultaten uitblijven, of als belangrijke spelers zich aan de afspraken onttrekken. Dan zal de knik van 2002-2003 

zich herhalen, en wacht de Europese werking opnieuw erosie.  
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Momenteel wijzen de ontwikkelingen echter in omgekeerde richting.  Volgens Samyn zwaait de pendule van 

Europese coöperatie sinds 2008 weer richting versterkte samenwerking. Deels omdat gedeeld leed een 

voedingsbodem vormt voor nieuwe vormen van solidariteit
60

, maar ook omdat de oude ‘push’-analyse een 

tweede adem kreeg: nationale oplossingen volstaan niet. Dit geldt zowel voor de zwaar getroffen mediterrane 

bonden als voor de noordelijke organisaties wiens malaise in vergelijking eerder gering was. Belangrijk is het 

hernieuwde engagement van IGM.  Niet enkel omdat deze vanwege haar enorme ledenbestand een dominante 

rol bekleedt, maar bovenal omdat we, in navolging van Bieler’s hypothesen, hadden verwacht dat net zij zich 

meer op de eigen navel zou concentreren. Zoals Gajewska (2009) aangaf is dit, samen met de blijvende inzet 

van de Scandinavische groep, een belangrijke indicatie dat er wel degelijk een ‘critical juncture’ heeft 

plaatsgevonden, (wellicht) vanwege een cocktail van functionele analyses en solidaire sentimenten.  

In termen van ‘formele’ instellingen is de EMF dus versterkt: de WCR is herbevestigd en meer proactief 

gemaakt. In termen van ‘informele’ middelen zijn de onmiddellijke gevolgen eerder dubbelzinnig: de ommeslag 

heeft vooralsnog vooral plaatsgevonden op een principieel niveau. Het herbevestigen en versterken van de 

WCR, unisono steun aan policy papers, solidariteitsacties, ... allemaal belangrijke evoluties die zich niet zonder 

debat voltrokken. Maar haar dagelijkse werking lijdt onder de crisis, en Samyn merkt op dat de ‘praktische’ 

omslag inzake cao-coördinatie nog uitblijft. Toch slaagde ze  er in om succesvolle Europese acties te 

organiseren, en haar leden zijn schijnbaar sterker bereid tot deelname aan betogingen en varianten. 

De toekomst zal uitwijzen in hoeverre de metaalbonden werkelijk verder ‘federaliseren’, en in hoeverre zij er in 

zullen slagen om de nieuwe federatie mee voorwaarts te trekken.  

4.3. CASE 2: EPSU 

 

4.3.1. CONTACTPERSOON 

 

We hadden twee gesprekken, die in totaal ruwweg vijf uur in beslag namen, met Jan-Willen Goudriaan, adjunct-

secretaris generaal van EPSU. Goudriaan is al sinds 1992 lid van EPSU’s secretariaat, voordien werkte hij bij het 

Nederlandse AbvoKabo. Focus van de gesprekken lag op de noodzaak tot verdere integratie als reactie op de 

EEG, welke ontwikkelingen er zijn binnen EPSU, en hoe de toegenomen diversiteit al dan niet voor problemen 

zorgt. We vroegen ook naar de onmiddellijke gevolgen van de crisis op de participatie van de leden aan EPSU’s 

werking.    

4.3.2. MIDDELEN EN PARTICIPATIE IN DE CRISIS  

 

Heeft de crisis er voor gezorgd dat de middelen van EPSU’s leden zijn gekrompen? Heeft dit gevolgen gehad 

voor de participatie aan EPSU’s werking?  

Tot 2009 was er volgens Goudriaan een gestage toename in de middelen van EPSU, sindsdien boog deze trend 

om. Dit is in beperkte mate te wijten aan de crisis. Tot 2009 groeide EPSU’s ledenbestand door nieuwe 

affiliaties, nadien begon het afvloeiingsproces dat bonden in Europa al decennia kenmerkt.   

In de publieke sector zijn tot nog toe geen massale ontslagen gevallen. Hoewel verschillende regeringen wel 

personeel de deur hebben gewezen, of hebben aangekondigd dit massaal te zullen doen (zoals in het VK), 

gebeurde dit mondjesmaat en zonder de grote tewerkstellingsschok die industriële sectoren moesten verteren. 

Verlies van leden en middelen blijft tot nog toe dus beperkt, waardoor ook EPSU geen zware krimp heeft 

ervaren in de participatie van haar leden
61

. Ook het delen van informatie kreeg geen knauw, dit gaat even 

moeizaam als vier jaar geleden. De Oost-Europese bonden blijven afwezig. Hoewel sommigen (Roemenië, 

                                                                 
60 Interviews met ETUCE bevestigen dat dit niet tot EMF beperkt blijft (Rüdig, interview, 2012).  
61 Ze zal binnenkort ook een nieuw gebouw betrekken (3,1 milj).  



51 
 

Hongarije) positief staan t.o.v Europa ontberen zij de middelen om actief te zijn, maar dit was ook al het geval 

vóór de crisis.  

Het ledenverlies zorgt wel dat de lopende gesprekken over een verhoging van de bijdragen (nog) moeizamer 

gaan.  

4.3.3. LOGIC OF INFLUENCE  

 

Hoe heeft de verschuiving van de locus in de politieke macht de werking van EPSU beïnvloed? Is het voor EPSU 

noodzakelijk om nieuwe stappen te zetten? Delen de nationale bonden deze analyse? En hoe wordt 

gereageerd? Heeft EPSU de besluitvorming tot nog toe kunnen beïnvloeden? Heeft de sociale dialoog inderdaad 

zo’n marginale rol gespeeld?  

Als de eurozone in stand blijft heeft er zich volgens Goudriaan wel iets fundamenteel gewijzigd. Het Europese 

beleid wint met de EEG opnieuw aan belang, wat in principe zou moeten leiden tot een versterking van de 

Europese bonden. Ook cao-coördinatie is belangrijk en zal de komende jaren nog aan belang winnen. Niet 

enkel om een sociale spiraalbeweging te stuiten, maar ook vanwege het ‘autonomie’ argument. Indien de 

bonden niet transnationaal coördineren zal er sprake zijn van ’negatieve coördinatie’. De lidstaten, de ECB en 

de Commissie zetten de aanval in op lonen en collectieve onderhandelingen, en timmeren aan manieren om 

deze van op Europees niveau te monitoren. Tenzij de bonden  gezamenlijk de lat hoog leggen zullen zij 

gecoördineerd wórden in een neerwaartse beweging.   

Hoewel hij meent dat de meeste leden van EPSU deze analyse (Europa is belangrijker) delen leidt dit niet 

zomaar tot nieuwe stappen om de werking te versterken. Goudriaan is niet overtuigd dat alle bonden bereid 

zijn om de stappen te zetten die nodig zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden (zie infra). Toch zijn er 

enkele nieuwe ontwikkelingen: 

Ten eerste heeft EPSU haar werking meer afgestemd op het Europees Semester en de Annual Growth Survey. 

Ze hebben een ‘Economic Policy Group’ opgezet, die gemeenschappelijke analyse en voorstellen voor 

alternatieven moet ondersteunen om invloed te hebben op het Europees Semester en de Annual Growth 

Survey. Verder heeft EPSU een ‘Action Group’ opgezet die mogelijke vormen van acties bespreekt om deze 

sneller te kunnen uitvoeren, binnen een mandaat van Executive Committe. Zo zouden ze flexibeler moeten 

kunnen inspelen op Europese ontwikkelingen in dit domein.  

Ten tweede is EPSU er net als de EMF in geslaagd om enkele keren actie te voeren. O.m in het najaar van 2011, 

waarbij tal van landen op het zelfde moment actie voerden. Hoewel dit geen echte ‘Europese’ actie was, werd 

door de meeste bonden op zijn minst verwezen naar EPSU. Sommige bonden voerden substantiëlere acties, 

anderen hielden hun betogingen zuiver nationaal georiënteerd.   

Tijdens de crisis was hun invloed echter inderdaad zeer beperkt, omdat de besluitvorming 

intergouvernementeel was en omdat alles ontzettend snel evolueerde. Op de annual growth survey of de 

bailout-voorwaarden voor Griekenland hebben ze niet kunnen wegen. Enkel binnen de fractie van de Europese 

socialisten heeft de kritiek van de Europese vakbeweging wel wat effect. Ook de sociale dialoog heeft een 

marginale rol gespeeld tijdens de crisis. EPSU twijfelt aan de meerwaarde van dit instrument, omdat de tijd die 

het secretariaat hierin investeert niet in verhouding is  tot wat zij er uit halen. Enkele resultaten zoals de 

‘Energy Roadmap’ en het Sharp Injuries akkoord daargelaten is de vangst mager. Tenzij alle spelers veel meer 

middelen in de werking pompen gaat hier weinig verbetering in komen.  

4.3.4. LOGIC OF MEMBERSHIP EN SLUIMERENDE BREUKLIJNEN 

 

We zagen bij de EMF dat de verwachte spanningen grotendeels uitbleven, en dat er in tegendeel een 

hernieuwde belangstelling was voor Europese coöperatie. Is dit bij EPSU ook het geval? Of is hier wél sprake van 
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verdiepte breuklijnen? Hinderen deze EPSU’s werking, en het formuleren van een antwoord op de nieuwe 

uitdagingen? Of is er ook hier een hernieuwde solidariteit, met enkele bonden die het voortouw nemen?  

Zoals gezegd delen alle bonden tot op zekere hoogte dezelfde analyse. Alle bonden uit de publieke diensten 

staan kritisch ten opzichte van de huidige EEG, en over het algemeen pleiten de meeste bonden voor een 

‘Marshall plan’ voor de Europese periferie.  

Tegelijkertijd zijn traditionele breuklijnen verdiept. Hoewel de scheidingslijnen heel wat grijze zones omvatten 

was ook binnen EPSU traditioneel sprake van terughoudende noordelijke (boven België) bonden en meer 

activistische, Europees georiënteerde zuidelijke bonden. De crisis heeft deze kloof om de besproken redenen 

(de crisis pakt heel anders uit in N/Z) verdiept: de zuidelijke bonden pleiten voor een meer activistisch 

antwoord
62

, de noordelijke bonden houden deze boot af.  Dit strookt vaak met de huidige nationale 

sentimenten. In het noorden hebben bijvoorbeeld mensen uit de syndicale top de idee dat de situatie van de 

GIPS voor een deel hun eigen schuld is.  

Als het op concreet beleid aankomt zijn er hierdoor meer meningsverschillen dan over de meer abstracte 

‘richting’ waarin alle leden Europa willen zien evolueren. Bijvoorbeeld als het over euro-obligaties gaat. Deze 

scheidingslijn is echter niet altijd zwart-wit. In Duitsland wilt bijvoorbeeld de syndicale top zich wel sterk 

engageren op Europees niveau, maar haar leden veel minder. 

Bovendien mag niet vergeten worden dat ook bínnen deze landen verdeeldheid heerst, met name in Italië, 

Ierland, Hongarije en Portugal.  Dit vormt natuurlijk een probleem voor de Europese federaties: als zij nationaal 

verdeeld zijn maakt dit een ‘Europese’ reactie op hun binnenlandse situatie nog moeilijker. Wat als maar één 

vakbond actie wilt nemen en de anderen een akkoord hebben met de regering? Ook bínnen bonden zijn er 

verschillen, waardoor de teneur van gesprekken binnen EPSU soms afhangt van wie opdaagt.  

Deze verschillen zorgen echter niet voor werkelijke breuken, hoewel van een hernieuwde solidariteit annex 

engagement zoals in de EMF evenmin echt sprake is. Vooralsnog is eerder sprake van continuïteit dan van 

echte kantelpunten. Hoewel de traditionele breuken verdiept zijn verhindert dit niet dat er compromissen 

gesloten worden en dat de besluitvorming zijn gewoonlijke, moeizame weg gaat.  

De vraag is veeleer of de bonden bereid zullen zijn om de stappen te nemen die nodig zijn om een echt 

antwoord te bieden op de nieuwe Europese uitdagingen. Impliciet begrijpt iedereen wel dat de EU belangrijker 

geworden is, maar over de gevaren van ‘negatieve coördinatie’ en de nood aan sterkere looncoördinatie wordt 

binnen EPSU geen echt debat gevoerd. Ook de gesprekken over een verhoging van EPSU’s middelen verlopen 

moeizaam. Zoals gezegd: over de ‘richting’ is iedereen het min of meer eens, maar als het over concrete 

stappen gaat is eendracht vaker zoek.  

Toch heeft er zich, als de eurozone in stand blijft, iets fundamenteel gewijzigd, wat in principe zou moeten 

leiden tot een versterking van de Europese bonden. Probleem is ten eerste dat de gevolgen van de EEG voor 

tal van landen verschillen uitpakken. De aanbevelingen van de Commissie vragen in sommige landen voor 

zware hervormingen van de arbeidsmarkt, in andere wordt daar nauwelijks over gerept. Omdat de bonden zich 

nog steeds laten leiden door nationale agenda’s maakt dit een eensgezind antwoord moeilijker. Hun leden 

moeten natuurlijk iets concreet hebben om rond te mobiliseren.  

Ten tweede leiden deze ontwikkelingen in de eurozone tot een Europa met twee snelheden. Kijk bijvoorbeeld 

naar het fiscaal compact, waar het Verenigd Koninkrijk niet aan deelnam. Dit kan onvoorspelbare gevolgen 

hebben. Een aantal bonden binnen ETUC/EPSU vinden elkaar nu al meer in een meer agressieve houding: de 

meer zuidelijke bonden, Frankrijk, België (FGTB), en mogelijk ook de Duitsers (hoewel deze meer terughoudend 

zijn). Als deze groep er voor gaat, zeker met de Duitsers erbij, dan beschikken zij over veel slagkracht.  

                                                                 
62 Dat vaak nogal impulsief wordt voorgesteld. Met de EEG-actiegroep moet hier een mouw aan worden gepast.  
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Volgens Goudriaan zal het dan, in zo’n  situatie van toenemende integratie binnen de eurozone, afhangen van 

het leiderschap binnen de Europese bonden of dit leidt tot polarisering dan wel een nieuw momentum. Op dit 

ogenblik zijn er leiders die het gevaar van een splitsing onderkennen en die compromissen zoeken, en de 

Duitse bonden spelen vooralsnog een afwachtende rol.  Ver.di heeft inderdaad een hang naar de eigen 

nationale overheid, waar ze op eigen houtje invloed kan uitoefenen, maar dat geldt niet voor alle dossiers.  Zij 

doen heel wat propagandawerk naar hun leden toe om Europese thema’s naar hen te vertalen, maar als het 

gaat over concreet deelnemen aan manifestaties of de Europese werking is alles eerder constant gebleven, en 

zijn ze minder aanwezig.  

4.3.5. CONCLUSIE 

 

Bij EPSU is het plaatje onduidelijker dan bij de EMF. Hier lijkt veel meer de verwachte spanning tussen hurdles 

en push-factoren te spelen. Dit heeft tot op heden niet geleid tot zware problemen. Er lijkt eerder sprake van 

continuïteit en muddeling through: de bestaande breuklijnen zijn verscherpt, maar EPSU’s bestaan wordt niet 

in twijfel getrokken en de besluitvorming blijft kabbelen.  

Inzake zowel ‘informele’ middelen als  ‘formele’ ontwikkelingen heeft de crisis bijzonder nefaste noch positieve 

gevolgen gehad. Als het over de gewenste koers van het Europese project gaat staan alle neuzen in ongeveer 

dezelfde richting, meningsverschillen draaien (zoals voorspeld door Ebbinghaus & Visser, 1997, zie supra) 

vooral rond concrete maatregelen. Opnieuw heeft Duitsland zich in tegenstelling tot onze verwachtingen niet 

teruggetrokken uit de Europese werking, maar van hernieuwd europeanisme lijkt evenmin sprake.  

Dit wijst er op dat het voornaamste gevaar voor EPSU geen desintegratie is maar inertie. Als de bonden niet in 

staat zijn om samen een concrete agenda te propageren vervallen zij tot holle retoriek, en zal de federatie alle 

slagkracht ontberen. EPSU’s middelen worden niet uitgebreid, over nieuwe instrumenten voor cao-coördinatie 

wordt niet gesproken, de ‘actiegroep’ vormt al bij al een nogal beperkte repliek.  

Ondertussen is er binnen de eurozone een groep ‘zuidelijke’ landen die een meer agressieve politiek voorstaat. 

De mogelijkheid bestaat dat zij een vooralsnog terughoudend Duitsland aan hun kant krijgen, en een assertieve 

groep met aanzienlijk gewicht zullen vormen. Of dit leidt tot een voorhoede die de minder bereidwillige 

bonden meesleept dan wel tot polarisatie en breuklijnen zal brengen is volgens Goudriaan onzeker. Dit werpt 

misschien een ander licht op het leiderschapsvacuüm dat gesignaleerd werd door Dolvik: mogelijk is het 

onrealistisch om te verwachten dat een aantal sterke bonden in staat kan zijn om de federaties vooruit te 

trekken indien enkele andere grote bonden zich hiertegen kanten. Door de fragiele aard van het Europese 

samenwerkingsverband is de kans mogelijk groter dat de leden die het onderspit delven zich gewoon 

terugtrekken.   

Eerder dan een breuk kunnen we dus vooral verwachten dat een zekere inertie EPSU zal plagen: de verschillen 

zijn zo groot dat het moeilijk anders kan dan dat substantiële overeenstemming (eerder dan symbolische 

eensgezindheid) buiten bereik zal blijven, waardoor de relevantie van het Brusselse secretariaat zal afkalven. 

Het lijkt er gezien de situatie in de EU/eurozone niet op dat deze tegenstellingen binnen afzienbare tijd zullen 

verzachten.  

4.4 TOETSING VAN DE HYPOTHESEN OP BASIS VAN DE CASE-STUDIES 

 

Met betrekking tot  onze vier stellingen, getoetst aan onze bevindingen uit de  case-studies, kunnen we dus het 

volgende concluderen.   

Stellingen één en twee. Het voorspelde conflict heeft zich niet gematerialiseerd in de EMF, en was niet zo 

intens als verwacht in EPSU. Paralyse bleek in de EMF niet aanwezig. Hoewel er wel een afname was in de 

aanwezigheid van zuidelijke bonden, wegens het verwachte middelendeficit, hebben de noordelijke bonden 
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zich ondanks onze verwachtingen niet teruggetrokken.  Ook in EPSU was er geen sprake van de door Kowalsky 

gesignaleerde vlucht uit het Europese werk, hoewel er evenmin nieuwe activiteit was.  

Stellingen drie en vier. Onze verwachtingen bleken te pessimistisch. Bij de EMF heeft de combinatie van de 

functionele analyse (we moeten terug coöpereren om onze belangen te verdedigen), en meer efemere 

elementen (solidariteit, gedeeld leed) inderdaad voor nieuwe initiatieven gezorgd. Bij EPSU is er echter 

‘ondanks’ de door het secretariaat (en haar leden) erkende nood aan nieuwe coöperatie veeleer sprake van 

continuïteit.  

5. ALGEMEEN BESLUIT 

 

De Europese vakbondsorganisaties hebben de voorbije vijftien jaar een relatief opmerkelijke ontwikkeling 

doorgemaakt. Hoewel hun middelen en autoriteit beperkt blijven, hebben de federaties hun instellingen 

uitgebouwd, nieuwe samenwerkingsverbanden gesmeed en manieren gevonden om eensgezind te ageren.  

De zwaarste economische malaise sinds de Depressie heeft de context waarin zij opereren echter grondig 

gewijzigd: economische en politieke breuklijnen zijn verdiept, de hoop op Europese herregulering deemstert 

weg, de eurozone twijfelt tussen supranationale sprongen en een onzekere afgrond.  

Dit alles leidt tot een verdieping van het dilemma dat de Europese federaties altijd parten heeft gespeeld: 

samenwerking op Europees niveau is belangrijker dan ooit, maar ook de verschillen tussen de deelnemers zijn 

toegenomen. Bovendien konden de belangrijkste bonden rekenen op hernieuwde aandacht van hun 

overheden, wat in het verleden er voor gezorgd heeft dat zij zich terugtrokken uit de Europese werking, 

kampen alle bonden met afgenomen middelen, en heeft het Europese niveau zich verder afgesloten voor 

invloed van de federaties.  

Wij hadden verwacht dat deze cocktail tot stagnatie en terugtrekking zou leiden.  

De twee cases tonen echter aan dat deze dynamiek niet noodzakelijk tot desintegratie leidt. Binnen de EMF 

bleek de crisis de aanzet tot een nieuw europeanisme: oude analyses kregen terug glans, gedeeld leed 

versterkte de solidariteit en zorgde dat de aandacht voor Europese stappen toenam. In EPSU was er eerder 

sprake van continuïteit. Ondanks enkele kleine hervormingen bleef de omwenteling waar het secretariaat op 

hoopte uit, maar EPSU’s bestaansrecht staat niet ter discussie. Enkel in de EMF was er een gedeeltelijke 

afname in de participatie aan het Europese werk, maar deze was niet te wijten aan toegenomen desinteresse. 

Wel aan de penibele financiële toestand van verschillende bonden. In tegenstelling tot onze verwachtingen en 

in weerwil van het werk van Andreas Bieler, vond er evenmin een renationalisering van de Duitse bonden, 

wiens cruciale rol in de interviews nog eens benadrukt werd, plaats. In de EMF zijn ze na een periode van 

afkalvende interesse terug actief, binnen EPSU is weinig gewijzigd.  

Toch lijkt dit er eerder op te wijzen dat de breuklijnen vooralsnog sluimeren dan dat ze definitief overbrugd 

worden of gepacificeerd zijn. Bij de EMF lijkt de hernieuwde inzet te steunen op een fragiele basis: 

decentralisering en economische dispariteit zal hun methode van Europese coördinatie steeds meer onder 

druk zetten, zal samenwerking binnen MNCs bemoeilijken, zal er mogelijk voor zorgen dat gezamenlijke 

politieke eisen substantie verliezen. Als de baten van gezamenlijke actie niet opwegen tegen de door de crisis 

nog pertinentere kosten zal dit de hervonden eenheid doen verslappen, nét zoals dat in 2002-2003 gebeurde. 

Ook toen zorgden economische malaise en decentralisering voor renationalisatie. Als de schok over EEG en de 

ontwrichting van het zuiden wat verteerd is zou kunnen blijken dat de voorbije vier jaar slechts een tijdelijke 

onderbreking waren van een stagnatie wiens fundamenten niet weggenomen maar zelfs versterkt zijn.  

Binnen EPSU is het voorlopig kladden met grijstinten, maar ook hier is er reden tot onrust: de kiemen voor 

verdeeldheid en polarisatie zijn wel degelijk aanwezig. Traditionele verschillen zijn aangedikt, en zeker indien 
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de eurozone integratieve sprongen maakt zou dit tot twist kunnen leiden: welke richting moeten ze op, welke 

methoden moeten ze aanwenden, hoe substantieel moet de samenwerking zijn? Het lijkt onwaarschijnlijk dat 

EPSU in staat zal zijn de stappen te zetten die volgens de literatuur en haar secretariaat noodzakelijk zijn om 

werkelijk te wegen op de nieuwe budgettaire en economische instrumenten. Opnieuw zou renationalisatie van 

sommige bonden, met name de rijkere en machtige, een mogelijk scenario kunnen zijn: waarom zouden zij 

blijven investeren in een zwakke, verdeelde organisatie?  

Ergo: de huidige reactie ligt tussen nieuwe moed en stilstand. De ‘hurdles’ die de levensvatbaarheid van 

coöperatie aantasten zijn echter zo gegroeid dat de kans op spanningen groot zal blijven. Of verhoogde 

noodzaak, kundig leiderschap en een tweede jeugd voor woorden als ‘solidariteit’ de bovenhand zullen halen is 

niet ondenkbaar, maar tweespalt annex erosie lijkt even waarschijnlijk.   

 

Aanzet tot verder onderzoek 

 

Verder onderzoek zou in de eerste plaats moeten uitwijzen of deze processen inderdaad ook spelen binnen de 

andere federaties. We voerden naast onze gesprekken met de EMF en EPSU twee oriënterende gesprekken 

met Alexandra Rüdig (ETUCE) en Luc Triangle (ETUF:TCL), waaruit alvast bleek dat dezelfde dynamieken daar 

aan het werk waren. Vooral verder onderzoek naar grotere federaties als de EFBWW en UNI-Europa zou 

relevant zijn.   

 

Verder zou het interessant zijn om individuele vakbonden te onderzoeken, in het bijzonder de Duitse. Hoe zien 

zij de nieuwe uitdagingen van het Europese niveau, en welke rol spelen de federaties daarin volgens hen? Dit 

zou gecombineerd kunnen worden met een meer diepgaande studie van de onderhandelingsprocessen bínnen 

de EIFs. Over de interne keuken van deze organisaties is, ook wat ETUC sinds de eeuwwisseling betreft, 

bijzonder weinig geweten. Een herhaling van Dolvik’s diepgaande studie van de confederatie voor enkele 

belangrijke sectoren, zoals IndustriAll, met uitgebreide aandacht voor de interne coalities, nationale én 

Europese processen, persoonlijke vetes en andere elementen, zou hier een enorme meerwaarde vormen. Zo’n 

onderzoek zou, tot slot, ook helpen met de verdere ontwikkeling van een helder theoretisch raamwerk.    
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BIJLAGEN 

 

BIJLAGE 1 KORTE GESCHIEDENIS EUROPEES SOCIAAL MODEL & ETUC  

(overgenomen uit bachelorpaper Bollen, 2011).  

 ‘Europees sociaal model’ 

Toen na een periode van stagnatie begin jaren 70 het integratieproces hervatte kwamen onder impuls van de 

Commissie voor het eerst sociale thema's op de Europese agenda terecht, en werden de eerste pogingen 

ondernomen om sociale partners te betrekken in de besluitvormingsprocedures. De Commissie richtte in 1972 

een 'Social Partners' kantoor op te Brussel, dat Europese koepels van werknemers en werkgevers toegang 

verschafte tot deliberaties van de Commissie inzake sociale thema's en werkgelegenheidsbeleid (Imig & 

Tarrow, 2001). Via tripartiete conferenties, de Advisory Committees en de Standing Committee on Employment 

kregen de sociale partners een raadgevende rol (Clauwaert in Devos e.a, 2011).  De economische crisis die 

vanaf '73 op snelheid kwam doorkruiste deze eerste, voorzichtige stappen naar harmonisatie; de nationale 

economieën divergeerden en  het integratieproces viel stil.  

Pas vanaf halverwege de jaren 80 werden nieuwe initiatieven weer mogelijk. In 1985 stelde de Europese 

Commissie '1992' voor, een stappenplan naar finalisatie van de interne markt, en algauw kwam de integratie in 

een stroomversnelling. De verdragswijziging van 1987 (de Single European Act) liet  stemming bij 

gekwalificeerde meerderheid (QMV) toe inzake onderwerpen van belang voor de eengemaakte markt en 

breidde de Europese bevoegdheden  uit naar 'economische en sociale cohesie' (regionaal beleid). Hoewel de 

meeste sociale thema's nationaal bleven, werd QMV toegestaan in regelgeving m.b.t gezondheid en veiligheid. 

Het  “Community Charter of Basic Social Rights”, voorgesteld door de Commissie in 1989, vormde een eerste, 

vrijblijvende stap naar Europese 'markt-corrigerende' maatregelen (Imig & Tarrow, 2001).  

In het wiel van deze ontwikkelingen timmerde de Commissie, en vooral Europees Commissaris  Jaqcues Delors, 

aan een revitalisatie van de Europese sociale dialoog. In 1985 kwamen ETUC, UNICE en CEEP (de toenmalige 

Europese sociale vertegenwoordigers)  samen om nieuwe engagementen aan te gaan. Na een periode van 

tandeloze gezamenlijke verklaringen eisten ze in 1991 met hun 'Akkoord over Sociaal Beleid' dat de Commissie 

hen inzake sociaal beleid voortaan zou consulteren, alsmede het recht om over zulke thema's zelf 

onderhandelingen te voeren voor  de Commissie haar richtlijn opstelt. Bij de ondertekening van het Verdrag 

van Maastricht, dat de eindspurt  naar economische en monetaire unie (EMU) inzette, werd deze tekst bijna 

integraal overgenomen in het aan Maastricht geannexeerde 'Sociaal Protocol'. Door de Europese werkgevers 

en -nemers onderhandelde akkoorden konden voortaan fungeren als bindend substituut voor Europese 

wetgeving. In 1992 richtten de Commissie en de Sociale Partners de Social Dialogue Committee op, het forum 

voor de Europese interprofessionele dialoog (Clauwaert, 2010).  

Het eerste voorstel van het Sociaal Protocol betrof de 'informatie en consultatie van werknemers' in 

multinaltionale bedrijven, via de oprichting van European Works Councilcs (EWC's). Het eerste 'sociaal akkoord' 

dat op Europees niveau werd afgesloten was dat van 1995, inzake ouderschapsverlof (ibid).  

ETUC  

De werkgevers reageerden sneller dan de vakbonden op de voortschrijdende integratie door zich reeds in 1958  

te organiseren in UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe). Ideologische en 

organisatorische verdeeldheid werd de oprichting van de European Trade Confederation (ETUC) uitgesteld tot 

1973 ( Imig & Tarrow, 2002). De argumenten die pleitten voor een europeanisatie van de vakbeweging wonnen 

toen aan gravitas vanwege de eerste discussies over EMU en de groeiende europeanisering van het 

zakenleven.   
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In haar beginjaren bestond ETUC uit een secretariaat en een klein personeelsbestand, al bij al niet meer dan 

twintig mensen. De ledenbijdragen volstonden nauwelijks om de operatie gaande te houden, en gedurende 

twee decennia leidde de organisatie een sluimerend papieren bestaan. Desondanks nam haar ledenbestand 

aanzienlijke sprongen. In 1974 traden ook de christelijke vakbonden toe en in 1983 groeide de organisatie van 

de 17 stichtende leden tot 34, met een gedeeld ledenbestand van ongeveer 36 miljoen werknemers.   

Vanwege haar heterogeniteit en de fundamenteel verschillende opvatting inzake Europese integratie van haar 

voornaamste leden, de Britse TUC en het Duitse DGB, richtte de ETUC zich voornamelijk op brede, algemene 

onderwerpen (werkgelegenheid, training, informatie consultatie in multinationals). Haar pogingen om te 

wegen op het beleid beperkten zich tot de Brusselse arena, grotendeels afgesneden van de basis die ze in naam 

vertegenwoordigde. Het '1992'-programma van de Commissie zorgde uiteindelijk voor nieuw momentum. 

Enerzijds leverde de Commissie aanzienlijke inspanningen om een doorstart van het Europees syndicalisme te 

verzekeren, anderzijds spoorden de gevaren van een eengemaakte transnationale markt de vakbonden aan om 

op zoek te gaan naar nieuwe, transnationale strategieën (Imig & Tarrow, 2001). 

BIJLAGE 2: BESLUITVORMINGSORGANEN EIFS 

 

(Overgenomen uit bachelorpaper Bollen, 2011) 

We zullen de organisatorische opbouw van de EIFs illustreren aan de hand van EPSU (bron: EPSU Constitution, 

2009); de kern van elke EIF (Congres-Exective Committee-Standing Committee) is doorgaans gelijkaardig.  

Het vijf-jaarlijkse Congres is de 'supreme governing body' van EPSU . De taken van dit Congres omvatten o.m 

het in ontvangst nemen van financiële en activiteitsverslagen van de afgelopen vijf jaar, het stemmen over 

resoluties, en het afhandelen van zaken die de Executive Committee (EC) aan haar voorlegt. Het Congres 

verkiest ook de voorzitter (‘president’), de secretaris-generaal en de leden van het EC. Er wordt gestemd met 

gewone meerderheid van 50%+1 aanwezige stemgerechtigde leden. Bij een gelijke uitkomst wordt de zaak 

doorverwezen naar de EC. De EC, of filialen die minstens 1/3 van het lidmaatschap van de Federatie 

vertegenwoordigen, kunnen uitzonderlijk extra congressen bijeenroepen.  

Aan het hoofd van het dagelijks bestuur van EPSU staan de voorzitter en vice-voorzitter. Zij worden door het 

Congres verkozen voor een termijn van vijf jaar. Het dagelijkse management van de federatie, het 

personeelsbeleid en de financiën, worden toevertrouwd aan de 'general secretary'.  

Het orgaan met de grootste formele armslag is de Executive Committee, eveneens voor vijf jaar verkozen door 

het Congres, dat EPSU bestuurt tussen twee congressen. De EC bestaat uit één titularis annex substituut per 

land, met een bijkomende titularis per 400.000 leden. Ook de (vice-)voorzitter(s) en de (Adjunct-)secretaris-

generaal zetelen hier.  De leden komen minstens tweemaal per jaar samen, verkiezen vier vice-voorzitters en 

benoemen de adjunct secretaris-generaal. Ze bepalen tevens het werkprogramma van EPSU, het budget en de 

personeelsvereisten. Verder coördineren ze de Standing Committees (SC), beslissen ze over aanvragen tot 

affiliatie, bepalen ze het mandaat van EPSU in de intersectorale en sectorale dialoog, en zetten ze de beleidslijn 

uit met betrekking tot de Europese instituties, Europese werkgevers en ETUC. Tot slot kan de EC werkgroepen 

en ad hoc comités opzetten en desgewenst bepaalde taken delegeren. Beslissingen worden zoveel mogelijk bij 

consensus genomen. Als dat niet mogelijk is wordt gestemd met gewone meerderheid (behalve bij verzoeken 

tot affiliatie, waarbij een tweederde meerderheid is vereist).  

De 'Standing Committees' (SC) zijn de sectorale comités die EPSU's deelname aan de Europese Sectorale 

Sociale Dialoog coördineren onder het toeziend oog van de Steering Committee. Ze dienen om informatie uit te 

wisselen inzake collectief onderhandelen, en voor de afstemming van algemene beleidsposities en campagnes 

van de sectorale bonden. Ze zijn samengesteld uit één titularis plus een substituut per land. Elk land heeft recht 
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op één vertegenwoordiger, plus een extra vertegenwoordiger indien een vakbond meer dan 800.000 betalende 

leden telt. Momenteel bestaan er vier Standing Committees:  

De leden zijn verder o.m verdeeld in 'constituencies', vrijwillig op te richten regionale overlegstructuren die 

fungeren als fracties binnen EPSU. Binnen EPSU vormt de (in principe) halfjaarlijkse samenkomst van deze 

constituencies de Steering Committee.  

Tot slot zijn er nog een aantal thematische comités en werkgroepen.  

Bij sommige EIFs komen hier nog andere organen bij, maar de basisstructuur is overal gelijkaardig (Co-EC-SC-

Secretariaat) 

BIJLAGE 3: CAO-COÖRDINATIE SECTORALE FEDERATIES 

 

Net als de EMF opereert EMCEF in een sterk geëuropeaniseerde markt (Bieler, 2006). In 1999 nam ze ETUC’s 

algemene richtlijnen voor cao-coördinatie over. De voorbije jaren heeft EMCEF een cao-comité opgericht om 

informatie te delen en nationaal beleid te coördineren. Ze richtte ook een elektronisch netwerk op. 

Oorspronkelijk waren de cao-richtlijnen van EMCEF eerder bedoeld om te convergeren op enkele kwalitatieve 

issues, niet als een stap naar echt collectieve onderhandelingen op  Europees niveau. Maar in 2005 werden 

zulke transnationale onderhandelingen toch als doelstelling vooropgesteld (Pulignano, 2010). UNI-Europa 

Graphical heeft de aanpak van het EMF proberen te naderen door een gelijkaardige coördinatierichtlijn 

(productiviteit+inflatie) af te spreken (ibid). Ook voor de EFFAT was coördinatie van groot belang. Zij verzamelt 

al geruime tijd informatie over lonen en andere arbeidsvoorwaarden van haar leden, en heeft een aan de EMF 

verwant cao-comité opgericht. Haar doel is niet enkel om data te verdelen, maar ook om gezamenlijke minima 

af te spreken en te handhaven. Vandaag zit het systeem nog steeds enigszins in de kinderschoenen, maar de 

informatieverzameling over nationale onderhandelingen verloopt wel vlot (ibid). De situatie in de EFBWW ligt 

nog enigszins anders. Zij moet vooral zorgen dat de lonen op één locatie niet undercut worden door 

buitenlandse bedrijven/arbeiders die lagere standaarden hanteren (Pulignano, 2010; Müller et al, 2010). Ze 

heeft de richtlijnen van de EMF overgenomen en streeft naar een Europese regeling van werktijden. De 

EFBWW legt wel zwaarder de nadruk op de ontwikkeling van onderhandelings-netwerken op interregionaal 

niveau (Pulignano, 2010). Deze nadruk is ook te vinden bij de ETF, die vooral campagne voert voor Europese 

sociale minima. Tot slot nam ook EPSU in 2000 de algemene richtlijnen van de EMF over, met als doelstelling 

loonongelijkheden in de EU weg te werken, met aandacht voor referentielonen, gelijke kansen, 

onderhandelingsautonomie en kwalitatieve eisen. Concreet streeft EPSU naar Europese minimumstandaarden 

in o.m werktijden, gelijke kansen, trainingen, .... (ibid).  

 

BIJLAGE 4: POLITIEKE ‘PUSH’: SIXPACK, EUROPEES SEMESTER EN AANVERWANTEN 

 

Het ‘Euro-Plus pact’ (maart 2011) was een adaptatie van het competitiepact voorgesteld door Frankrijk en 

Duitsland
63

. Het pact concentreert op de versterking van de competitiviteit, het Stabiliteits & Groei Pact (SGP) 

en macro-economische coördinatie. Op basis van de doelen neergelegd in het SGP, de EU2020 strategie en het 

Europees Semester verbonden de deelnemende staten zich tot hechte coördinatie van hun sociaal, belastings- 

en budgettair beleid (Häcker, 2011). Alle leden van het ‘Euro-Plus pact’ verbinden er zich ook toe om (liefst 

grondwettelijke) ‘debt-brakes’ in te voeren. Het pact erkent de rol van lonen in het handhaven van macro-

economische stabiliteit, maar focust vooral op excessieve loongroei en niet op (problematische) loonmatiging 

                                                                 
63 Dat enkele voorstellen bevatte, zoals de afschaffing van systemen van automatische loonindexering, die op dat moment wat te bruusk 
waren.  
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in surpluslanden; het roept op om lonen te matigen, de arbeidsmarkt te flexibiliseren en de pensioenleeftijd te 

verhogen (ibid). Het is vooral dit EuroPlus-Pact dat door auteurs als Häcker en Watt (2010), maar ook nationale 

vakbonden (zie FES-publicatie, deel hypothesen) wordt gezien als een directe aanval op hun CB-autonomie  

Het ‘sixpack’ (zes richtlijnen die in 13 december 2011 in werking traden). Volgens sommigen één van de meest 

verregaande maatregelen tot nog toe. Het 'sixpack'  werd  door  o.m  Olli  Rehn  de  'most  comprehensive  

reinforcement  of  economic governance in the EU since the launch of the Economic and Monetary Union' 

genoemd (Rehn, 2011). Dit akkoord, dat op 13 december 2011 in voege trad, omvatte ook volgens Barroso “a 

silent revolution - a silent revolution in terms of stronger economic governance by small step”, en toen het 

geratificeerd was liet hij weten dat. "[t]he member states have accepted - and I hope they understood it exactly 

– but they have accepted very important powers of the European institutions regarding surveillance, and a 

much stricter control of the public finances" (EUObserver, 16/03/11).  

 Het is gericht op een versterking van de SGP en macro-economische coördinatie, met nieuwe preventieve en 

sanctionerende mechanismen. Voortaan zal het enkel mogelijk zijn om een sanctionerende procedure af te 

breken met een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid in raadsformatie ECOFIN. Tot nog toe was een 

meerderheid nodig om santies op te leggen (EC, 2012; EuropaNu, 2012).  Sanctioneren zou hiermee veel 

makkelijker moeten worden (Pusch, 2012; EC, 2012). De nieuwe preventieve/sanctionerende mechanismen 

gelden zowel in het kader van de Excessive Deficit Procedure als de Excessive Imbalance Procedure. Als er 

sprake is van een ‘serious imbalance’ (gebaseerd op een ‘scorebord’ met tal van indicatoren) zal de betrokken 

lidstaat een binnen bepaalde deadlines hervormingen moeten uitvoeren (voorgesteld door Raad/Commissie) 

om sancties te vermijden (EC, 2012). Deze EIP kan op veel wantrouwen rekenen, vooral omdat er een focus ligt 

op ULC (Pusch, 2012). Volgens Fritz Scharpf laat de EIP toe dat de EC zich mengt in domeinen die tot nog toe 

relatief afgeschermd bleven van supranationale ingrepen. Er zijn geen duidelijke criteria voor welke 

hervormingen de Commissie mag vragen in het kader van een EIP; zolang ze een effect kunnen hebben in het 

herstellen van de onevenwichten kan de EC voorstellen doen inzake arbeidsverhoudingen, onderwijs en 

gezondheidzorg. Ergo: in domeinen waar de EC vroeger weinig greep op had kan ze nu hervormingen 

voorstellen die enkel geblokkeerd kunnen worden door omgekeerde QMV (Scharpf, 2011, zie ook Häcker, 

2011). Het ‘two pack’ dat in de zomer van 2012 in gestemd zal worden zou de controle van de EC op 

verschillende wijze verder versterken, in de lijn van het sixpack (EC, 2012, Emmanouilidis, 2012).  

 

Het “fiscaal compact” afgesloten in december 2011 is een intergouvernementeel akkoord (wegens verzet VK) 

dat bindend is voor de eurozone (en de andere ondertekenende staten zodra deze toetreden tot EMU). Het ligt 

in dezelfde lijn als het sixpack maar is hier en daar strenger, hoewel de meerwaarde t.o.v het sixpack in twijfel 

wordt getrokken (EuropaNu, Commissie 2012).  

 

Het ‘Europees semester’, dat in het leven geroepen om de coördinatie van budgettair en economisch beleid te 

stroomlijnen. Het integreert de nieuwe fiscale en economische (EDP/EIP) instrumenten in een jaarlijkse cyclus 

(die van start gaat met het publiceren van de ‘Annual Growth Survey’) waarin nationale begrotingen en 

hervorminsplannen worden voorgelegd aan de Europese instellingen, die richtsnoeren en aanbevelingen 

formuleren en in het kader van de EDP/EIP sancties kunnen opleggen. (Emmanoulidis, 2012; EuropaNu, 2012; 

EC, 2012) .  
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BIJLAGE 5: VRAGENLIJSTEN 

 

EMF 

Sessie 1  

Inleiding 

Doel van mijn onderzoek: wat zijn de gevolgen van de crisis op het functioneren en de ontwikkeling van de EMF.  

Ten eerste: op welke manier zorgde de crisis voor een wijziging in het ‘dagelijkse’ werk van de federatie: rapportage, deelname aan 

vergaderingen, etcetera.  

Ten tweede: op welke manier zorgt de crisis dat nieuwe initiatieven noodzakelijk worden/noodzakelijk worden geacht.  

Ten derde: welke actoren verhinderen/bevorderen zulke vooruitgang (diversiteit en leiderschap)? 

Merger ETUF-TCL – EMCEF – EMF  

Merger (16 mei 2011) was reeds lang voor crisis gepland maar kreeg extra pertinentie tijdens crisis, hoewel er geen rechtstreekse band 

met crisis is (Interview met Luc Triangle, 12 April):  We staan voor grote uitdagingen. De creatie van een gedeelde organisatie zal ons 

helpen om onze politiek gewicht te versterken, ons een sterkere stem gevend met onze 7,5 miljoen leden. Dit versterkt onze positie vav het 

nationale niveau, de Commissie, het EP, de Europese instellingen en ETUC. ...Ook nieuwe uitdagingen die sectorale scheidingslijnen niet 

langer logisch maken. Samensmelting verenigt ook ervaring en middelen  (EMF, 2011e).  

*Redenen? 

*Proces? 

*Link met crisis?  

Nood aan Europese coördinatie 

Nieuwe noodzaak cao-coördinatie?  

Welke rol voor sociaal/economisch/autonomie argumenten? 

Delen de filialen deze analyse?  

Er zijn verschillende initiatieven genomen om WCR op papier te versterken:  

WCR geherformuleerd: The key point of reference and criterion for trade union wage policy in all countries must be to offset the rate of 

inflation and to insure that workers‘ incomes retain their (ipv ‘balanced’) participation in productivity gains “  (EMF, 2011). 64 

 

Waarom is dit relevant?  

Praktische gevolgen?  

Posities ledenbestand? 

Het EMF erkent de problemen met haar WCR tijdens economische crisissen, meer specifiek als er negatieve of lagere productiviteit en 

inflatie zijn. 

We willen de politieke rol en invloed van de EMF WCR versterken en zichtbaarder maken doorheen alle aspecten van CB ronden. De EMF 

roept al haar leden op om een EMF vertegenwoordigers uit te nodigen naar hun collective bargaining committee of gelijkaardig orgaan 

om CBC te versterken.  (EMF, 2011b) 

Gebeurt dit?   

Wie doet mee, wie niet?  

Eucoban evaluatie moet worden aangevuld en verbeterd, o.m door te onderzoeken waarom WCR niet werd nagevolgd en door 

gezamenlijke strategieën uit te dokteren. WCR moet niet enkel retrospectief worden bekeken, EMF moet ook vooruitzichten over 

productieviteit en inflatie publiceren om de aanbevelingen  van het  Europees Semester tegen te gaan  (EMF, 2011f).  

                                                                 
64 Opmerking: dit bleek een technische aanpassing te zijn, met een enigszins absurd maar weinig relevant verhaal als achtergrond. Komt 
niet terug in tekst van de case-study. 
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Gebeurt dit?   

Significantie voor functioneren EMF?  

Zal EMF hier geen nieuwe middelen voor nodig hebben?  

Cao-coördinatie door de crisis net moeilijker geworden om verschillende redenen: Ten eerste wegens decentralisering, ten tweede onder 

druk Eu loonmatiging en verzwakken bonden, ten derde : de consolidatieprogramma’s van IMF en EC waardoor autonome CBC verder 

bemoeilijkt wordt  (EMF, 2011b).   

Spelen ook economische tegenstellingen hier een rol?   

Hoe zal dit nieuwe initiatieven hinderen?   

Welke gevolgen zal dit hebben voor ontwikkeling op de lange termijn, zal uitblijven van substantiële resultaten verdere ontwikkeling van 

EMF niet verhinderen? 

De Scandinavische bonden konden niet akkoord gaan met het hele document. Ze gingen ermee akkoord dat pogingen van EU instellingen 

om te interveniëren in CB moeten worden gestuit, de nood aan een herformulering van de WCR, maar zouden liever hebben dat het 

document korter was, “referring to the WCR, the 6-pack and an exit strategy for the economic and financial crisis”  (EMF, 2011).  

Opheldering?  

Waarom verzetten de scandinavische bonden zich hier tegen? 

 

De idee om verschillende WCRs te hebben voor deficit en surplus landen, of voor landen in crisis en landen niet in crisis, wordt duidelijk 

verworpen door EMF (EMF, 2011b) 

Waarom heeft IG Metall dit geopperd65, en waarom is het verworpen?  

 Geen ‘two-speed EMF’? Zou dit problemen van decentralisering en diversiteit niet kunnen verzachten?   

 

Andere initiatieven: 

 

-EMF organiseert staff networking policy group met personeel/HR officers en departementen. Binnen het raamwerk van dit project dal het 

initiatieven ontwikkelingen en ervaring verzamelen inzake de cross-border uitwisseling van personeel en het potentieel scheppen voor cross-

border staff planning door het EMF en haar leden. Zal ook het solidariteitspact blijven ontwikkelen om cross-border voozieningen van 

lidmaatschapsdiensten te voorzien  (EMF, 2011b) 

Wat wordt hier mee bedoeld?   

Hoe ver gevorderd?  

Waarom doen enkel rijkere vakbonden (behalve tsjechië) mee66?  

Meer middelen voor nodig, welke doelstellingen?  

Politieke ontwikkeling: 

EMF erkent dat macro-economische onevenwichten niet enkel via lonen kunnen worden aangepakt, maar roept op om het sociaal & 

industrieel & belastingbeleid op Europees niveau te brengen . De eurocrisis heeft aangetoond dat socio-economische  beleidsvoering op EU-

niveau noodzakelijk is, roept op om deze te versterken. De nood aan dialoog op alle niveaus is nog nooit zo groot geweest  (EMF, 2011b) 

Nood aan Euro bonds, en de lancering van Europees marshall plan..... EMF roept alle affiliates op om te mobiliseren tegen maatregelen 

die ever greater austerity promoten en collectieve onderhandelingen ondermijnen in Europa 

Is er hier significante steun voor, eurobonds? Zal dit retorisch blijven of ook concreet worden? 

Welke leden steunen/weerhouden zulke nieuwe initiatieven? Zijn er breuken bv over EEG, Eurobonds, financiële transactietaks, 

minimumloon?    

 Nieuwe middelen voor nieuwe federatie om mobilisatie-coördinatie-rol op zich te nemen?  

 De toegenomen zichtbaarheid van ons beleid moet ook gericht zijn om de Europese instellingen, waar we onze invloed moeten vergroten 

en actief een agenda zetten ten voordele van Europese metaalarbeiders, as well as naar nationale overheden en vooral werkhgevers  (EMF, 

2011b) 

 

                                                                 
65 Gebaseerd op powerpoint-slides die online te vinden waren: Uwe Fink van IG Metall (vert. binnen EMF) had een voorstelling gegeven 
waarin hij dit idee leek te propageren. Bleek echter dat hij dit deed omdat het secretariaat dit ballonnetje wilde lanceren, al stonden zij 
noch Fink achter dit idee (zie tekst voor argumenten).   
66 (zie SNPG participatielijst) 
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Eensgezindheid over nood aan actie?   

Collectieve woede over besparingen, gedeeld leed, eensgezinde afkeer?  

2. Onmiddelijke gevolgen 

Gevolgen voor functioneren tijdens crisis  

Economic crisis: trend towards ‚re-nationalisation‘ of union strategies, e.g. seeking state support to tackle effects of the crisis vie public 

short-time working schemes etc. Tended to weaken cross-border initiatives of unions: (Glassner, 2012 Powerpoint).    

  

Geld ook voor EMF dat noordelijke (scandinavische) bonden traditioneel veel meer terughoudend zijn dan ‘zuidelijke’ bonden?  

Hernieuwde focus op nationale dankzij nationalisering industrieel beleid tijdens crisis, en vernieuwde politiek-economische relevantie van 

bonden in sterke landen? 

Tijdelijk?  

Gevolgen voor :  

Doorsturen van cao-informatie? 

Participatie aan congress? 

Aanwezigheid in vergaderingen?  

Onderhouden van contacten?  

Betalen van lidgelden?  

Verschillen? IG Metall? noordelijke bonden? Zuidelijke bonden? Oost-Europese bonden? 

Vergeleken met vorige congresperiode zullen de ledenbijdragent afnemen met 7-8,5%, derhalve zal het jaarlijks inkomen krimpen met 

204000-248000€, een totaal van 816, -9920000€ over vier jaar. Er zal geen verhoging van de bijdragen zijn, behalve een indexering.  (EMF, 

2011b) 

Hoe komt dit? Door ontslagen in industrie?  

 Nationale bonden minder middelen/minder bereidheid? Verschillen?   

Gevolgen voor functioneren EMF?  

Algemene vragen  

Op welke manier is politieke e.a coördinatie moeilijker geworden vanwege economische & politieke divergentie, rond de breuklijn 

kern/periferie.  

 Aanval op CBC is veel sterker in periferie en wordt door Europa gesteund/gelegitimeerd, terwijl noordelijke landen houding eigen-schuld-

dikke-bult hebben: gevolgen voor samenwerking op korte/lange termijn?   

Zijn zuidelijke bonden actiever geworden door crisis dan vroeger?   

Leggen zij misschien gewoon weinig gewicht in de schaal?   

Sterkste vakbonden konden rekenen op hun overheid, hebben zij zich teruggetrokken uit EMF? Ig Metall, spil, ook?   

Volgens EPSU is leiderschap heel belangrijk om bestaande breuklijnen te pacificeren, hoe ligt dit in de EMF?   

Zijn er breuken te lijmen door voorhoede, of staan neuzen in dezelfde richting?   

In hoeverre verhinderen intra-NATIONALE conflicten eensgezinde actie op Europees niveau?  

BIJKOMENDE VRAGEN Interview 1 Juni 

-Cijfers m.b.t participatie aan vergaderingen? Houden ze dit bij? Ter illustratie.  

-Cijfers stemverhoudingen in congres? Cijfers m.b.t leden en middelenverlies vakbonden? 

-Welke andere WCR-innovaties waren overwogen, en waarom zijn deze verworpen?  

-Detachering personeel naar EMF?  

 

-Uitnodiging van EMF afgezanten naar nationale onderhandelingen?   

-Nieuwe EWC richtlijn, kans? Evoluties binnen EWCS behalve meer mobilisatiecapaciteit?  

-Welke rol speelden economische – sociale – en ‘autonomie’ argumenten in hernieuwde analyse nood WCR?  

-Meer info over rol van Duitsland op Europees niveau, speelt ze leidersrol?  

-Meer info over evolutie van Duitse houding vóór 2003/vanaf 2003/ na 2008: waarom en hoe verschilden deze precies?  
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-Periode 2003-2006 toch Common Demands gelanceerd, en mandateringsprocedure uitgewerkt? Op welke manier stagneerde proces dan? 

-Speelt in toegenomen inzet het ook een rol dat EWC-richtlijn vernieuwt is? Of dat sociale dialoog eindelijk formeel plaatsvindt binnen 

SSDC-structuren? Deelt negatieve analyse van hoe de sociale dialoog functioneert, enige hoop dat hier iets substantiëlers gaat uit komen?  

EPSU 

 

Deelname en middelen 

-Participatie van bonden in comités, executive comittees: terugval?  

- Intensere participatie, of terugval? Met excuses, vanwege gebrek middelen of andere prioriteiten?  

-Onderhouden van communicatie: welke kanalen, met wie contact en hoe intensief?  

-Verschillen noord/zuid/oost/west?  

-Welke participatie van Duitse bonden?  

-Zuid-Europese bonden? 

-Participatie aan sociale dialoog; interesse gegroeid of verdere terugval?  

-Steun voor ander mandaat in dialoog?  

-Interesse om dialoog te versterken? Waarom wel/niet?  

 

-Toename in middelen? 

-Betaling lidgelden opgeschort? Vanwege gebrek aan middelen of andere prioriteiten?  

-Toename in middelen vooropgesteld? 

-Zo ja, onder welke voorwaarden nieuwe middelen, voor welke doeleinden?  

-Verschillen Nood/zuid/oost/west ?  

-Welke steun voor toename middelen Duitse bonden? 

Delen van informatie & coördinatie 

 

[GOALS:] Improving information exchange with affiliates so that EPSU is fully informed about the scale of public sector cuts and the impact 

on public sector workers’ pay and conditions (EPSU, 2011d) 

 

-informatiecoördinatie tijdens de crisis: meer vraag naar informatie van andere leden?  

-Meer vraag naar informatiecoördinatie algemeen?  

-Aanbod van informatie, meer toegewijde coördinatie of net achteruitgang? Met excuses, vanwege gebrek aan middelen of andere 

prioriteiten?  

-Verschillen noord/zuid/oost/west? 

-Vraag naar nieuwe initiatieven? 

We want to advance with our work on collective bargaining information and coordination andextend the coverage of EPSU-COB@;  We 

want to pursue our sector-based work, with continued focus on social dialogue, European Work’s Councils and workers / trade union rights; 

(EPSU, 2010a) 

-CAO-coördinatie: analyse? Nieuwe noodzaak? Nieuwe initiatieven?  

-En de leden?  

-Verschillen // // ? 

EPSU supports the ETUC in its demand that policy makers across Europe should co-ordinate their efforts to maintain and strengthen fiscal 

packages aimed at stimulating the economy and resist the temptation to begin a disorderly exit strategy (EPSU, 2009). 

The policies of national governments and the European Union required a coordinated response from the trade union movement (EPSU, 

2010b) 

 

-Politieke coördinatie: naar een sterker mandaat?  

-Grotere vraag naar eensgezinde politieke actie? Coördinatie van nationale/europese inspanningen? 

-Steun voor solidariteitsacties/mobilisaties e.d?  

- Strategische conflicten tussen bonden? 

-Welke breuklijnen? 
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This was probably one of the most animated debates at any collective bargaining conference and reflected the major challenges facing 

EPSU affiliates in their resistance to continuing pressure on their pay and conditions (EPSU, 2011a). 

-Algemene tendens onder filialen? Meer steun voor coöperatie (retoriek versus substantie?)? 

-Welke projecten proberen lanceren? Welke weerstand/steun vanuit filialen? 

This is the first time that we ask our affiliated members for joint action to protest against austerity and for quality public services across 

Europe. This joint day of European action is a first step. We need to continue our mobilization and put pressure on European and national 

political leaders. We want a different policy, a policy that underpins our social welfare states rather than undermining them (EPSU, 2011c). 

 

-Pogingen om te mobiliseren/steunacties te lanceren etc. ? 

 

(Sessie 2 – Vervolg Vragen) 

Klopt deze algemene analyse: grote mate van continuïteit tot nog toe; geen frontvorming door crisis maar ook geen echte splitsing; 

sommige thema’s eensgezindheid, andere meer conflict. Maar: wel breuklijnen die op termijn wellicht problematischer zullen worden, 

tenzij kundig leiderschap compromissen zoekt. (N/Z binnen eurozone) ? 

- Zou conclusie kloppen dat economische crisis en economic governance Europese coördinatie noodzakelijker, maar tegelijkertijd 

moeilijker hebben gemaakt? 

-De Europese coöperatie drijft op vertrouwen, dreigt dit geen knauw te krijgen als noordelijke bonden vinden dat zuidelijke werknemers 

wel wat verdienen om op hun blaren te zitten, terwijl zuidelijke bonden vinden dat noordelijke veel meer solidair moe(s)ten zijn? 

-Waarom was  het zo makkelijk om een nieuw gebouw van vier miljoen te kopen en een economic-governance actiegroep op te zetten? 

- Was er tijdens crisis terugval in delen van informatie / aanwezigheid op vergaderingen / aanwezigheid in sociale dialoog … Werd 

contact onderhouden moeilijker? (Houden jullie cijfers bij over aanwezigheid op vergaderingen e.d?) 

-Vielen specifieke bonden weg, werden sommigen net veel actiever? (These is dat bonden in Europese werk snijden als ze in eigen land aan 

crisismanagement moeten doen, maar ook dat bonden ‘Europeser’ worden als in eigen land toegang tot besluitvorming dichtslibt) 

-Indien er een terugval was in de participatie van een bond aan het Europese werk, gebeurde dit dan ‘geruisloos’, of ging dit gepaard met 

‘excuses’ of dergelijke? (Als in: we willen wel, maar kunnen niet) 

-Probleem van euroscepticisme onder leden belangrijker dan voor de crisis? 

-Bij ons vorig gesprek vermelde u iets van solidariteitsactie voor Griekenland die niet door ging omdat Belgen e.a niet mee wilden doen? 

Zijn er nog voorbeelden van initiatieven die secretariaat/andere bond lanceerde maar die werden afgeblokt? 

-Hoe wordt EPSU’s werking op AGS & Europees semester worden afgesteld?  

-Waarom wordt CAO-coördinatie belangrijker (vanwege huidige ‘negatieve coördinatie’ door besparingen/economic governance?), op 

wat voor manier kan ze versterkt worden (bv ook naar ‘Common Demands’ ?), is er hier met de leden een debat over, en welke zijn dan de 

(verwachte) pro/contra ploegen?  

 

- U had het over leidersfiguren die zorgen dat spanningen geen breuken worden, wie zijn dat? Binnen secretariaten of bonden?  

-Wat bedoelde u met groep van landen uit eurozone die ‘agressievere houding’ aannemen? Frankrijk, de zuidelijke bonden, België (FGTB) 

en eventueel ook Duitsland (meer terughoudend), en op welke manier zou dit tot polarisatie kunnen leiden? 

- Gevolgen voor de middelen van EPSU/toekomstperspectieven van EPSU? Heeft crisis op enige manier voor een knik gezorgd in het 

ontwikkelingstraject van EPSU sinds eind jaren 1990? 
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